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כללי
חוק חופש המידע חל על המוסדות להשכלה גבוהה בכל הנוגע לענייניהם הכספיים ובעניינים
אלה בלבד.
האוניברסיטה רואה חשיבות רבה בשקיפות מידע לציבור ומשקיעה בפיתוח ועדכון שוטף של
אתר האינטרנט שלה ופרסום מידע לסטודנטים ולציבור הרחב על פעילויותיה.
כתובת האתר /http://www.tau.ac.il :
אוניברסיטת תל אביב היא אוניברסיטת מחקר ציבורית בעלת אופי אוניברסלי המציעה את
המגוון הרחב ביותר בישראל של תחומי הוראה ומחקר תוך שיתוף פעולה בינתחומי בתוכניות
לימוד ומחקרים .האוניברסיטה חותרת לשני יעדים במשולב – הוראה ומחקר .
אנשי הסגל של האוניברסיטה זכו להכרה בינלאומית .רבים נחשבים למובילים בעולם בתחום
מחקריהם.
מיטב הסטודנטים בישראל מבקשים לרכוש השכלה ומקצוע באוניברסיטת תל אביב .
האוניברסיטה שואפת למצוינות אקדמית ומאמינה שמעמדה כרוך במחויבות עמוקה לחברה
הישראלית ולעם היהודי.

 .2מבנה האוניברסיטה ובעלי תפקידים
מבנה האוניברסיטה מוגדר בחוקת האוניברסיטה
http://www2.tau.ac.il/yoets/constitution.pdf
פירוט מבנה היחידות האקדמיות והמנהליות ניתן לראות באתר האוניברסיטה
שמות בעלי התפקידים הבכירים בתחום המנהל והכספים :
נשיא האוניברסיטה  -פרופ' צבי גליל
מנכ"ל האוניברסיטה – מר מרדכי כהן
סמנכ"ל כספים  -מר עמית שטרייט
סמנכ"ל משאבי אנוש – גב' מריאנה שדה
סמנכ"ל הנדסה ותחזוקה – מר עופר לוגסי
רשימת בעלי תפקידים אחרים באוניברסיטה ניתן לראות באתר האינטרנט של
האוניברסיטה.
 .3פרטי התקשרות עם הממונה על יישום חוק חופש המידע
שם הממונה :רינה דייגי
כתובת :אוניברסיטת תל-אביב
קרית האוניברסיטה ,רמת אביב
ת.ד 39040 .תל אביב 61390
03-6408095
טל:
דואר אלקטרוניmeyda@tauex.tau.ac.il :
מידע נוסף ,הנחיות ליישום החוק וטפסי בקשה באתר חופש המידע
/http://www.tau.ac.il/finance/foia
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 .4תקציב האוניברסיטה

א .תקציב האוניברסיטה

תשס"ו תקציב מקורי*

תשס"ו ביצוע

תשס"ז תקציב
מקורי

סה"כ אוניברסיטת תל אביב

1,382,242,600

1,526,388,087

1,478,427,000

שכר
פנסיה תקציבית

910,261,400
100,727,000

944,003,432
102,475,543

906,326,600
108,783,500

רכש ספרים וכתבי עת
רכש חומרים וציוד מדעי

23,800,200
22,790,900

22,847,666
26,029,095

23,934,000
25,855,600

הוצאות שוטפות
הוצאות תחזוקה

110,855,500
72,511,800

110,346,940
74,909,254

94,113,700
74,024,200

מלגות

64,501,000

138,595,781

118,310,000

תמיכה בפרויקטים סגורים
תמיכה במחקרים וקתדרות

4,000,000
33,761,800

17,721,533
49,009,995

14,944,000
34,261,000

תוכניות מיוחדות

36,528,500

37,119,846

75,369,900

הוצאות מימון

2,504,500

3,329,002

2,504,500

**

* חלוקת ההוצאות בסעיפים בסיס התקציב בתשס"ו סווגה מחדש .סך התקציב לא השתנה.
** בתקציב המקורי של תשס"ו לא תוקצבו מלגות במימון מחקרים.
ב .פירוט חלוקת המלגות בתקציב תשס"ז
מלגות לתארים מתקדמים בבסיס
התקציב

50,659,900

מימון מלגות לתארים מתקדמים
ממחקר
מלגות לסיוע כלכלי בשכר לימוד
מלגות הצטיינות
מלגות לסיוע בדיור
מלגות מיוחדות

46,462,600
8,850,000
9,978,200
320,000
1,745,300

ג .מידע על קרנות למלגות )נכון ל:(30/6/07-
181.4
קרנות צמיתות למלגות:
קרנות צמיתות למלגות תארים
138.6
מתקדמים:

report2006.doc

מליון ₪
מליון ₪

3

 .5פרסומים נוספים בהם ניתן למצוא מידע על האוניברסיטה :
•

אתר האוניברסיטה /http://www.tau.ac.il

•

כתב עת האוניברסיטה http://www.tau.ac.il/news/news-heb.html

 .6הנחיות העבודה של האוניברסיטה מפורסמות באתר האוניברסיטה :
http://www.tau.ac.il/bylaws
 .7דוח הממונה על יישום חוק חופש המידע לשנת 2007
על פי סעיף  7לתקנות חופש המידע התשנ"ט 1999 -
מ 29 -בדצמבר  2006עד  30ביוני 2007
במסגרת חוק חופש המידע הוגשו  6בקשות להלן סיכום הטיפול בהן:
סה"כ
בקשות
שהוגשו
מס'
בקשות

6

נענו
בחיוב
במלואן

0

נענו
בחיוב
חלקית

3

נענו
בשלילה

הטיפול
הופסק עקב אי
תשלום אגרה

הועברו לטיפול
גורם אחר
שלא במסגרת
החוק

1

1

1

עילות לדחייה או מתן תשובה חלקית :
• סעיף  (3)9לחוק חופש המידע )מידע שגילויו מהווה פגיעה בפרטיות (
• צו שרת המשפטים קביעת רשות ציבורית ) "למעט גילוי זהותם של תורמים שהביעו דעתם
שאינם מעוניינים בגילוי זה" (
• סעיף 9ב) (3לחוק )ידע אודות משא ומתן עם גוף או אדם מחוץ לרשות(
כל הבקשות נענו במסגרת המועדים שנקבעו בסעיף ) 7ב( לחוק חופש המידע .
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