
 

 

 2017 יוני 29                                          לכבוד
 הממונה על יישום חוק חופש המידע

 

 שלום רב,

 1998-לפי חוק חופש המידע, התשנ"ח ת מידע בקשהנדון: 

, החליטה הממשלה לפעול להנגשת מאגרי 30.8.2016, מיום 1933ספרה שמממשלה הבמסגרת החלטת 

 המידע הממשלתיים לציבור. 

העדכני המידע לקבל את ( נבקש החוק )להלן: 1998-התשנ"חחוק חופש המידע, בהתאם להוראות 

יובהר כבר עתה כי בהתאם לאמור . במשרדכם יםהמוחזקלמאגרי מידע  בידכם והנוגעהמצוי 

מסד נתונים או סדרת נתונים של מידע מכל סוג, "הוגדר כ "מאגר מידע"שהוזכרה לעיל, בהחלטה 

 'רמאג'אם מוגדר במשרד הממשלתי או ביחידת הסמך כ לרבות כל אוסף מובנה של  נתונים בין

 לאמור המידע המתבקש הוא:בהמשך  ."לצרכים פנימיים ובין אם לאו

 רשימת שמות המאגרים, בפירוט הבא: .1

 ;יאור המאגר ומטרתות .א

 ;מספר הרשומות במאגר .ב

 ;מתעדכן()שוטף/אחת לשנה/מידע שאינו תדירות עדכון המאגר  .ג

 ;וכד'( csv/xml/apiסוג המאגר ) .ד

 סוג המידע השמור במאגר )מידע מספרי, שמי, מאגר תמונות וכו'(; .ה

  , אם זה טרם נפתח לציבור.ד מתוכנן לפתיחת המאגר לציבורמוע .ו

 

בקש לקבל את הנתונים או המסמכים, בקבצים נ ,1998-בהתאם לחוק חופש המידע, התשנ"ח

 .( או קבצי טקסט ברי חיפוש לעניין הנחיות ונהליםExcelלדוגמא  ) CSV אלקטרוניים ובפרט קבצי

נבקש להזכיר כי בהתאם לחוק חופש המידע ולתקנות, יש להשיב לבקשה זו תוך זמן שלא יעלה על 

שלושים ימים. כמו כן התנועה לחופש המידע פטורה מתשלום אגרת בקשה, ומתחייבת, ככל שתידרש, 

במקרה של דרישה לתשלום גבוה מזה, נדרשת ₪.  148טיפול והפקה עד לסכום של לשלם אגרת 

עמידה במועדים הקבועים בחוק, ימנעו את האפשרות לגבות אגרת -הסכמת התנועה. יצוין כי אי

 טיפול והפקה.

  בתודה ובברכה,

 אור סדן, עו"ד  

052-3687579 



 

 
 10/9/17-מעודכן לרשימת מאגרי מידע 

 תחקיר והפקה: רחלי חיים הממונה על יישום חוק חופש המידע 
 

מס  תיאור המאגר ומטרתו 
 תרשומו

 תדירות
 עדכון

סוג 
 המאגר

פתוח  סוג המידע
 לציבור

מועד 
פתיחת 
המאגר 
 לציבור

 הערות

ענף מתופעל ע"י  2010 כן    158 מאגר מכרזים א
 ומכרזיםמאגרים 

   23באתר ערוץ  מס' המכרז, נושא, מס' תחום EXCEL מעת לעת 13 מאגר המכרזים הפעילים 1

 *  23באתר ערוץ  שנה, מס המכרז, נושא, מס' תחום EXCEL  100 מאגר ארכיון המכרזים  2

                מאגר תוצאות מכרזים 3
 זוכים במכרזים פעילים

ומס' רץ(, שם המכרז, שם מס המכרז)שנה  EXCEL שנתי 45
 הזוכה, תקופת ההתקשרות )התחלה, סיום(

 12/16מעודכן ל *  23באתר ערוץ 

         

ענף מתופעל ע"י *  כן    250 מאגר נותני שירותים ב
 מאגרים ומכרזים

 1מאגר תסריטאים מיוצגים  4
 מאושרים שצורפו למאגר                     

51  EXCEL  המכרז, תאריך עדכון הקובץ, מס' תאריך פרסום
 המועמד, שם המועמד, באמצעות, תתי תחומים

 *  23באתר ערוץ 

 1מאגר תסריטאים עצמאיים  5
 מאושרים שצורפו למאגר 

39  EXCEL  'תאריך פרסום המכרז, תאריך עדכון הקובץ, מס
 המועמד, שם המועמד, באמצעות, תתי תחומים

 *  23באתר ערוץ 

פיתוח                                          2מאגר נותני שירותי  6
 תבניות לתכניות מאושרים 

52  EXCEL  'תאריך פרסום המכרז, תאריך עדכון הקובץ, מס
 בחינוכית, שם נותן השירות, באמצעות סוכנות

 *  23באתר ערוץ 

           3מאגר נותני שירות   7
 לתחום ייעוץ תוכני להפקות                   

26  EXCEL  'תאריך פרסום המכרז, תאריך עדכון הקובץ מס
 בחינוכית, שם נותן השירות, תחומי התמחות

 *  23באתר ערוץ 

 4מאגר נותני שירותי ייעוץ  8
 לתהליכי הפקה מאושרים 

2  EXCEL  המכרז, תאריך עדכון הקובץ, , תאריך פרסום
מס' בחינוכית, שם נותן השירות, באמצעות 

 סוכנות

 *  23באתר ערוץ 

מאושרים  5מאגר נותני שירותים  9
 בתחום הקריינות 

23  EXCEL  , ,תאריך פרסום המכרז, תאריך עדכון הקובץ
מס' בחינוכית, שם נותן השירות, באמצעות, 

 תחומי התמחות

 *  23באתר ערוץ 

מאושרים    7מאגר נותני שירותים  10
 לתחום ייעוץ לשוני 

9  EXCEL  , ,תאריך פרסום המכרז, תאריך עדכון הקובץ
 מס' בחינוכית, שם נותן השירות, באמצעות

 *  23באתר ערוץ 



                                            

 

מאושרים  8מאגר נותני שירותים  11
 לייעוץ בתחומים שונים 

40  EXCEL  הקובץ, מס' תאריך פרסום המכרז, תאריך עדכון
בחינוכית, שם נותן השירות, באמצעות, תחום 

 התמחות

 *  23באתר ערוץ 

מאושרים  9מאגר נותני שירותים  12
 ייעוץ לתהליכי ייצור 

3  EXCEL  , ,תאריך פרסום המכרז, תאריך עדכון הקובץ
 מס' בחינוכית, שם נותן השירות, באמצעות, 

 *  23באתר ערוץ 

 10מאגר נותני שירותים  13
 מאושרים לייעוץ לאתרי אינטרנט 

3  EXCEL  , ,תאריך פרסום המכרז, תאריך עדכון הקובץ
 מס' בחינוכית, שם נותן השירות, באמצעות, 

 *  23באתר ערוץ 

 11מאגר נותני שירותים   14
 מאושרים ייעוץ לשיווק תוכן

2  EXCEL  'תאריך פרסום המכרז, תאריך עדכון הקובץ, מס
 בחינוכית, שם נותן השירות, באמצעות, 

 *  23באתר ערוץ 

         

ענף מתופעל ע"י   כן    126 וסוכנים  םמאגר טאלנטי ג
 מאגרים ומכרזים

  עצמאים  םמאגר טאלנטי 15
 שאושרו להיכלל במאגר

87  EXCEL  הטאלנט, מס המכרז, מס רישום בטח"י שם
 תחומי התמחות

 *  23באתר ערוץ 

 מאושרים מאגר סוכנים  16
 מייצגי טאלנטים

39  EXCEL תאריך עדכון, מס' רישום  תאריך עדכון הנתונים
 בטח"י, שם הסוכנות

 *  23באתר ערוץ 

         

ענף מתופעל ע"י   כן    58 מאגר מפיקים ד
 מאגרים ומכרזים

 מאושרים מאגר מפיקי תכניות  17
 חברות ומפיקים()

52  EXCEL  ,מס  תאריך עדכון הנתוניםתאריך פרסום המכרז
 רץ, שם

 *  23ערוץ באתר 

תאריך עדכון הנתונים,  ,תאריך פרסום המכרז EXCEL  6 מאושריםמאגר מפיקי פודקאסטים  18
 מס' רץ, שם

   "  * 

         
ה 
19 

  פטור 
 מאגר התקשרויות פטורות ממכרז

42  EXCEL  פירוט תקנות תקציב להתקשרויות פטורות
מס' רץ, מס' מנוף, , ממכרז, תאריך פרסום המכרז

 שם הספק, מס' תקנה תקציבית.

 2014מעודכן ל *  23ערוץ באתר 

         



                                            

 

20
 ו

חופש מאגר דוחות שנתיים 
 על פעילות הארגון המידע

6  Word    רקע ותחומי אחריות, דרכי התקשרות, עיקרי 
פעילות הארגון, תרשים המבנה הארגוני, פעילות 

  , דיווח כללי של הממונהתקציבהיחידות, 

 23 באתר

ובאתר יח' 

 לחופש המידע

רלוונטיים  לעבד נתונים 2011
  EXCELלקובצי 

 דיווחי מאגר דוחות שנתיים  21
  חופש המידעעל פעילות הממונה 

 לצורך דיווח על היקפי הפעילות 

6  Word   ,דווח על הקף הבקשות, בקשות שנענו, שנדחו
נענו על פי הלו"ז , מס' עתירות, מידע אודות 

בקשות, נתונים אודות זמני הטיפול בבקשות, 
 מידע  נוסף 

 23באתר 

ובאתר יח' 

  לחופש המידע

לקובצי  לעבד נתונים 2011
EXCEL 

22 
 ז

                                        הזמנות רבעוני   מאגר דוח
 המידע מתקבל ממערכת המרכבה

 

מס' הזמנת רכש, מטרת ההתקשרות, תאריך  EXCEL רבעוני דוחות 10
יצירת ההזמנה, סיום תקופה/תוקף, קוד ספק, 

שם ספק, ערך ההזמנה כולל מע"מ, מטבע, 
ביצוע חשבוניות במטבע מקומי כולל מע"מ, אופן 

רכישה, מס' פנייה במנו"ף/מנור", סיבת פטור, 
 הזמנה רגישה. 

היחידה  באתר
 לחופש המידע

2015  

         
23 
 ח

              מאגר לוחות עבודה
 לצורך מעקב ובקרה תפ"י שבועיים וחודשיים

ח'  200
 ש'  800

קטגוריות : אולפנים, הסרטות  4-מחולק ל Word שבועי
חדרי שידור. תכנון הפעילות, האמצעים,  עריכות,

 בעלי המקצוע המאוישים לבצוע ושמותיהם

 ע"י 2001מוזן משנת  _____ לא
 . תפ"י

         

24 
 ט

 רשימת התוכניות .מאגר תוכניות
ניהול למערכת  MBSמאגר  ב המצויות

  שידוריםה

116,590 
4077 

 בודדות
112,513 

 פרקים

מס' הפרקים ושמותיהם, שם הסדרה,  EXCEL יומי
ספק, קהל שם בעלי הזכויות, משתתפים, יוצרים, 

 , מס' שידורים, תוקף הזכויותיעד, ארץ הפקה, 
מס' זיהוי במערכת, הערות,  תזמון, תקציר תוכן,

 מתרגם, מס' ורסיות לשפות לכתוביות, הגבלות

משנות   לא
 80 -ה 

 

         

 לוחות שידור יומיים מאגר  25

 לשלושת ערוצי השידור של החינוכית
 23,11,2ערוצים   

8,750 
 קבצים

 שידור, שם התוכנית, מס' הפרק ושמו, מס'שעת  EXCEL יומי
זיהוי במערכת, תזמון כניסה ויציאה, אורך 

 המשדר, קהל יעד/גיל, הערות

 מחלקת הרצף מוזן ע"י 2009 לא
 MBSלמאגר ה 

         
 מאגר מידע ניהול ארכיון  26

DIVA מערכת   תוכנת ניהול הארכיון
 כל קובץ נשמר המתעדת היכן 

קבצי וידאו, מס' קובץ, מיקום הקובץ במערכת,   ------- יומי 
 נפח הקובץ

   לא



                                            

 

         

 מאגר תכניות לכבדי שמיעה 27
יישום חוק ההנגשה למעקב, בקרה לצורך 

לכבדי שמיעה והפקת דוחות ביצוע שנתיים 
 לגורמים הרלוונטיים

פרטי התכניות, אמצעי ההנגשה שפת הסימנים,  EXCEL שוטף 
 כתוביות סמויותאו כותרות, או 

 MBS-מופק ממערכת ה  לא

         

שם, פרטי התקשרות, שפת תרגום , מאיזו שפה  EXCEL  104 מאגר מתרגמים 28
 לאיזו שפה

   לא

         

    שם, פרטי התקשרות, הערות EXCEL  19 מאגר מתמללים 29

         

30 
 

 מאגר נתוני עובדים 
 מערכת "מרכבה" ממערכת הנשלפים

רוחבית כוללת במשרדי הממשלה. משם נגזר 
 .המידע על פי הצרכים

המאגר מכיל את מכלול הפרטים האישיים של  EXCEL שוטף *200
העובדים: שם, ת"ז, גיל, מצב משפחתי, כתובת, 

 ותק, דרגה, הגדרת תפקיד, סוג העסקה ועוד

  פרטיות לא

         
תקציבים שנתיים  מאגר נתוני 31

. בניית תקציב וניהולו, פיננסי שוטףוניהול 
מערכות  2בין  ממשק ניהול מעקב כוננויותו

" ומעובדים ע"י מרכבה" מערכת.נתונים 
 Sap Businessפיננסי   המערכת לניהול

One  

המאגר מכיל את נתוני התקציב השנתי לפי  EXCEL שוטף 
סעיף תקציבי, שם הסעיף: תקציב רגיל הכולל 

הוצאות שידור, הנהלה כ"א ,הפקות עצמיות, 
וכלליות. תקציב פיתוח: הצטיידות ורכש. מקורות 

התקציב וסכומיהם: מקורות המדינה משרד 
 האוצר, משרד החינוך והכנסות עצמיות.

  ------ לא

         
לניהול  מערכת מאגר הספרים  32

וותי לצלצורך מתן סיוע הספרייה בחינוכית. 
 והעשרה לעובדים. ההפקה

שם הספר, שם הסופר, שם ההוצאה, שנת  EXCEL מעת לעת 30,000
ההוצאה, סוג הכריכה, מס' עמודים, ז'אנר, שם 

 המשאיל, תאריך השאלה, תאריך החזרה 

   לא

         
  מעקב ,צורך איתורל מאגר תלבושות  33

 ההפקהוותי ומתן שירותים לצ
4000  EXCEL  ,פריט, נושא, סוג הבגד, סוג הבד, תיאור הפריט

תמונה, מין, צבע, מידה, מקום אכסון, כמות, 
 תקופה, שם התכנית, שם השואל, תאריך 

מוזן ע"י  2009משנת  ------ לא
 תלבושותעיצוב מחלקת 



                                            

 

 

         
סטילס מאגר ארכיב תמונות  34

 צ הפקה ושימור לצורך יח" סרוקות

30 
 תיקיות  

 2016 -ב  הוזן   לא שם הסדרה Word לעתמעת 

         
מאגר ספריה מוסיקלית               35

   ר לייעוץ מוסיקלי לצוותי ההפקה לצורך איתו
שם הזמר, להקה, דיסק, מלחין, מעבד, כותב,   מעת לעת 

 חברת הפקה ועוד. 
  ------ לא

         
ספר טלפונים מאגר נתוני התקשרות  36

 של עובדי החינוכיתפנימי 
שם משפחה, שם פרטי, כתובת מגורים, טל  EXCEL מעת לעת 232

 במשרד, בבית ונייד, כתובת מייל.
  ----- לא

         
עם מרואיינים מאגר נתוני התקשרות  37

 חדש לצורכי צוות הפקת ערב
  ---- לא שם , פרטי התקשרות , תחום ההתמחות ,    

         
 נוכחות עובדים מאגר נתוני 38

הנפקת דוח לצורך מעקב בקרה משמש ל
מעבדת  לביאמערכת  מופעל ע"י  נוכחות

 נתוני זמן אמת 

3 GB יומי EXCEL מס עובד ,ז"זמני כניסה ויציאה שם העובד, ת 
. מחלות, ימי חופשה, כוננויות, דרגות שעות 

 נוספות, נסיעות וכו

  ----- לא

         

 החברתיות ברשתות מאגר עוקבים 39
  , סטטיסטיקה ויח"ץלצורך ניתוח נתונים

 תחום הדיגיטל לא לא בעולם םמגדר, גילאים, מיקו   

         

  בבערוצי היוטייו מאגר נתוני צפיות 40
 יח"ץו לצורך ניתוח נתונים. של החינוכית

כמות צפיות, משך הצפייה, שם התכנית וכו.    
 גיאוגרפי.כמות עוקבים, מגדר, מיקום 

  תחום דיגיטל לא לא
 אנליטקס של גוגל

         

מאגר נתוני ההליכים המשפטיים  41
לצורך שהוגשו כנגד הטלוויזיה החינוכית. 

 מעקב ובקרה ומענה לבקשת חופש המידע

25 
 תביעות

שם התיק, שם שיופיע, מס' התיק, ערכאה,  EXCEL מעת לעת
מצוי התיק תיאור התיק ותוצאותיו, שלב הדיון בו 

 לרבות ערעור.

היחידה  באתר
 לחופש המידע

אוקטובר 
2017 

 ועד כה 2014משנת 

         

 


