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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:

https://www.tau.ac.il

אוניברסיטת תל אביב היא אוניברסיטת מחקר ציבורית בעלת אופי אוניברסאלי 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.
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מבנה האוניברסיטה ובעלי תפקידים:
מבנה האוניברסיטה מוגדר בחוקת האוניברסיטה:
https://www.tau.ac.il/sites/default/files/media_server/General/yoets/constitution.pdf
פירוט מבנה היחידות האקדמיות והמנהליות ניתן לראות באתר האוניברסיטה.
שמות בעלי התפקידים הבכירים בתחום המנהל והכספים:
נשיא האוניברסיטה  -פרופ' אריאל פורת
מנכ"ל האוניברסיטה  -מר גדי פרנק
סמנכ"ל כספים  -מר נרי אזוגי
סמנכ"ל משאבי אנוש  -גב' דנה אהרון
סמנכ"ל הנדסה ותחזוקה  -מר עופר לוגסי
רשימת בעלי תפקידים אחרים באוניברסיטה ,באתר האינטרנט של האוניברסיטה.
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פרטי התקשרות עם הממונה על יישום חוק חופש המידע:
שם הממונה :גב' שירלי כהנוביץ
כתובת :אוניברסיטת תל-אביב
קריית האוניברסיטה ,רמת אביב ,ת.ד 39040 .תל אביב 6139001
טלפון03-6408637 :
דואר אלקטרוניshirlyk@tauex.tau.ac.il :
מידע נוסף ,הנחיות ליישום החוק וטפסי בקשה באתר חופש המידע:
https://www.tau.ac.il/freedom-of-information
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תקציב אוניברסיטת תל אביב
תש"פ תקציב
מקורי

תש"פ ביצוע

תשפ"א תקציב
מקורי

סה"כ אוניברסיטת תל אביב

2,284,807,700

2,514,524,080

2,287,313,900

שכר
פנסיה תקציבית

1,284,499,200
301,597,000

1,213,154,021
295,965,541

1,283,741,400
304,597,000

רכש ספרים וכתבי עת
רכש חומרים וציוד מדעי

33,628,900
51,891,400

32,273,254
40,028,642

32,799,800
54,452,900

הוצאות שוטפות
הוצאות תחזוקה

105,173,300
137,169,000

155,561,753
143,299,678

98,397,700
139,922,500

מלגות

146,548,100

239,191,020

145,934,400

תמיכה בפרויקטים סגורים
תמיכה במחקרים וקתדרות

31,710,000
35,330,000

75,651,803
132,219,978

32,210,000
36,330,000

תוכניות מיוחדות

155,025,800

177,699,932

156,693,200

הוצאות מימון

2,235,000

9,478,456

2,235,000

פירוט חלוקת המלגות בתקציב תש"פ
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:)30/9/20-
224.05
קרנות צמיתות למלגות:
קרנות צמיתות למלגות תארים
167.64
מתקדמים:

62,181,000
57,190,000
12,544,000
8,996,200
320,000
4,501,100

מיליון ₪
מיליון ₪
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פרסומים נוספים בהם ניתן למצוא מידע על האוניברסיטה:
•
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חדשות האוניברסיטהhttps://www.tau.ac.il/news :

הנחיות העבודה של האוניברסיטה מפורסמות באתר האוניברסיטה:
https://www.tau.ac.il/bylaws/index-numbers
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דו"ח הממונה על יישום חוק חופש המידע לשנת :2020
עפ"י סעיף  7לתקנות חופש המידע התשנ"ט ,1999-הוגשו ,במסגרת חוק חופש המידע ,בין
ה 1-בינואר  2019ועד  31בדצמבר  ,2020שלושים בקשות.
להלן סיכום הטיפול בהן:

מס'
בקשות

סה"כ
בקשות
שהוגשו

נענו בחיוב
במלואן

נענו בחיוב
חלקית

נענו
בשלילה

פניות
שהטיפול
בהן לא
הושלם
בשל אי
תשלום
אגרה

מס'
עתירות
שהוגשו על
החלטת
הממונה

30

14

5

4

7

--

פניות צד ג'
(לא במניין
הבקשות)
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העילות לדחייה או מתן תשובה חלקית:
•

לגבי שלוש בקשות – נדחתה הבקשה או נמסר מידע חלקי מאחר והתברר שלא ניתן לאתר את
המידע כל המידע המבוקש או שחלקו אינו מצוי ברשות האוניברסיטה ,בהתאם לסעיף . )3( 8

•

לגבי שתי בקשות – נדחתה הבקשה או נמסר מידע חלקי מאחר והתברר שהטיפול בבקשה
הצריך הקצאת משאבים בלתי סבירה בהתאם לסעיף  )1( 8לחוק חופש המידע.

•

לגבי שתי בקשות – נדחתה הבקשה או נמסר מידע חלקי מאחר ומדובר ב"מידע שהוא סוד
מסחרי או סוד מקצועי או שהוא בעל ערך כלכלי ,שפרסומו עלול לפגוע פגיעה ממשית בערכו ,וכן
מידע הנוגע לענינים מסחריים או מקצועיים הקשורים לעסקיו של אדם ,שגילויו עלול לפגוע
פגיעה ממשית באינטרס מקצועי ,מסחרי או כלכלי" ,בהתאם לסעיף ( 9ב)( )6לחוק חופש המידע.

•

לגבי בקשה אחת ,נמסר מידע חלקי מאחר ומדובר במידע בדבר דיונים פנימיים ,תרשומות של
התייעצויות פנימיות בין עובדי רשויות ציבוריות ,חבריהן או יועציהן ,או של דברים שנאמרו
במסגרת תחקיר פנימי ,וכן חוות דעת ,טיוטה ,עצה או המלצה ,שניתנו לצורך קבלת החלטה,
למעט התייעצויות הקבועות בדין בהתאם לסעיף (9ב)( )4לחוק חופש המידע.

•

לגבי בקשה אחת ,נדחתה הבקשה מאחר ומדובר ב"מידע שגילויו מהווה פגיעה בפרטיות,
כמשמעותה בחוק הגנת הפרטיות ,תשמ"א( 1981-להלן – חוק הגנת הפרטיות)" בהתאם לסעיף
(9א)( )3לחוק חופש המידע.

