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.1

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' יוסף קלפטר
מנכ"ל האוניברסיטה  -מר מרדכי כהן
סמנכ"ל כספים  -מר נרי אזוגי
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
09/03/2010

תקציב אוניברסיטת תל אביב
תשס"ט תקציב מקורי

תשס"ט ביצוע

תש"ע תקציב מקורי

סה"כ אוניברסיטת תל אביב

1,538,601,200

1,651,224,401

1,613,969,100

שכר
פנסיה תקציבית

898,193,800
153,191,200

942,708,420
159,061,938

938,684,400
171,214,000

רכש ספרים וכתבי עת
רכש חומרים וציוד מדעי

22,365,100
27,428,400

23,059,039
28,900,182

23,711,500
25,699,700

הוצאות שוטפות
הוצאות תחזוקה

72,282,000
90,543,000

77,966,387
85,768,581

99,530,900
82,164,000

מלגות

118,675,200

146,438,104

117,612,000

תמיכה בפרויקטים סגורים
תמיכה במחקרים וקתדרות

32,500,000
39,500,000

46,696,694
32,967,560

36,820,000
32,830,000

תוכניות מיוחדות

81,418,000

98,526,617

83,198,100

הוצאות מימון

2,504,500

9,130,878

2,504,500

פירוט חלוקת המלגות בתקציב תש"ע
מלגות לתארים מתקדמים בבסיס התקציב
מימון מלגות לתארים מתקדמים ממחקר
מלגות לסיוע כלכלי בשכר לימוד
מלגות הצטיינות
מלגות לסיוע בדיור
מלגות מיוחדות

מידע על קרנות למלגות )נכון ל:(31/1/10-
קרנות צמיתות למלגות:
קרנות צמיתות למלגות תארים מתקדמים:
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52,476,200
42,201,700
8,990,100
10,800,600
320,000
2,823,400

202.5
154.0

מליון ₪
מליון ₪
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 .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 2009
על פי סעיף  7לתקנות חופש המידע התשנ"ט 1999 -
מ 1 -ביולי  2009עד  30ביוני 2010
במסגרת חוק חופש המידע הוגשו  9בקשות להלן סיכום הטיפול בהן:
סה"כ
בקשות
שהוגשו
מס'
בקשות

9

נענו
בחיוב
במלואן

1

נענו
בחיוב
חלקית

5

נענו
בשלילה

הטיפול
הופסק עקב אי
תשלום אגרה

2

הועברו לטיפול
גורם אחר
שלא במסגרת
החוק

1

עילות לדחייה או מתן תשובה חלקית:
•

מידע שאינו נוגע לניהול ענייניה הכספיים של האוניברסיטה כמוגדר בצו שרת המשפטים
קביעת רשות ציבורית

הבקשות נענו במסגרת המועדים שנקבעו בסעיף ) 7ב( לחוק חופש המידע.

דוח שנתי ממונה חוק חופש המידע .doc2009

4

