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דיווח הממונה על יישום חוק חופש המידע
עפ"י סעיף ) 5א( לחוק חופש המידע התשנ"ח 1988 -

חוק חופש המידע
חוק חופש המידע ,התשנ"ח) 1998 -להלן" :החוק"( ,אשר נכנס לתוקפו בשנת  1999מעניק לכל
אזרח או תושב ישראלי זכות כללית לקבל מידע מרשויות ציבוריות בהתאם להוראות החוק.
החל מיום  29.12.2006חל חוק חופש המידע ,התשנ"ח  1988 -על המוסדות להשכלה גבוהה
ובכללם מכון ויצמן למדע )להלן" :מכון ויצמן" או "המכון"( בכל הנוגע לניהול ענייניהם הכספיים
ובעניינים אלה בלבד.

מכון ויצמן רואה חשיבות רבה בשקיפות מידע לציבור ומשקיע בפיתוח ועדכון שוטף של אתר
האינטרנט שלו ופרסום מידע רחב על פעילויותיו.
כתובת האתר/http://www.weizmann.ac.il :

כללי
מכון ויצמן למדע הוא מוסד מוכר להשכלה גבוהה וכן אחד ממכוני המחקר הרב-תחומיים
המובילים בעולם .יוזם הקמתו של מכון זיו ,הרוח החיה בפעילותו המדעית ונשיאו הראשון היה
ד"ר חיים ויצמן ,כימאי בעל שם עולמי שעמד במשך שנים רבות בראש התנועה הציונית ולימים
היה לנשיאה הראשון של מדינת ישראל.
מכון ויצמן למדע הניח אבני דרך ומילא תפקיד מפתח בהתפתחותה של מדינת ישראל .מדעני
המכון היו חלוצי חקר הסרטן בישראל .הם תכננו ובנו את המחשב האלקטרוני הראשון בארץ
ומהראשונים בעולם ,הראשונים שיסדו מחלקה לפיסיקה גרעינית שלידה נבנה מאיץ חלקיקים,
והראשונים שהקימו חברה להעברת ידע מהאקדמיה לתעשייה ויזמו הקמה של פארק תעשיות
מדע בסמוך למכון .המכון היה חלוץ גם בחקר המוח ,ננו-טכנולוגיה ומחקרים בתחום הניצול
היעיל של אנרגיית השמש.
מחקריהם של מדעני המכון הובילו לפיתוחה ולייצורה של התרופה הישראלית האתית הראשונה,
לפיתוח שפות מחשב חדשות ,לגילוי המבנה המרחבי התלת-ממדי של מולקולות ביולוגיות שונות
ובהן גם מולקולה הממלאת תפקיד מפתח במחלת אלצהיימר ,להמצאות בתחום האופטיקה
שהובילו לפיתוח מוצרים מתקדמים כגון מצגים עיליים המשמשים טייסים ורופאים ,לפיתוח
שיטות להפרדת איזוטופים המיושמות במקומות שונים בעולם ,לגילוי ולזיהוי גנים שמעורבים
בגרימת מחלות ,לפיתוח שיטות מתקדמות להשתלת רקמות עובריות ולפיתוח מחשב ננו-ביולוגי
שיוכל אולי ,בעתיד ,לפעול בתאי הגוף ,לזהות מחלות ולבלום אותן מבעוד מועד.
כמוסד להשכלה גבוהה מכשיר מכון ויצמן סטודנטים לתארים מתקדמים ) (Ph.D ,M.Scבמדעי
החיים ,מדעי הכימיה ,מדעי הפיסיקה ,מדעי המתמטיקה ,מדעי המחשב וכן בתחום הוראת
המדעים.

מבנה המכון
את מבנה המכון ניתן לראות באתר האינטרנט בכתובת:
http://www.weizmann.ac.il/homepage/pages/adminchart.shtml

שמות בעלי התפקידים הבכירים בתחום המנהל והכספים:
•

נשיא המכון – פרופ' דניאל זייפמן

•

סגן הנשיא למינהל וכספים – מר גד קובר

•

ראש אגף כספים – הגב' אסנת וישניצר

•

ראש אגף משאבי אנוש – הגב' ורד קסלר-ליברנט

•

ראש אגף בינוי משק ותחזוקה – מר אליעזר אלחדד

•

ראש אגף שירותי לוגיסטיקה ומחקר – מר אשר בר-און

•

ראש אגף מנהל רכש – מר נתן שטרק

פרטי התקשרות עם הממונה על יישום חוק חופש המידע
שם הממונה:
כתובת:

עו"ד מיכל נוה
מכון ויצמן למדע
ת.ד  26רחובות 76100
08-9343900

דואר אלקטרוני:

meyda@weizmann.ac.il

טלפון:

מידע נוסף וטפסי בקשה באתר חוק חופש המידע בכתובת:
http://www.weizmann.ac.il/homepage/pages/ChofeshMeidah.html

רשימת חוברות ועלוני מידע לציבור שפרסם המכון בשנת 2006
•

עיתון המכון )מתפרסם  4פעמים בשנה(.

•

) Interface – Friendly Science magazineמתפרסם באנגלית ,פעמיים בשנה(.

•

) Annual Reportהדו"ח השנתי של המכון ,מתפרסם באנגלית(.

•

.Window to the Future

•

עלון חדשות של מכון מורוס ) ( Morossלחקר הסרטן.

•

לקט קטעי עיתונות – מכון ויצמן בראי התקשורת )מתפרסם פעמיים בשנה(.

•

 – The Faces of Scienceספר צילום המתעד עבודת מדענים במכון.

תקציב המכון
)באלפי (₪

משכורות והוצאות נלוות
מחלקות מדעיות ,מלגות,
שירותי מחקר והוראה
ציוד מדעי
אחזקה ,שירותים טכניים
צריכת אנרגיה וארנונה
הנהלה וכלליות
מימון ,נטו
סה"כ

תקציב תשס"ו מקורי
463,653

תשס"ו ביצוע
435,580

תקציב תשס"ז מקורי
471,240

281,566
18,960

273,877
26,760

287,496
23,055

68,692
29,229
1,329
863,429

95,334
30,979
4,910
867,440

76,834
35,700
1,305
895,960

פירוט חלוקת המלגות בתקציב תשס"ז
)באלפי (₪
מלגות לתארים מתקדמים בבסיס התקצוב

31,102

מימון מלגות לתארים מתקדמים ממחקר

58,508

מידע על קרנות למלגות )נכון ליום (30.9.2006
)באלפי (₪
קרנות צמיתות למלגות ופרסים

107,830

דיווח הממונה על חוק חופש המידע
על פי סעיף  7לתקנות חופש המידע התשנ"ט –  ,1999לתקופה מיום –  29.12.2006ועד ליום .30.6.2007

במסגרת חוק חופש המידע הוגשה בקשה אחת אשר נענתה בשלילה.
עילות הדחייה היו:
•

סעיף )9א() (3לחוק חופש המידע – מידע שגילויו מהווה פגיעה בפרטיות.

•

סעיף ) 9ב() (1לחוק חופש המידע – מידע שגילויו עלול לשבש את התפקוד התקין של
המכון.

•

סעיף ) 9ב() (7לחוק חופש המידע – מידע שאי גילויו היה תנאי למסירתו.

•

צו שרת המשפטים קביעת רשות ציבורית )"למעט גילוי זהותם של תורמים שהביעו

דעתם שאינם מעוניינים בגילוי זה"(.
לא הוגשה עתירה כתוצאה מדחיית הבקשה.

