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חוק חופש המידע

חוק חופש המידע תשנ"ח 1998-חל על מוסדות להשכלה גבוהה ורשויות ציבוריות ,בכל הנוגע
לענייניהם ,ובכללם אוניברסיטת אריאל בשומרון.
האוניברסיטה משקיעה משאבים רבים לצורך עדכון שוטף באתר האינטרנט של האוניברסיטה.
באתר האוניברסיטה מפורסם מידע רחב וחשוב לסטודנטים ולמתעניינים בלימודים וכן לציבור
הרחב ,לרבות פעילויות המתקיימות באוניברסיטה.
כתובת האתרwww.ariel.ac.il :
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כללי

אוניברסיטת אריאל בשומרון הוקמה בשנת  1982כמכללה ,כיום לומדים בה כ 14,000-סטודנטים,
מהם כ 10,500-לתואר אקדמי ב 28-תכניות לימוד לתואר ראשון ושני.
באוניברסיטת אריאל בשומרון פעילים יותר מ 300-מדענים .רבים מהמדענים הם מהמובילים
בתחומם בארץ ובעולם ,כ 70-מהם פרופסורים ,המשלבים הוראה ומחקר.
לצד יעדיה האקדמיים ,אוניברסיטת אריאל בשומרון מציבה לעצמה יעדים ציוניים-חברתיים .מתוך
ראייה פרקטית ואידיאולוגית והרצון לספק את צרכי המשק ,הכלכלה והחברה הישראלית ,פיתחה
האוניברסיטה את המחלקות המבוססות על מקצועות ההנדסה ,הטכנולוגיה והמדעים .כמו כן,
מפעילה האוניברסיטה מגוון פעילויות רחב של תרומה לקהילה ,ובכללם מרפאות בתחומים שונים
וסיוע לקבוצות אוכלוסייה מגוונות .בנוסף הוקמו כפרי סטודנטים ,המהווים מוקדי התנדבות במרחב.
המשך הגידול המהיר ,תוך חתירה למצוינות אקדמית ,מבססים את מעמד אוניברסיטת אריאל
בשומרון כאוניברסיטת המחקר השמינית במדינת ישראל.
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מבנה האוניברסיטה ובעלי תפקידים

מבנה האוניברסיטה מוגדר בנהלי האוניברסיטה
http://www.ariel.ac.il/management
שמות בעלי תפקידים בכירים במנהל ובכספים:
נשיא האוניברסיטה  -פרופ' יהודה דנון
רקטור האוניברסיטה -פרופ' מיכאל זיניגרד
מנכ"ל האוניברסיטה  -עו"ד יורם שי
משנה למנכ"ל וסמנכ"ל משאבי אנוש  -רו"ח ירון חריטן
מנהלת אגף הכספים  -רו"ח רחלי שליזינגר
חשבת האוניברסיטה  -רו"ח אלין כהן
באתר האוניברסיטה מפורסמת רשימת בעלי תפקידים נוספים.
באתר האוניברסיטה מפורסם מבנה היחידות האקדמיות והמנהליות.
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פרטי התקשרות

מרכז מידע – 1800-660-660
דיקן הסטודנטים – 03-9066318
ראש מנהל תקשורת ודוברות – 03 - 9067518
הממונה על יישום חופש המידע -
רו"ח מוצי בר נבון  -סמנכ"ל לפיתוח עסקי ופיננסיים

כתובת :הממונה מכח חוק חופש המידע
אוניברסיטת אריאל בשומרון
קריית המדע
אריאל 40700
טלפון03-9066185 :
דוא"ל meyda@ariel.ac.il -
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פרסומים נוספים בהם ניתן למצוא מידע על האוניברסיטה:
 אתר האוניברסיטה http://www.ariel.ac.il/index
 ב"אקדמיה"  -כתב עת של האוניברסיטה (מתפרסם פעמיים בשנה)
http://www.ariel.ac.il/alumni/about
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תקציב האוניברסיטה(באלפי :)₪

סעיף תקציבי

תשע"ד – תקציב מקורי

תשע"ד ביצוע

תשע"ה תקציב מקורי

שכר

201,269

200,777

224,913

רכש ספרים וכתבי עת

3,650

3,994

3,850

רכש חומרים וציוד מדעי

12,174

9,587

11,246

הוצאות שוטפות ותחזוקה

48,779

46,961

50,966

5,593

5,139

מלגות

22,456

19,695

25,303

העברות (מחקר ופיתוח)

59,577

76,461

75,270

סה"כ

353,075

363,068

396,687

הוצאות אחרות שאינן שכר 5,170

פירוט חלוקת המלגות בתקציב תשע"ד(באלפי )₪
סה"כ אוניברסיטת אריאל
בשומרון

תקציב תשע"ד

ביצוע תשע"ד

תקציב תשע"ה

מלגות לתארים מתקדמים

9,967

7,807

11,700

מלגות לסיוע כלכלי בשכר
לימוד

290

236

240

מלגות הצטיינות

100

95

110

מלגות

12,099

11,557

13,253

סה"כ

22,456

19,695

25,303

מימון מלגות לתארים מתקדמים בבסיס התקצוב
מלגות לתארים מתקדמים ממחקר
מידע על קרנות למלגות
קרנות צמיתות למלגות ופרסים
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דו"ח הממונה על יישום חוק חופש המידע לשנת 2014

בהתאם לסעיף  7לתקנות חופש המידע התשנ"ט  1999-הוגשו  3בקשות ,להלן פירוט הטיפול בהן:

מספר
בקשה

מבקש
המידע

המידע המבוקש

מענה סופי

סך
תשלום
האגרות

1

אזרח

דוחות המילוליים
והכספיים של
אוניברסיטת אריאל
לשנים ,2011 ,2012
.2010

מלא

100

2

עמותה

ספר התקציב של
האוניברסיטה

מלא

פטור

3

אזרח

חלקי

-

מידע אודות תקציב
מחקרים

הוגשה השנה עתירה אחת נגד האוניברסיטה לגבי בקשה שהוגשה במסגרת חוק חופש המידע.
העתירה נדחתה.
תקציר החלטת בית משפט בעתירה  -בית המשפט פסק כי הצעת המשיבה להעביר לידי העותר נתונים
כספיים ללא פירוט נוסף ,הולמת את הוראות צו חופש המידע ,אשר קבע את תחולת החוק על מוסד להשכלה
גבוהה בכל הנוגע ל"ניהול עניינים כספיים" בלבד .כן ,לא נמצא כי קיים עניין לציבור בגילוי המידע.

