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 דיווח הממונה על יישום חוק חופש המידע

8811 -)א( לחוק חופש המידע התשנ"ח  5עפ"י סעיף   
 

 חוק חופש המידע

מעניק לכל  ,8888לתוקפו בשנת אשר נכנס "(, החוק)להלן: " 8881-, התשנ"חפש המידעחוק חו

 אזרח או תושב ישראלי זכות כללית לקבל מידע מרשויות ציבוריות בהתאם להוראות החוק.

 האמור חל גם ביחס למי שאינו אזרח ותושב ישראלי, לגבי מידע בדבר זכויותיו בישראל.

)להלן:  מכון ויצמן למדע ובכללם  וק על המוסדות להשכלה גבוההחהחל  18.81.1992החל מיום 

  .בכל הנוגע לניהול ענייניהם הכספיים ובעניינים אלה בלבד"( המכון" או "ויצמן מכון"

מכון ויצמן רואה חשיבות רבה בשקיפות מידע לציבור ומשקיע בפיתוח ועדכון שוטף של אתר 

 ותיו.האינטרנט שלו ופרסום מידע רחב על פעילוי

   http://www.weizmann.ac.il/כתובת האתר: 

 

 כללי

תחומיים -אחד ממכוני המחקר הרבמוסד מוכר להשכלה גבוהה וכן כון ויצמן למדע הוא מ

 8891אל זיו, שהוקם בשנת ישורשיו של המכון יונקים ממכון המחקר על שם דנמובילים בעולם. ה

יוזם בתרומתם של ישראל ורבקה זיו מלונדון, שביקשו להנציח בדרך זו את זכרו של בנם דניאל. 

תו המדעית ונשיאו הראשון היה ד"ר חיים ויצמן, כימאי והרוח החיה בפעיל הקמתו של מכון זיו,

ולימים היה  לנשיאה הראשון של  ,בעל שם עולמי שעמד במשך שנים רבות בראש התנועה הציונית

 ינת ישראל. מד

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, 

נים שהקימו חברה להעברת ידע מהאקדמיה לתעשייה ויזמו הקמה של פארק תעשיות והראשו

טכנולוגיה ומחקרים בתחום הניצול -מדע בסמוך למכון. המכון היה חלוץ גם בחקר המוח, ננו

 היעיל של אנרגיית השמש.

מחקריהם של מדעני המכון הובילו לפיתוחה ולייצורה של  התרופה הישראלית האתית הראשונה, 

ממדי של מולקולות ביולוגיות שונות -לפיתוח שפות מחשב חדשות, לגילוי  המבנה המרחבי התלת

ובהן גם מולקולה הממלאת תפקיד מפתח במחלת אלצהיימר, להמצאות בתחום האופטיקה 

שהובילו לפיתוח מוצרים מתקדמים כגון מצגים עיליים המשמשים טייסים ורופאים, לפיתוח 

ם המיושמות במקומות שונים בעולם, לגילוי ולזיהוי גנים שמעורבים שיטות להפרדת איזוטופי

ביולוגי -ולפיתוח מחשב ננו בגרימת מחלות, לפיתוח שיטות מתקדמות להשתלת רקמות עובריות

 שיוכל אולי, בעתיד, לפעול בתאי הגוף, לזהות מחלות ולבלום אותן מבעוד מועד.

http://www.weizmann.ac.il/


( במדעי M.Sc ,Ph.Dטים לתארים מתקדמים )מכשיר מכון ויצמן סטודנ ,כמוסד להשכלה גבוהה

החיים, מדעי הכימיה, מדעי הפיסיקה, מדעי המתמטיקה, מדעי המחשב וכן בתחום הוראת 

 המדעים.

 

 מבנה המכון

 לדו"ח זה. נספחמצורף כהמכון  של מבנהתרשים ה

 

 :3102בשנת  שמות בעלי התפקידים הבכירים בתחום המנהל והכספים

  ניאל זייפמןפרופ' ד –נשיא המכון 

  פרופ' חיים גרטי –סגן הנשיא 

  הגב' שולמית גרי –סגן הנשיא למינהל וכספים 

  פרופ' ישראל בר יוסף –סגן הנשיא לפיתוח משאבים 

  פרופ' מרדכי שבס –סגן הנשיא ליישומים טכנולוגיים 

  מר יובל לזרוב –ראש אגף כספים 

  מר רונן קופמן –ראש אגף משאבי אנוש 

 אלון ויינגרטןמר  –ותחזוקה  ראש אגף בינוי 

  מר נתן שטרק –ראש אגף מנהל רכש 

  יוסי ורנר –ראש אגף תפעול 

  פרופ' יגאל בורשטיין –ראש אגף מערכות מידע 

  עו"ד מיכל נוה –היועצת המשפטית 

  דורון יונאימר  –מבקר פנימי ונציב תלונות הציבור 

 

 פרטי התקשרות עם הממונה על יישום חוק חופש המידע

 רוני אמיר )ארזי(עו"ד   ם הממונה: ש

 מכון ויצמן למדע   כתובת:

 02899רחובות  12ת.ד    

 91-8919811   טלפון:

 ronny.amir-arazy@weizmann.ac.il דואר אלקטרוני:

 .חוק חופש המידע באתרמידע נוסף וטפסי בקשה 

 

  3102ים ולתקשורת לשנת פרסומי המחלקה לפרסומ
 

  פעמים בשנה(. ארבעעברית )מתפרסם  –מגזין המכון 

  (פעמים בשנה )מתפרסם ארבעמגזין עברי אינטרנטי  -המכון. 

  (פעמים בשנה )מתפרסם ארבעבלטים אמגזין עברי באפליקציית ט -המכון. 

mailto:ronny.amir-arazy@weizmann.ac.il
http://www.weizmann.ac.il/pages/he/%D7%97%D7%95%D7%A7-%D7%97%D7%95%D7%A4%D7%A9-%D7%94%D7%9E%D7%99%D7%93%D7%A2


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

 בשיתוף עם עמותת "שירת חייו"(. 1989 - שנתון לספרות, אמנות ומדע –רת המדע" "שי( 

 .מארז לוח שנה שולחני 

  1981 -דוח שנתי. 

  צרפתית )הדפסה חוזרת( -חלון לעתיד. 

  פעמיים בשנה(מתפרסם אנגלית ) -מגזין בין לאומי. 

 Interface -  (ארבע פעמים בשנה)מתפרסם מגזין אנגלי אינטרנטי. 

 Interface -  (ארבע פעמים בשנה)מתפרסם בלטים אאפליקציית ט -מגזין אנגלי. 

 )חוברות מכון דוידסון לחינוך מדעי )הדפסה חוזרת. 

  "מאה מיני עצים במכון ויצמן למדע )הדפסה חוזרת באנגלית( -ספר "מאורן ועד תמר. 

   

 ₪()באלפי  תקציב המכון

 מקוריד ע"תש תקציב       ביצועג תשע"  מקוריג תקציב תשע"    

  519,299       550,910   520,199  משכורות והוצאות נלוות

  190,129       198,120   980,999 הוראה מחקר ושירותי עזר

 11,999       01,591   19,999   ציוד מדעי

 אחזקה, שירותים טכניים

  829,999       808,881   858,551   צריכת אנרגיהו

 81,185       81,991   88,101   הנהלה וכלליות

  09,189       21,911   08,559   יחסי ציבור

  8,599       8,299   1,999    מימון

 999,219       198,012   121,195   בינוי ופיתוח

 991,915       112,899   290,899    העברות

 02,2221,1      02,2123,1  320382002    סה"כ

 

 ₪()באלפי ג "עלוקת המלגות בתקציב תשפירוט ח

   92,999    מלגות לתארים מתקדמים בבסיס התקצוב

   09,999     מימון מלגות לתארים מתקדמים ממחקר

 

 ₪()באלפי  (210,03102קרנות למלגות )נכון ליום מידע על 

 898,120      קרנות צמיתות למלגות ופרסים

 

 דיווח הממונה על חוק חופש המידע

 .99.2.1981ועד ליום  99.2.1989, לתקופה מיום  8888-לתקנות חופש המידע התשנ"ט 0פי סעיף על 

 .במסגרת חוק חופש המידע לא הוגשו בקשות בתאריכים אלו

 



 
 

      

 

 

 

 
   

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 
   

 

 

 

 

 

   

 

 

 

מועצת המנהלים
יו”ר: עידו דיסנצ'יק

וועדת ניהול
יו”ר: עידו דיסנצ'יק

נשיא
וועדת ביקורתפרופ' דניאל זייפמן

יו”ר: דוד אסיא

מועצה בינלאומית
יו”ר: מנדי מורוס

סגן נשיא ליישומים
טכנולוגיים

פרופ' מרדכי שבס

הפקולטה 
למתמטיקה

ולמדעי המחשב
פרופ' דוד פלג

המרכז הלאומי 
הישראלי לרפואה 

מותאמת אישית
ד"ר ברטה 
סטרולוביץ'

הפקולטה לפיסיקה
פרופ' יוסף ניר

הפקולטה לכימיה
פרופ' גלעד הרן

הפקולטה לביוכימיה
פרופ' צבי ליבנה

הפקולטה לביולוגיה
פרופ' מיכל נאמן

מדרשת פיינברג
פרופ' אירית שגיא

אגף שרותי מחקר
מינהל מחקר אשר בר-און

ונושאים אקדמיים
ד�ר בעז אברון
(מזכיר אקדמי)

אגף מערכות מידע
פרופ' יגאל בורשטיין

מזכירות החברה
קלי אבידן

לשכה לעניינים 
אקדמיים

(מזכירות אקדמאית)
אסתר קריגר

מדען אחראי
לאגף שרותי מחקר

פרופ' חיים כהנא

עוזר סגן הנשיא 
לענייני מחקר

יגאל נבו

סגן נשיא
פרופ' חיים גרטי

(מ”מ הנשיא בהעדרו)

סגן נשיא לפיתוח 
משאבים

פרופ' ישראל בר-יוסף

סגן נשיא למינהל
וכספים

שולמית גרי

מבקר פנימי
ונציב תלונות

דורון יונאי

מנהל יחידת 
הבטיחות
ירון אילון

הלשכה המשפטית
עו"ד מיכל נוה

היועצת המשפטית

אגף בינוי והנדסה
אלון וינגרטן

אגף הרכש
נתן שטרק

אגף משאבי אנוש
רונן קופמן

אגף כספים
יובל לזרוב

אגף תפעול
יוסי ורנר

לשכה למענקי 
מחקר ולפרויקטים

ד�ר דורון עמית

 
 

אגף לקשרים
בינלאומיים
ויחסי ציבור

הוראת המדעים
פרופ� בת-שבע 

איילון
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