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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://new.tau.ac.il/home

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:
http://www2.tau.ac.il/yoets/constitution
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  -מר חיים הובר
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' מיכל שור ,עו"ד
כתובת :א ו נ י ב ר ס י ט ת ת ל – א ב י ב
מקריית האוניברסיטה ,רמת אביב ,ת.ד 04393 .תל אביב 9304333
טלפון30-9934022 :
meyda@tauex.tau.ac.il
דואר אלקטרוני:
מידע נוסף ,הנחיות ליישום החוק וטפסי בקשה באתר חופש המידע:
http://www.tau.ac.il/finance/foia
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תקציב אוניברסיטת תל אביב

25.6.2014

תשע"ג
תקציב מקורי

תשע"ג
ביצוע

תשע"ד
תקציב מקורי

סה"כ אוניברסיטת תל אביב

1,874,594,900

2,057,042,375

1,930,226,200

שכר
פנסיה תקציבית

1,106,690,500
218,300,000

1,102,913,836
219,074,707

1,123,671,550
231,500,000

רכש ספרים וכתבי עת
רכש חומרים וציוד מדעי

24,837,700
29,047,275

26,247,833
32,444,297

25,033,700
30,135,500

הוצאות שוטפות
הוצאות תחזוקה

104,757,000
88,836,425

102,996,791
116,535,981

110,082,400
103,185,200

מלגות

129,161,900

163,684,454

127,064,600

תמיכה בפרויקטים סגורים
תמיכה במחקרים וקתדרות

30,610,000
33,830,000

54,559,620
101,918,150

30,610,000
33,830,000

תוכניות מיוחדות

106,019,600

145,989,638

112,683,850

הוצאות מימון

2,504,500

-9,322,930

2,429,400

פירוט חלוקת המלגות
בתקציב תשע"ד

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

59,935,000
40,990,300
12,544,000
9,174,900
320,000
4,100,400

מידע על קרנות למלגות (נכון ל:)21.8.3102 -

קרנות צמיתות למלגות:
קרנות צמיתות למלגות תארים מתקדמים:

224.05
167.64

מליון ₪
מליון ₪

9

.4

.5

פרסומים נוספים בהם ניתן למצוא מידע על האוניברסיטה:


אתר האוניברסיטה:



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

http://new.tau.ac.il/home

הנחיות העבודה של האוניברסיטה מפורסמות באתר האוניברסיטה:
http://www.tau.ac.ilqbylaws
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דו"ח הממונה על יישום חוק חופש המידע לשנת :2113
עפ"י סעיף  0לתקנות חופש המידע התשנ"ט ,3444-מ 3-ביולי  2330עד  03ביוני  ,2339במסגרת חוק
חופש המידע הוגשו שמונה בקשות.
להלן סיכום הטיפול בהן:

מס'
בקשות

סה"כ
בקשות
שהוגשו

נענו
בחיוב
במלואן

נענו
בחיוב
חלקית

נענו
בשלילה
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הועברו
מס'
לטיפול
עתירות
שהוגשו על גורם אחר
שלא
החלטת
במסגרת
הממונה
החוק

--

---

העילות לדחייה או מתן תשובה חלקית:


לגבי בקשה אחת – המידע פורסם והועמד לרשות הציבור או לעיונו ,והרשות הודיעה למבקש היכן
יוכל לעיין במידע המבוקש ,בהתאם לסעיף  )9(8לחוק חופש המידע.



לגבי בקשה אחת – היה מדובר במידע הכולל פרטים על אודות צד שלישי והצד השלישי התנגד לבקשה
בהתאם לסעיף  30לחוק חופש המידע .לאחר מכן הסיר הצד השלישי את התנגדותו והמידע פורסם על
ידו.



לגבי שתי בקשות – נמסר המידע באופן חלקי ,תוך השמטת מידע שהוא סוד מסחרי או סוד מקצועי
שהוא בעל ערך כלכלי ,בהתאם לסעיפים ( 4 ,33ב)( )9לחוק חופש המידע.



לגבי בקשה אחת – נמסר המידע באופן חלקי ,תוך השמטת פרטים המהווים פגיעה בפרטיות ,כמשמעותה
בחוק הגנת הפרטיות ,תשמ"א ,3483-בהתאם לסעיף (4א)( )0לחוק חופש המידע.




הבקשות נענו במסגרת המועדים שנקבעו בסעיף ( 0ב) לחוק חופש המידע ,למעט בקשה אחת שהטיפול
בה הוארך בשל היקפו ומורכבותו של המידע המבוקש .ההארכה לא עלתה על  93ימים.
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