
 
 
 

 

 2017יולי  שנתי דו"ח
 גוריון בנגב-אוניברסיטת בן

 1998 -לחוק חופש המידע, התשנ"ח 5עפ"י סעיף 

 
 -אוניברסיטת בן גוריון בנגבמבנה  .1
 

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

 

 -דרכי התקשרות עם הממונה על יישום חוק חופש המידע. 2
 

              לוי-דידי קרןשם הממונה: 

 כתובת: אוניברסיטת בן גוריון בנגב
 84105שבע -, באר653ת.ד.            
 08-6472162טלפון: 
     08-6472978פקס:  
MAIL-E:   didik@bgu.ac.il 

 
 -תקציב אוניברסיטת בן גוריון .3
 

 :₪(ריכוז ההוצאות בתקציב הרגיל )באלפי א. 
 
 

תקציב  
 ותשע"

 ביצוע
 ותשע"

 תקציב
 זתשע"

 . סה"כ הוצאות שכר:1
 

907,808 900,294 919,651 

 הוצאות שכר
 

839,635 822,498 830,419 

 *צוייםהוצאות בגין פנסיה ופי
 

68,173 77,795 89,232 

 . סה"כ הוצאות שאינן שכר:2
 

280,023 273,979 292,982 

 15,017 11,546 13,393 רכישת ציוד ומחשבים

 רכישת ספרים וכתבי עת
 

28,306 28,45 29,503 

 הוצאות הנהלה וארגון )כולל הוראה(
 

70,129 71,907 75,181 

 הוצאות תחזוקה ומשק
 

83,742 74,328 85,798 

 הוצאות מימון
 

7,836 8,207 7,190 

 מלגאים וסיוע לסטודנטים
 

70,099 73,452 73,110 

 ושיווקפרסום 
 

6,520 6,084 7,183 

 . הוצאות מועברות לתקציבים אחרים:3
 

35,065 69,946 35,198 

 

   

 סה"כ הוצאות:
 

1,222,896 1,224,219 1,247,831 

 "* בהתאם להנחית ות"ת, החל מתשע"ד ההפרשה השוטפת לפנסיה ופיצויים כלולה בסעיף "הוצאות שכר

http://www.bgu.ac.il/
mailto:didik@bgu.ac.il


 
 
 

 

 
 :₪ () באלפי ז "עפירוט חלוקת המלגות בתקציב תש ב.
    

 77,001                             :מלגות לתארים מתקדמים שחולקו ע"ח התקציב הרגיל    

                     57,753                              מלגות לתארים מתקדמים שחולקו ע"ח תקציב מחקר:     

 3,254                                                            מלגות לסיוע כלכלי בשכר לימוד:    

                 2,434                                                                                 מלגות הצטיינות:    

 
                                                                   :(730/06/1 םמידע על קרנות למלגות )נכון ליוג. 
    

  302,458                                                    ₪(:    )באלפי  קרנות צמיתות למלגות   
 
 
 -הממונה על יישום חוק חופש המידע באוניברסיטת בן גוריון דיווח .4

 1999 -לתקנות חופש המידע, התשנ"ט 7עפ"י סעיף                 

    
 .2017ביוני  30ועד  2016ביולי  01 -מתייחס לתקופה

 
 למידע. להלן סיכום הטיפול בהן: בקשות 13גשו במהלך תקופה זו הו

 
 בקשות נענו בחיוב במלואן. 4

 בקשות נענו בחיוב חלקית. 3

 בקשות נענו בשלילה. 5

 בקשה נענתה ע"י גורם אחר באוניברסיטה, שלא במסגרת החוק. 1

 
 

 או מתן תשובה חלקית:. הלדחייהעילות 
 

  המידע.( לחוק חופש 6)ב()9המידע לא נמסר בהתאם לסעיף  

  (לחוק חופש המידע ו/או כי המידע 9)ב()9( ו/או סעיף 11)ב()9המידע לא נמסר מכח סעיף

 אינו קיים.

  ב( לחוק חופש המידע.9הבקשה נכנסת לגדר הסייגים המופיעים בסעיף( 

  של האוניברסיטה.מסירת המידע המבוקש ישבש את התפקוד התקין 

 פס סיכום ראיון  לבית ספר לרפואה. מכח סעיף האוניברסיטה אינה מוסרת ציוני ראיון או טו

 ( לחוק חופש המידע.11)ב()9( ו/או סעיף 6)ב()9( ו/או סעיף 1)ב()9

 .המידע המבוקש אינו נמצא בידי האוניברסיטה 

  ( לחוק חופש המידע, כמו כן 3)א()9מהווה פגיעה בפרטיות בהתאם לסעיף גילוי המידע

 ( לחוק.9)ב()9העובד בהתאם לסעיף מדובר במידע הנוגע לענייני משמעת של 

  נוסח משולב[ סעיף 1958-פרסום המסמכים אסור על פי חוק מבקר המדינה התש"ח[

 ( לחוק חופש המידע.7)ב()9( בנוסף המידע לא נמסר מכח סעיף 3)א()28

 


