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 שלום רב,
 
 

 בנושאבמסגרת חוק חופש המידע  לקבלת מידע בקשתךהנדון:  
               צוות בדיקת הדתה בספרי לימוד ופעולות בנושא זהות יהודית

 17/9/17מכתבנו:  ,11/9/17: פנייתך    
 במענה לפנייתך,

 

 צוות בדיקה בנושא הדתה:  לעניין  .1

 מצ"ב העתק מדו"ח צוות הבדיקה.  .א

אין צוות או ועדה קבועה המטפלת בנושא הדתה בספרי לימוד. האגף לספרי לימוד בודק מעת לעת  .ב
ל. כאשר מתקבלות תלונות הן מטופלות. בעבר בעקבות פנייה את ספרי הלימוד בהתאם לנוהל הרגי

של "הפורום החילוני" מונו בודקים לבדוק את ספרי הלימוד שאליהם התייחסה פנייה ספציפית זו. 
לא היה כתב מינוי לצוות ולא מדובר בוועדה חיצונית. לא קיימים פרוטוקולים של ישיבות צוות כיוון 

שבו במקום אחד אלא בדקו באופן פרטני את הספרים ושלחו את שלא היו כאלה. הבודקים לא י
 מסקנותיהם לאגף ספרי לימוד. 

חלק מחברי הועדה היו עובדי המשרד ואחרים בודקים חיצוניים. המשרד אינו מפרסם את שמות 
הבודקים כחלק מההתחייבות להם, על מנת למנוע לחצים על חברי צוות הבדיקה. על כן אין 

, שכן מסירת 1998-( לחוק חופש המידע התשנ"ח1)ב()9ר מידע זה מכוח סעיף באפשרותנו למסו
 המידע עלולה לשבש את התפקיד התקין של המשרד ואת יכולתו לבצע את תפקידיו. 

 

ימים, לפי  45הנך רשאי לעתור נגד החלטה זו לבית המשפט לעניינים מנהליים בירושלים תוך 
 . 2000-ים, התש"סהוראות חוק בתי המשפט לעניינים מנהלי

 בטבלת אקסל. מצורפתרשימת ספרי הלימוד שנבדקו  .ג

 . "הפורום החילוני" ופורסמה גם בתקשורתרשימה זו הועברה למשרד על ידי  .ד

 רשימת ההמלצות מצורפת בטבלת אקסל.  .ה

 רשימת ההנמקות מצורפת בטבלת אקסל. .ו

 אינו ממשיך בבדיקה.כאמור הצוות  .ז

 

ברור וכוללני. בבקשת מידע לפי החוק יש  דע המבוקש בסעיף זה אינובבקשתך הרי שהמי 2בעניין סעיף  .2
יים. נבקשך להגדיר בצורה פיצלהגדיר במדויק מהו המידע המבוקש: בקשת מסמכים או נתונים ספ

ברורה ומדויקת את בקשתך בסעיף זה דהיינו לציין מהם המסמכים או הנתונים הספציפיים המבוקשים 
 .על ידיך

 
 
 
 
 

http://www.education.gov.il/
http://www.education.gov.il/
mailto:sagi@hiddush.org
mailto:sagi@hiddush.org


 מדינת ישראל
  משרד החינוך

ומערכות מידעטכנולוגיה מינהל תקשוב   
 הממונה על יישום חוק חופש המידע

 

* 02-5604342* פקס: 02-5602444,ירושלים * טלפון  29בטי ישראל המשרד הראשי * רחוב ש  
http:// www.gov.il  אתר ממשל זמין-  

http:// www.education.gov.il  אתר המשרד-   

2מתוך  2עמוד   
 

 

 

בתי מברור עם היחידה המקצועית עולה כי  -פעילות בנושא זהות יהודית אודות   4וסעיף  3בעניין סעיף  .3
הספר יכולים להיכנס כיום ארגונים בכל התחומים המצויים במאגר התכניות של המשרד, על פי הזמנת 

 1423-שרד( ובמסלול הירוק )בליווי נציג המ 735תכניות פעילות מתוכן  2158המנהל. במאגר קיימות 
במסלול הכחול )ללא ליווי המשרד( הארגונים הללו יכולים להיכנס בכל תחום שהוא ובתוכם גם ארגונים 

 :החינוכיות לי ההתנהלות מצויים באתר התכניותשל נושאי זהות יהודית ומורשת. נה
 

 http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Applications/TYH/hp.htm 
 
 
 

 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 

 יו"ר המזכירות הפדגוגית –ד"ר משה וינשטוק 
 מנהלת אגף ספרי לימוד –גב' יואלה נבון טרם 
 סגנית בכירה ליועצת המשפטית –עו"ד אילת מלקמן 
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