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נהלים

נוהל ביצוע חוק חופש המידע

נספח ח' -תרשים  -2גילוי מידע -סייגים על פי חוק -מוסדות להשכלה גבוהה
לא

האם המבקש הוא אזרח ישראלי או תושב?
כן
האם מתקיימת אחת העילות בסעיף 8

לחוק? ()1

( )1הטיפול בבקשה מצריך הקצאת משאבים בלתי סבירה.
( )2המידע נוצר לפני  7שנים ומעלה ואיתורו כרוך בקושי של ממש.
( )3לאחר נקיטת אמצעים סבירים התברר שלא ניתן לאתר את המידע.
( ) 4המידע עומד לרשות הציבור (ובלבד שיודע למבקש היכן יוכל לראות את
המידע).
( ) 5המידע נוצר ע"י רשות ציבורית אחרת ואין בהפניה לאותה רשות משום
הכבדה בלתי סבירה על קבלת המידע על ידו.

כן

אין
תחולה
לחוק
חופש
המידע

לא
האם מתקיים אחד מהסייגים
בסעיף (9א) לחוק? ()3

( )1חשש לפגיעה בבטחון המדינה/יחסי חוץ.
( )2המידע נקבע כסודי ע"י שר הבטחון.
( )3המידע מהווה פגיעה בפרטיות (אלא אם
כן הגילוי מותר עפ"י דין).
( )4אין לגלות את המידע עפ"י כל דין.

ניתן לדחות את
הבקשה

למידע()2

ס' -10
יש להתחשב
ב"עניין" של
מבקש המידע
ובאינטרס
הציבורי במידע()5

לא
האם מתקיים אחד מהסייגים בסעיף (9ב)

לא

סעיף -11
האם ניתן למסור את המידע
 בהשמטה ,עריכה אוהתניה בדבר השימוש בו?

כן

לחוק?()4

( )1מידע שגילויו שעשוי לשבש את תפקודה התקין של הרשות.
( )2מידע אודות מדיניות בשלבי עיצוב.
( )3פרטי מו"מ עם גוף מחוץ לרשות.
( )4מידע בדבר דיונים פנימיים.
( )5ניהול פנימי של הרשות.
( )6סודות מסחריים ומקצועיים בעלי ערך כלכלי (למעט השפעות סביבתיות)
( )7מידע שקבלתו הותנה באי גילוי.
( )8שיטות עבודה ונהלים של רשות אכיפה.
( )9ענייני משמעת של עובד רשות ציבורית.
( )10פגיעה בצנעת הפרט של נפטר.
( " )11מידע שיש בגילויו פגיעה מהותית בחופש הפעולה בעניינים האקדמיים והמינהליים של
מוסד להשכלה גבוהה כמשמעותם בסעיף  15לחוק המועצה להשכלה גבוהה ,פגיעה בהליכי
קידום ושיפוט אקדמיים או במחקרים שטרם פורסמו ,או גילוי זהותם של תורמים שהביעו את
דעתם שאינם מעוניינים בגילוי".

לא

כן

כן

אין
למסור
את
המידע

יש חובה
למסור
את
המידע ()6

( )1דף הסבר מס' .1
( )2נקודת המוצא היא תמיד מסירה של המידע .ראו דף
הסבר מס'  .1יש לבצע איזון אינטרסים ולבדוק האם
בנסיבות הענין אין מקום בכל זאת למסור את המידע.
( )3דף הסבר מס' .2
( )4דף הסבר מס' .3
( )5נקודת המוצא היא תמיד מסירה של המידע .ראו דף
הסבר מס'  .3יש לבצע איזון אינטרסים ולבדוק האם
בנסיבות הענין אין מקום בכל זאת למסור את המידע.
( )6תרשים מס'  1החל מ"החלטה למסור את המידע".
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