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 חוק חופש המידע .1

 ,ענייניהםלהנוגע  , בכליבוריותורשויות צ חל על מוסדות להשכלה גבוהה 1998-חוק חופש המידע תשנ"ח
 אוניברסיטת אריאל בשומרון. ובכללם

האוניברסיטה משקיעה משאבים רבים לצורך עדכון שוטף באתר האינטרנט של האוניברסיטה. באתר 
הרחב, לרבות לציבור כן ו ולמתעניינים בלימודים חשוב לסטודנטיםרחב וידע האוניברסיטה מפורסם מ

 ניברסיטה.פעילויות המתקיימות באו

 /https://www.ariel.ac.il/wpכתובת האתר: 

 כללי .2

סטודנטים, מהם  16,000-מעל ל)כמכללה(, ולומדים בה  1982אוניברסיטת אריאל בשומרון הוקמה בשנת 
ע הפקולטות )מדעי לתואר אקדמי בתוכניות לימוד לתואר ראשון ושני, המתקיימות בארב 12,000-כ

הבריאות, הנדסה, מדעי הטבע ומדעי החברה( ושני בתי הספר )ארכיטקטורה ותקשורת( בקמפוס. יתרתם 

הנדסאים(. בנוסף, פועלת ) מרכז לעיצוב ולטכנולוגיהוב מרכז ללימודים קדם אקדמייםלומדים ב

 .יחידה ללימודי חוץ והמשך בת"א

ובילים בארץ ובעולם, המשלבים הוראה ומחקר, מדענים מ 400-כבאוניברסיטת אריאל בשומרון פעילים 
גידול גבישים, טיפול בסרטן, פיתוח סייבר, אופטיקה, -בתחומים שונים כגון: רובוטיקה, אלקטרו

פולימרים, רעידות אדמה, לימודי הסביבה, אימונולוגיה ועוד. באוניברסיטה פועלים מרכזי מחקר: המרכז 

 Homelandקה; המרכז לפיתוח אמצעי לחימה בטרור )לחקר המוח; המרכז למחקר ופיתוח רובוטי

security שומרון ובקעת הירדן; המרכז לאנרגיות יהודה  –(; המרכז לחקר חומרים; המרכז למו"פ אזורי
משולבות; המרכז לחקר המזרח התיכון; המכון לחקר מדיה חדשים, חברה ופוליטיקה; המרכז הלאומי 

( שהוא בעל מעמד של מוקד ידע FELזר האלקטרונים החופשיים לפיתוח מקורות קרינה ויישומיהם )ליי
ארצי; המכון לחקר העדות היהודיות בקווקז ובמרכז אסיה ע"ש גרמן זכרייב; המרכז לפיזיקה  –לאומי 

יישומית ע"ש משפחת שלזינגר; המרכז לחקר הסרטן ע"ש פרופסור ישעיהו לנג ז"ל; המרכז למשפט 
 אדמה; המרכז לחקר אלקטרואופטיקה.ולתקשורת; המרכז לחקר רעידות 

אוניברסיטת אריאל בשומרון מובילה בתחומים אקדמיים רבים. בצד האוניברסיטה מתקיימת חממה 
טכנולוגית בה מפותחים תוצרים ותהליכים טכנולוגיים מתקדמים, המבוססים בין השאר על פעילות 

וכניות המחקר, ולרכוש ניסיון מחקרית במעבדות המרכז. חממה זו מאפשרת לסטודנטים להשתלב בת
 מעשי במחקר ובפיתוח עוד במהלך לימודיהם.

חברתיים. מתוך -לצד יעדיה האקדמיים, אוניברסיטת אריאל בשומרון מציבה לעצמה יעדים ציוניים
ראייה פרקטית ואידיאולוגית והרצון לספק את צרכי המשק, הכלכלה והחברה הישראלית, פיתח המוסד 

ות על מקצועות ההנדסה, הטכנולוגיה והמדעים. כמו כן מפעילה האוניברסיטה את המחלקות המבוסס
 אוכלוסייהמגוון פעילויות רחב של תרומה לקהילה, ובכללם מרפאות בתחומים שונים וסיוע לקבוצות 

 .מגוונות

https://www.ariel.ac.il/wp/
http://www.ariel.ac.il/mechina/
http://www.ariel.ac.il/handasaim/
http://www.ariel.ac.il/externalcertificate


 
 

 
 

כיעד חברתי, הנהלת האוניברסיטה הציבה לעצמה את הנגשת ההשכלה הגבוהה לכול: מתן הזדמנות 
וכלוסיה עובדת לצד בני הפריפריה הגיאוגרפית והכלכלית, עולים חדשים לצד בני מיעוטים, בעלי שנייה לא

לקויות למידה לצד בעלי צרכים מיוחדים. האוניברסיטה מפנה משאבים למערך תמיכה נרחב לסטודנטים 

 .הזקוקים לסיוע לימודי, אישי, כלכלי וטכני, העונה על מגוון צרכי הסטודנט באשר הוא

 10% -ד ציוני נקלט אחוז ניכר של עולים חדשים הן בקרב הסגל והן בקרב הסטודנטים, ולמעלה מכיע
  מהסטודנטים הינם עולים חדשים ממגוון תפוצות.

את מגוון לימודי התואר השני והשלישי בתחומי  באוניבסיטת אריאל כוללבית הספר ללימודים מתקדמים 
 .בריאותההנדסה, מדעי הטבע, מדעי החברה ומדעי ה

לחמש   צטרףבית הספר לרפואה באוניברסיטת אריאל השישי בארץ, שמנפתח לראשונה  2019באוקטובר 
אילן. פתיחתו של בית -הטכניון, האוניברסיטה העברית, בןגוריון ובר  הפקולטות האחרות: תל אביב,

הספר לרפואה על שם ד"ר מרים ושלדון אדלסון אושרה על ידי המועצה להשכלה גבוהה, לאחר תוכנית 
להגדיל את מספר  עם מומחים בארץ ובחו"ל. המטרה היא  עבודה שנמשכה כמה שנים, תוך התייעצות

 .הסטודנטים לרפואה כדי להילחם במחסור החמור ברופאים

המשך הגידול המהיר, תוך חתירה למצוינות אקדמית, מבססים את מעמדה של אוניברסיטת אריאל 
 .בשומרון כאוניברסיטת המחקר השמינית במדינת ישראל

 מבנה האוניברסיטה ובעלי תפקידים .3

  האוניברסיטהבנהלי מבנה האוניברסיטה מוגדר 

 http://www.ariel.ac.il/management 

 :במנהל ובכספים שמות בעלי תפקידים בכירים

 פרופ' יהודה דנון -נשיא האוניברסיטה 

 פרופ' מיכאל זיניגרד -האוניברסיטהרקטור 

 עו"ד יורם שי -מנכ"ל האוניברסיטה 

 רו"ח ירון חריטן -ל וסמנכ"ל משאבי אנוש משנה למנכ"

 רחלי שליזינגררו"ח  - מנהלת אגף הכספים

  אלין כהןרו"ח  -חשבת האוניברסיטה 

 .נוספים בעלי תפקידים באתר האוניברסיטה מפורסמת רשימת

 באתר האוניברסיטה מפורסם מבנה היחידות האקדמיות והמנהליות.

 

http://www.ariel.ac.il/management


 
 

 
 

 

 פרטי התקשרות  .4

 660-606-1800 – מרכז מידע

  9066318-03 – ן הסטודנטיםדיק

 03 - 9067518 – ראש מנהל תקשורת ודוברות

  -  הממונה על יישום חופש המידע

 לפיתוח עסקי ופיננסייםסמנכ"ל  -רו"ח מוצי בר נבון  

 
 כתובת: הממונה מכח חוק חופש המידע

 בשומרון אריאלאוניברסיטת 
  קריית המדע   

 40700אריאל 
 03-9066185טלפון: 
  meyda@ariel.ac.il  -דוא"ל 

 
 
 
 :פרסומים נוספים בהם ניתן למצוא מידע על האוניברסיטה .5

 /https://www.ariel.ac.il/wp -אתר האוניברסיטה  •

 (פעמיים בשנהם כתב עת של האוניברסיטה )מתפרס -ב"אקדמיה"  •

http://www.ariel.ac.il/alumni/about 
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 :₪()באלפי   תקציב האוניברסיטה .6

 תקציב מקורי טתשע" ביצוע טתשע" תקציב מקורי – טתשע" סעיף תקציבי

 334,957 310,318 315,399 שכר

 7,800 6,734 6,800 רכש ספרים וכתבי עת

 15,966 18,618 15,771 רכש חומרים וציוד מדעי

 58,780 47,304 57,719 הוצאות שוטפות ותחזוקה

 6,414 5,584 6,108 הוצאות אחרות שאינן שכר

 40,211 36,732 35,123 מלגות

 88,511 75,286 74,774 העברות )מחקר ופיתוח(

 552,639 500,216 511,694 סה"כ 

 

 

 ₪()באלפי ח לוקת המלגות בתקציב תשע"פירוט ח

סה"כ אוניברסיטת אריאל 
 בשומרון

תקציב 
טתשע" טביצוע תשע"  "ףתקציב תש   

 21,968 18,993 18,549 מלגות לתארים מתקדמים

מלגות לסיוע כלכלי בשכר 
 270 267 270 לימוד

 161 157 104 מלגות הצטיינות

 17,812 16,955 16,200 מלגות אחרות

 40,211 36,372 35,123 סה"כ

 

 



 
 

 
 

  2019 דו"ח הממונה על יישום חוק חופש המידע לשנת .7

בקשות, להלן פירוט הטיפול  10 סך הוגשו    1999-לתקנות חופש המידע התשנ"ט  7בהתאם לסעיף  7.1
 בהן:

מספר 
 בקשה

מבקש 
 המידע

סך  מענה סופי המידע המבוקש
תשלום 
 האגרות

משרד  1
 התקשורת

 מידע הנוגע למינוי יו"ר
וועדת ניהול הרשות 

 השנייה.

ניתן מענה מלא 
בהתאם למועדים 

 7הקבועים בסעיף 
 לחוק.

 פטור

מידע לגבי סטודנטים  עמותה 2
זרים וכספים מהאיחוד 

האירופי ועמותות וקרנות 
 זרות.

ניתן מענה מלא 
בהתאם למועדים 

 7הקבועים בסעיף 
 לחוק.

 פטור

כנסים שנערכו במוסד,  עמותה 3
טות תאריכים, פקול

אחראיות, שמות 
הדוברים, תפקיד ותואר 

 של הדוברים.

ניתן מענה מלא 
בהתאם למועדים 

 7הקבועים בסעיף 
 לחוק.

 פטור

מידע בנוגע להכנסות  עמותה 4
מתרומות, תקציב מדינה, 
 מכירת שירותים ומצרים.

ניתן מענה מלא 
בהתאם למועדים 

 7הקבועים בסעיף 
 לחוק.

 פטור

אוניברסיטת  5
 אילן-בר

בנושא תלונות  –חקר מ
חוק איסור אפקטיביות 

הפליה במוצרים, 
בשירותים ובכניסה 

 למקומות בידור.

ניתן מענה מלא 
בהתאם למועדים 

 7הקבועים בסעיף 
 לחוק.

 פטור



 
 

 
 

הטרדות מיניות לשנים  עמותה 6
2016 – 2018. 

  התבטלה

שירותים הניתנים  אזרח 7
לסטודנטים + הגדרת 

קן יתפקידו של ד
 םהסטודנטי

שולמה  .ניתן מענה
 אגרה

גיליון ציונים  אזרח 8
 באוניברסיטה 

  התבטלה

  התבטלה נתונים הידרוגרפיים  אזרח  9

מימון חברות  עמותה 10
טבק/ניקוטין 
 לאוניברסיטה

ניתן מענה מלא 
בהתאם למועדים 

 7הקבועים בסעיף 
 לחוק.

 פטור

 

 

 

 .לא הוגשו עתירות על החלטת הממונה    7.2

 

 רב, בכבוד 

 מוצי בר נבון, רו"ח 

 חופש המידעהעמדת חוק הממונה  על  

 אוניברסיטת אריאל בשומרון  


