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ניתן   שמות בעלי התפקידים הבכיריםו , יחידותיה המנהליות והאקדמיותההאוניברסיט פירוט מבנה
 www.bgu.ac.il  באתר האוניברסיטה:למצוא 
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               לוי-דידי קרןשם הממונה: 

 כתובת: אוניברסיטת בן גוריון בנגב 
 84105שבע -, באר653ת.ד.            
 08-6472162טלפון: 
      08-6472978פקס:  
MAIL-E:   didik@bgu.ac.il 
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 :ריכוז ההוצאות בתקציב הרגיל )באלפי ₪(א. 

    

תקציב  
 תשפ"א

 ביצוע 
 תשפ"א

תקציב  
 בתשפ" 

    
   

 995,642 949,890 982,032 סה"כ הוצאות שכר  1

 941,989 896,621 900,803 הוצאות שכר  1.1

 53,654 53,269 81,229 ה ופיצויים גין פנסיהוצאות ב  1.2

        

 356,624 296,829 325,722 סה"כ הוצאות שאינן  שכר 2

 22,336 17,313 17,330 רכישות ציוד ומחשבים  2.1

 26,940 26,269 28,210 רכישות ספרים וכתבי עת  2.2

 89,031 56,894 78,841 הוצאות הנהלה וארגון )כולל הוראה(  2.3

 101,988 85,652 93,112 הוצאות תחזוקה ומשק  2.4

 16,419 16,657 9,008 הוצאות מימון  2.5

 91,547 88,307 91,180 מלגאים וסיוע לסטודנטים   2.6

,8 5,737 8,042 פרסום ושיווק  2.7 536  

        

 35,000 341,711 30,000 הוצאות מועברות לתקציבים אחרים  3
        

,1 1,588,430 1,337,754 סה"כ הוצאות    ,266387   
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 :) באלפי ₪ ( בפירוט חלוקת המלגות בתקציב תשפ"  ב.
     

 88,794                              :מלגות לתארים מתקדמים שחולקו ע"ח התקציב הרגיל    

 79,128                                מלגות לתארים מתקדמים שחולקו ע"ח תקציב מחקר:     

 7,161                                                              מלגות לסיוע כלכלי בשכר לימוד:    

         3,606                                                                                  מלגות הצטיינות:    

           

 
                                                                    :(/2230/06 םדע על קרנות למלגות )נכון ליומיג. 
     

 399,212)באלפי ₪(:                                                          קרנות צמיתות למלגות   
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 1999  -לתקנות חופש המידע, התשנ"ט  7עפ"י סעיף                 

     
 . 2022ביוני   30ועד  2021ביולי  01 -מתייחס לתקופה

 
 למידע. להלן סיכום הטיפול בהן:  בקשות  5במהלך תקופה זו הוגשו 

 
 בקשות נענו בחיוב במלואן. 2

 בחיוב חלקית.נתה נע הבקש 1

 בשלילה.  נתהענ הבקש 1

 נמשכה בחזרה. בקשה  1

 
 

 או מתן תשובה חלקית: הלדחייהעילות 
 

 לחוק. 2נן נופלות לגדר "מידע" בהתאם להוראות סעיף שיחות אשר נערכו בע"פ אי •

 ( לחוק.4))ב(9התכתבויות דוא"ל משקפות דיון פנימי ואינן נמסרות בהתאם להוראות סעיף  •

 

 


