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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 
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 :₪(ריכוז ההוצאות בתקציב הרגיל )באלפי א. 

 תקציב   ביצוע    תקציב      

 תשע"ט   תשע"ח   תשע"ח      

 סה"כ הוצאות שכר 1

            

932,100  

            

916,834  

            

950,600  

 887,552 847,596 865,885 הוצאות שכר 1.1

 63,048 69,238 66,215 הוצאות בגין פנסיה ופיצויים 1.2

          

 סה"כ הוצאות שאינן  שכר 2

            

309,082  

            

310,804  

            

318,108  

  17,108                 13,910                 15,281                רכישות ציוד ומחשבים 2.1

  29,636                 26,851                 28,467                רכישות ספרים וכתבי עת 2.2

  74,641                 80,613                 72,253                הוצאות הנהלה וארגון )כולל הוראה( 2.3

  99,484                 93,692                 97,727                הוצאות תחזוקה ומשק 2.4

  6,955                   7,625                   7,182                  הוצאות מימון 2.5

  81,964                 80,298                 79,644                מלגאים וסיוע לסטודנטים  2.6

  8,320                   7,815                   8,528                  פרסום ושיווק 2.7

          

 הוצאות מועברות לתקציבים אחרים 3

              

36,918  

            

105,434  

              

43,292  
          

 סה"כ הוצאות  
        

1,278,100  

        

1,333,072  

        

1,312,000  

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


 
 
 

 

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

 88,492                             :מלגות לתארים מתקדמים שחולקו ע"ח התקציב הרגיל    

 76,186                              מלגות לתארים מתקדמים שחולקו ע"ח תקציב מחקר:     

 3,065                                                            ות לסיוע כלכלי בשכר לימוד:מלג    

                 2,895                                                                                 מלגות הצטיינות:    

 
                                                                   :(/9130/06 םמידע על קרנות למלגות )נכון ליוג. 
    

  ₪335,160(:                                                        )באלפי  קרנות צמיתות למלגות   
 
 
 -הממונה על יישום חוק חופש המידע באוניברסיטת בן גוריון דיווח .4

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

    
 .2019ביוני  30ועד  2018ביולי  01 -מתייחס לתקופה

 
 למידע. להלן סיכום הטיפול בהן: בקשות 15במהלך תקופה זו הוגשו 

 
 בקשות נענו בחיוב במלואן. 7

 בקשות נענו בחיוב חלקית. 5

 בקשות נענו בשלילה. 3

 
 

 בה חלקית:או מתן תשו הלדחייהעילות 
 

 .אין ברשות האוניברסיטה מידע כאמור בבקשה בהתאם להגדרת "מידע" בחוק חופש המידע 

  המידע לא יימסר שכן מסירתו עלולה לשבש את תפקוד האוניברסיטה או את יכולתה לבצע

את תפקידיה, המידע נוצר במסגרת דיון פנימי ומסירתו תפגע פגיעה מהותית בחופש 

(, 1)ב()9מיים והמנהליים של האוניברסיטה, הכל בהתאם לסעיפים הפעולה בעניינים האקד

 ( לחוק חופש המידע.11)ב()9(, 4)ב()9

 .אין בידינו נתונים 

  ( לחוק חופש המידע שכן הטיפול 1)8האוניברסיטה דוחה את בקשתך בהתאם לסעיף

 .בבקשה הגורפת מצריך הקצאת משאבים בלתי סבירים מצד האוניברסיטה

 לפגוע ביכולתה של האוניברסיטה לבצע את תפקידיה ; מדובר במידע  השויע העברת המידע

בעל ערך כלכלי שגילויו יפגע בערכו וביחסי האוניברסיטה עם התורם ובאפשרות לקבל 

 ( לחוק.7(+)6(+)1)ב()9תרומות נוספות בעתיד, הכל בהתאם לסעיפים 



 
 
 

 

 י סבירה מצד איתור המידע אשר אינו מופיע בפרסום יצריך הקצאת משאבים בלת

 האוניברסיטה, כאשר את חלקו לא ניתן לאתר כלל. בקשתך הגורפת נדחית בהתאם לסעיף 

 לחוק חופש המידע. (1)8

  ( גילוי המידע יהווה פגיעה בפרטיות 3)א()9האוניברסיטה דוחה את בקשתך בהתאם לסעיף

וא המידע המצוי ה (4)א()9כמשמעותה בחוק הגנת הפרטיות תשמ"א, ובהתאם לסעיף 

"מאגר מידע" כמשמעותו בחוק הגנת הפרטיות ובקשתך אינה עונה על האפשרויות הקיימות 

 בחוק לקבלת מידע מהמאגר.

  אין בידי האוניברסיטה נתון כאמור כשהוא מעובד ומוכן למסירה, הפקת נתון כזה תדרוש

עשרות שעות עבודה תוך הקצאת משאבים בלתי סבירה מצד האוניברסיטה בהתאם לסעיף 

 ( לחוק.1)8

 

 

 


