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 ' תשרי תשע"חז     רושלים:י
 2017ספטמבר  27 

 לכבוד:
 פרקל-גב' תמר גאנוניאן

 התנועה לחופש המידע
office.hofesh.meida@gmail.com 

 
 שלום רב,

 
 

 במסגרת חוק חופש המידע בנושא לקבלת מידע בקשתךהנדון: 
 בחינות בגרותהעתקות ב          

 27/7/17מכתבנו: ,  26/7/17: פנייתך           
 

 
  ,לסעיפיה במענה לפנייתך

 
נבחני את כלל הנבחנים, כלומר גם נבהיר כי נתונים כוללים  תשע"ו. -לשנים תשע"דהמבוקש מצ"ב המידע להלן 

 משנה ונבחני משרד הכלכלה.
 

ולא כפי שמוגדר בפנייה:  פסולותנו הוא מידע על מחברות עוד נציין במענה כללי לפנייה כי המידע הקיים ברשות
"תלמידים שהפרו את טוהר הבחינה" שכן המשרד לא מפלח את סיבת הפסילה שיכולה להיות אחת מהסיבות 

תלישת דף, הדבקת מדבקה לא נכונה על מחברת הבחינה, כתיבה בעפרון,  כגון: העתקה, בעיה מנהלית הבאות:
 ומר כתוב או מכשיר שלא הוגדר כחומר עזר לבחינה. מחיקה בטיפקס, הכנסת ח

 
 . ברשותנו עדיין לא קיים -ז תשע"שנה"ל מידע אודות 

 
 :בשל הפרת טוהר הבחינותמספר מחברות בחינה שנמצאו פסולות  להלן -לפנייה 1לעניין המבוקש בסעיף  .1

 
מספר כולל של  שנת הלימודים

  בחינות בגרות
 מספר בחינות שנפסלו

 ערעור(יית דח)לאחר 
 מועד ב' + קיץ + מועד חורף

 מחברות 12,407 1,768,294 )תשע"ד( 2014-2013
 מחברות 10,952 1,452,623 (ה)תשע" 2015-2014
 מחברות 12,859 1,399,008 (ו)תשע" 2016-2015

 

 
  .בפילוח לפי מקצועות לימודמצ"ב קובץ  –לפנייה 2לעניין המבוקש בסעיף  .2

 

כיון שהמידע איננו  הפיקוטכנית לפילוח לפי מחוזות אינו קיים ולא ניתן  -  לפנייה 3המבוקש בסעיף לעניין  .3
 מתועד ונשמר בהתאם למחוזות.

 

 תלמידים שהפרו את טוהר הבחינות:פירוט מספר ה – -לפנייה  4לעניין המבוקש בסעיף  .4

 
  שמעורבים באי שמירה על טוהר הבחינותמספר תלמידים  שנה
 םתלמידי 11,090 2014
 תלמידים 9,962 2015
 תלמידים 11,563 2016
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מדובר בפילוחים שאינם קיימים ברשותנו והפקתם מחייבת ביצוע עיבודים  –לפנייה 5בסעיף לעניין המבוקש  .5

, )ה( לחוק חופש המידע7ראה סעיף  -מיוחדים לצרכיך. לפיכך אין באפשרותנו להיענות לבקשתך בעניין זה  
 .1998 –התשנ"ח 

 
 :ועדת טוהר הבחינותתלמידים שערערו בפני נתונים בדבר ה -לפנייה 6עניין המבוקש בסעיף ל .6

 
 שנה

 חורף + מועד קיץ
 'במועד +

מספר 
מחברות 
 חשודות

מספר 
תלמידים 

 הגישו ערעורש

מספר 
תלמידים 

 זוכוש

מחברות מספר 
שנפסלו לאחר 

 הערעור
2014 15,057 4,324 2,650 12,407 
2015 13,888 4,997 2,936 10,952 
2016 16,218 6,611 3,359 12,859 

 

  – לוועדת הערעורים העליונהבנושא ערעורים שהוגשו לפנייה  7סעיף לעניין המבוקש ב .7
 מתוך מערכת המידע. מחברתהמבוקש רור עם היחידה המקצועית עולה כי לא ניתן לסנן את המידע ימב

 באיזו -או לעקובבמערכת לציין מהבחינה הטכנית א ניתן לכאשר או "נפסל" עם ציון  מסומנת "זכאי" בחינה
מופיע תיעוד רק בדבר . זוכה התלמיד, כלומר האם ע"י ועדת טוהר הבחינות או ועדת ערעורים עליונה ערכאה

 ההחלטה הסופית בעניינו.
ה בדבר ולקיים בדיקעדת ערעורים עליונה וכמה מהם זוכו יש לחזור וועל מנת לבדוק מי מהתלמידים ערער ב

. תיקים הנוגעים ועדה העליונהוהכוללים את מסמכי הערעור ל -התיקים הפיזייםמול אל כל תלמיד ותלמיד 
מועד קיץ תשע"ו הועברו לגניזה. הועדה דנה עדיין במספר ערעורים קטן ממועד ו"ה עלשנות הלימודים עד תש

 חורף תשע"ו. 
( לחוק חופש המידע, שכן הטיפול בבקשה 1)8עיף אי לכך אין באפשרותנו למסור את המידע המבוקש מכח ס

 מצריך הקצאת משאבים בלתי סבירה. 
 

ימים, לפי הוראות חוק  45לבית המשפט לעניינים מנהליים בירושלים תוך  תנורשאי לעתור נגד החלט ךהנ
 . 2000-בתי המשפט לעניינים מנהליים, התש"ס

 
 

 
 בכבוד רב,                                

 
 

 

 אילנית שושני,
 מרכזת תיאום פעולות

 

 בשם הממונה על יישום חוק חופש המידע
 

 הממונה על יישום חוק חופש המידע –העתק:  ד"ר עופר רימון 
 מנהל אגף א' בחינות –מר דויד גל 

 מנהלת אגף יישומי חוק ומדיניות –גב' סימה עובדיה פורצנל 
 פול בפרטמנהל תחום טוהר הבחינות וטי –מר יעקב טוויל 

 עוזרת ראשית ליועצת המשפטית –עו"ד סימה אדיב 
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