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 : כללי .1
 

 

 לציבור המפורסם מידעה בשקיפות רבה חשיבות מקנה אילן-אוניברסיטת בר

 .בתחומים מגוונים מידע ופרסום האינטרנט אתר של שוטף ועדכון בפיתוח ומשקיעה
 

 /https://www1.biu.ac.il:                            האוניברסיטה אתרכתובת 

 

קמפוס . עם האוניברסיטאות הגדולות בישראלאילן נמנית -אוניברסיטת בר

ותו אלפי סטודנטים מכל האוניברסיטה ממוקם בליבו של גוש דן ומדי יום פוקדים א

 .ל”חברי סגל ומבקרים מישראל ומחו, רחבי הארץ

. כל אלה יוצרים יחד פסיפס אנושי רב תרבותי המשקף את פני החברה הישראלית

נה לתלמידיה ובאווירה הכללית הׁשֹורה בה בערכים שהיא מק, בתכני הלימוד שלה

 .חופש המחשבה וההידברות, מעודדת האוניברסיטה את ערכי הסובלנות

 
בשלבה תחומי ידע , אילן מתמודדת עם אתגרי העתיד-גישת המחקר המובילה בבר

במטרה להביא לשיפור משמעותי , שונים העוסקים במחקר רב תחומי ומורכב

נית זו הוקמו באוניברסיטה מרכזי אימפקט מונעי בהתאם לגישה חדש. בעולמנו

מרכז , מרכז למדעי הרשתות, בהם מרכז ערים חכמות, אתגר בתחומים מגוונים

מרכז , מרכז לרפואה מותאמת אישית, מרכז לחקר הדיכאון, לסיבוכיות קוונטית

, מרכז לחקר יהדות צפון אמריקה וישראל, מרכז למערכות מעגליות, להנעה חשמלית

המחקר במרכזי האימפקט גובר על . לאבטחת סייבר ומרכז לדמוקרטיה ויהדות מרכז

מגבלות תחומי הידע המסורתיים ומוביל את המדע לתגליות ולפריצות דרך 

 משמעותיות
 

 רפואה בגליל

ממוקמת בעיר  אילן -ש עזריאלי של אוניברסיטת בר"הפקולטה לרפואה בגליל ע

והיא מהווה חלק אינטגרלי מחיי  מטרת הפקולטה היא הכשרת רופאים .צפת

, ועוסקת באופן פעיל ברפואה מונעת, מעורבת בחינוך מדעי לנוער, הקהילה בגליל

 .בקידום הבריאות ובאיכות הסביבה במרחבי הגליל

 

:  ניתן למצוא באמצעות הקישוראודות האוניברסיטה  מידע נוסף

                                                     https://www1.biu.ac.il/about_BIU 

 

 

 

https://www1.biu.ac.il/
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww1.biu.ac.il%2Fabout_BIU&data=02%7C01%7Cyael.whitman%40biu.ac.il%7C45ca0f423747463d10c208d8296002a8%7C61234e145b874b67ac198feaa8ba8f12%7C1%7C0%7C637304839617105848&sdata=08dKV02JKPekYTju%2F0dBAAGbdF6P96VZD5VLGwWw%2B%2FI%3D&reserved=0
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 :בהנהלת האוניברסיטה תפקידיםה בעלי .0

 .האוניברסיטה באתר לראות ניתן והמנהליות האקדמיות היחידות מבנה את פירוט

 :באוניברסיטה הבכירים התפקידים בעלי שמות

 ;מר מיכאל יסלזון - ר חבר הנאמנים"יו

 ;ח שלמה זהר"רו - ר ועדת הקבע"יו

 ;צבן אריה' פרופ - האוניברסיטה נשיא

 ;מרים פאוסט' פרופ - רקטור האוניברסיטה

 ;ינון זהר מר - האוניברסיטה ל"מנכ

 ;משה לוינשטיין' פרופ - המשנה לנשיא

 ;שולמית מיכאלי' פרופ - נשיא למחקרסגנית 

 ;ר שרון גולדמן"ד - סגנית נשיא לפיתוח משאבים עולמי

 ;אמנון אלבק' פרופ - סגן הרקטור

 ;פרנקל ד דרור"עו - היועץ המשפטי

 ;מאור פינקו מר - אנוש משאבי ל"סמנכ

 ;ארנון זית מר - כספים ל"סמנכ

 ;מר עופר שרגאי - תפעול ל"סמנכ

 ;מובשוביץ מר עשהאל - ומידעתקשוב  ל"סמנכ

 ;נעמה גת' גב - ופיתוח עסקיל שיווק "סמנכ

 ענת לב' גב – דוברת האוניברסיטה

 ;ר יוסי קאליפא"ד - מנהל רשות המחקר

 ;ר אולגה גולדין"ד - מנהלת מערך הספריות

 ;אילנית בטיט' גב - ראש מנהל הסטודנטים

 ;עופר דהןמר  - ל"ס הבינ"מנהל ביה

 ;שני מזרחי' גב – לנוער אילן בר אוניברסיטת מנהלת

 ;('מונרוב ושות, אלקלעי ח"רו משרד)ח עופר אלקלעי "רו - הפנים מבקר

 .פורת-ר צביקה בן"ד - (למסחור פטנטים בת חברת) ביראד חברת ל"מנכ



 

 

 

Administration and Manpower 

Division of Human Resources  

 מינהל ומשאבי אנוש

 מערך משאבי אנוש

   

  Bar-Ilan University (RA) | Ramat-Gan | 5290002 Israel ישראל | 2502225מיקוד , רמת גן | (ר"ע) אילן-אוניברסיטת בר

 

  האינטרנט באתר ניתן למצוא באוניברסיטה נוספים תפקידים בעלי רשימת 
                                                                                                                            :האוניברסיטה של

    https://www1.biu.ac.il/vice_directors   

 

 

 

 אילן -תקציב אוניברסיטת בר .3

 נושא  
ט "הוצאות תשע  ט"תשעתקציב 

 בפועל 
 פ "תקציב תש 

     1,043,055     1,051,079  132363011   כ "סה 

        760,057        749,673  7313637   שכר עבודה  

          80,482          80,738   723103    תחזוקה ואחזקה  

          76,339          74,096   713372    מלגות  

          30,018          29,540  313216    רכש  

          96,159        117,033  1133131     הוצאות שוטפות 

 

 

 :מאגרי המידע של האוניברסיטה .4

 
 והגוף, המחשוב טכנולוגיות על מפעילותה נכבד חלק מבססת אילן-בר אוניברסיטת

 רמת לשיפור במגמה. התקשוב אגף הוא האוניברסיטה תקשוב על האחראי המרכזי

 הסטודנטים ולציבור והמחקר האקדמיה לאנשי האוניברסיטה מציעה, השירות

 פתוח הספריות קטלוג, (Service-Self) האינטרנט דרך וטיפול לגישה רבות מערכות

 .מקוון באופן כיום מתבצע יםמהלימודניכר  חלק וגם, ישירה לגישה

 

 הממוחשב המידע אבטחת מדיניות לקביעת אחראית מידע לאבטחת היחידה

 . אילן-בר באוניברסיטת

 

 .יקטור שטרנברגובקמפוס הנו מר מידע המנהל אבטחת 

 

תחת , רשימת מאגרי המידע של האוניברסיטה מפורסמת באתר משרד המשפטים

 : בקישור, "עיון מקוון בפנקס מאגרי המידע"הקטגוריה 

https://www.justice.gov.il/Units/ilita/subjects/HaganatHapratiyut/actions/

Pages/Eyun.aspx 

 

https://www1.biu.ac.il/vice_directors
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.justice.gov.il%2FUnits%2Filita%2Fsubjects%2FHaganatHapratiyut%2Factions%2FPages%2FEyun.aspx&data=02%7C01%7Cyael.whitman%40biu.ac.il%7C3fef5dbac1d747e34d3d08d828a6cf4c%7C61234e145b874b67ac198feaa8ba8f12%7C1%7C0%7C637304044196997323&sdata=u0uJsDEdE9jWioAs0GgjVqgHPWEa2r8WCycQavXn3%2Fs%3D&reserved=0
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.justice.gov.il%2FUnits%2Filita%2Fsubjects%2FHaganatHapratiyut%2Factions%2FPages%2FEyun.aspx&data=02%7C01%7Cyael.whitman%40biu.ac.il%7C3fef5dbac1d747e34d3d08d828a6cf4c%7C61234e145b874b67ac198feaa8ba8f12%7C1%7C0%7C637304044196997323&sdata=u0uJsDEdE9jWioAs0GgjVqgHPWEa2r8WCycQavXn3%2Fs%3D&reserved=0
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 :האוניברסיטה על מידע למצוא ניתן בהם נוספים פרסומים .1
 

 /https://www1.biu.ac.il                                       :האוניברסיטה אתר

    https://www1.biu.ac.il/marketing             :מערך השיווק ופיתוח עסקי

  https://www1.biu.ac.il/community           :     פעילויות למען הקהילה

  /https://www.biu.ac.il/women           :    יועצת הרקטור לקידום נשים

    https://www1.biu.ac.il/hanhala            :           האוניברסיטה הנהלת

 /https://www1.biu.ac.il/itc             :                           שובאגף התק

 minhali.biu.ac.il/-https://hr              :                       אגף משאבי אנוש

  /https://tiful.biu.ac.il                  :                               אגף התפעול

   https://tiful.biu.ac.il/node/1364             : מחלקת הביטחון והבטיחות

 https://www1.biu.ac.il/faculties        :     פירוט הפקולטות והמחלקות

 קיים אתר נפרד לכל פקולטה ולמרבית המחלקות, כן – כמו. 
 

 קמפוס ירוק/ איכות הסביבה .6
 

דונם של גינות מטופחות  242: קמפוס ירוק בכל המובנים אילן-לאוניברסיטת בר

בין הגינות בנויים . חכמה וחסכונית השקיההמטופלים במערכת , וצמחיה מלבלבת

גם הם מנוהלים , ספריות וחדרי משרדים, בניינים המכילים אלפי כיתות מעבדות 12

וס מוצבים בשבילי הקמפ. בנייר ובמים, בשיטות המתקדמות ביותר לחיסכון באנרגיה

וגם אמצעי התחבורה בקמפוס  למחזורמתקנים רבים לאיסוף פסולת ולהעברתה 

 .חשמליים ואינם מזהמים

 

ניתן למצוא באתר  פעילות למען איכות הסביבה המתקיימת בקמפוסמידע נוסף על 

  https://www1.biu.ac.il/green                                    : קמפוס ירוק

 

 

 

 :וחופש המידע העמדת מידע לציבור על הממונה עם התקשרות פרטי .7

 דב-נעה בן' גב: שם הממונה

 25022 גן-רמת, אילן-בר אוניברסיטת: כתובת

 912002507125-25:  טלפון

 7514017-25: פקס

 dov@biu.ac.il-noa.ben   : דואר אלקטרוני

 

של  המידע חופש באתר ניתן למצוא בקשה וטפסי החוק ליישום הנחיות ,נוסף מידע
   https://www1.biu.ac.il/hofesh_meida                                    :האוניברסיטה

https://www1.biu.ac.il/
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww1.biu.ac.il%2Fmarketing&data=02%7C01%7Cyael.whitman%40biu.ac.il%7C45ca0f423747463d10c208d8296002a8%7C61234e145b874b67ac198feaa8ba8f12%7C1%7C0%7C637304839617135831&sdata=gyoyrqMFjifjBJeazMLmInuk0JCbIw987jawTjyEHEE%3D&reserved=0
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww1.biu.ac.il%2Fcommunity&data=02%7C01%7Cyael.whitman%40biu.ac.il%7C45ca0f423747463d10c208d8296002a8%7C61234e145b874b67ac198feaa8ba8f12%7C1%7C0%7C637304839617115844&sdata=0IUFqFm2iLZzau%2BTmr0nuA9kW2fjW4wWj0l%2Bcv%2FO0dI%3D&reserved=0
https://www.biu.ac.il/women/
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww1.biu.ac.il%2Fhanhala&data=02%7C01%7Cyael.whitman%40biu.ac.il%7C45ca0f423747463d10c208d8296002a8%7C61234e145b874b67ac198feaa8ba8f12%7C1%7C0%7C637304839617115844&sdata=pSi5DbK6g0PFLSnfiCTbpnF58y8hPJsmOG9louS9N2s%3D&reserved=0
https://www1.biu.ac.il/itc/
https://hr-minhali.biu.ac.il/
https://tiful.biu.ac.il/
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Ftiful.biu.ac.il%2Fnode%2F1364&data=02%7C01%7Cyael.whitman%40biu.ac.il%7Ca1ba9e497f8847cd4abe08d829923f94%7C61234e145b874b67ac198feaa8ba8f12%7C1%7C0%7C637305055388466903&sdata=FHXgk1y%2BSqqY1jkuflMIJfkLAkYkJrc%2BulUfpU4pO4s%3D&reserved=0
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww1.biu.ac.il%2Ffaculties&data=02%7C01%7Cyael.whitman%40biu.ac.il%7C45ca0f423747463d10c208d8296002a8%7C61234e145b874b67ac198feaa8ba8f12%7C1%7C0%7C637304839617105848&sdata=lL7UOF2bZRiDumfzlt5qN6LYaVGsm9YP8Lj32SaBHA0%3D&reserved=0
https://www1.biu.ac.il/green
mailto:noa.ben-dov@biu.ac.il
https://www1.biu.ac.il/hofesh_meida
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 0213מידע אודות הטיפול בבקשות בתחום חופש המידע לשנת 

 

 מידע אודות כלל הבקשות שטופלו 

 אחוזים מספר  

 45.5% 10 הרשות מסרה את כל המידע המבוקש באופן מלא .0

 18.2% 4 הרשות מסרה את המידע המבוקש באופן חלקי  .5

 0.0% 0 דחתה את הבקשה למסירת מידעהרשות . 5

 4.5% 1 הטיפול בבקשה הופסק בשל אי תשלום אגרה .4

 01.5% 4 הטיפול בבקשה הופסק מטעמים הנוגעים לפונה .2

 4.5% 0 הטיפול בבקשה טרם הסתיים. 1

 9.1% 2 'הטיפול בבקשה כצד ג. 7

  122% 00 כ בקשות"סה
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

לא כולל בקשות צד ) מידע אודות זמני טיפול בבקשות שנענו
 ('ג

 14 סך הבקשות הרלוונטיות

  

 באחוזים במספר זמן הטיפול

 02.4% 5 יום 02עד 

 25.1% 7 יום 52-ל 01בין 

 7.7% 0 יום 12-ל 50בין 

 02.4% 5 יום 052-ל 10בין 

 7.7% 0 יום 052מעל 

 122% 13 *כ"סה

 משך הטיפול לא נספר  -בקשה אחת עדיין בתהליך  * 

 מידע אודות בקשות שסורבו באופן מלא או חלקי

  

 4 (באופן חלקי)סך הבקשות שסורבו 

  

 אחוזים מספר העילה

 25.0% 0 פגיעה בבטחון -( 0()א)0

 75.0% 5 פגיעה בפרטיות -( 5()א)0
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 122.2% 4 כ"סה


