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

 
 חוק חופש המידע

 שנה לתוקף ונכנס, 1998 במאי 19-ב נחקק ")החוק(להלן: " 1998-, התשנ"חחופש המידעחוק 

רשויות המצוי בידי מידע  תכל אזרח או תושב לקבל של זכותו את עיגן החוק .מכן לאחר

  להוראות החוק. , בכפוףציבוריות

 למדע  מכון ויצמןובכללם , חוק על המוסדות להשכלה גבוהההחל הו 29.12.2006החל מיום 

 ,חוקהמכוח צו לקביעת רשות ציבורית לפי  וזאת ,")המכון" או "ויצמן מכון(להלן: "

מוסדות להשכלה גבוהה הינם "רשות  , אשר קבע כי29.12.2005, 5475שפורסם בי.פ. 

  .בכל הנוגע לניהול ענייניהם הכספיים ובעניינים אלה בלבד ,ציבורית" לעניין החוק

מוסדות המתוקצבים ל ביחסולתו כתוקן החוק, והורחבה ת 16.2.2015החל מיום בתוקף 

לחוק  2להשכלה גבוהה גם בעניינים אחרים, באופן שבהגדרת "רשות ציבורית" בסעיף 

ב), שלפיה חל החוק על מוסד להשכלה גבוהה שהמדינה משתתפת 9הוספה פסקה (

. 1958-א לחוק המועצה להשכלה גבוהה, התשי"ח17בתקציבו בהתאם להוראות סעיף 

(ב) לחוק (מידע שאין חובה למסרו), 9) לסעיף 11במקביל הוספה פסקה חדשה (

 מידעלא תהיה חובה למסור " הלמוסדות המתוקצבים להשכלה גבוהה, ועל פי תהמתייחס

מוסד  של נהלייםוהמ האקדמיים בעניינים הפעולה בחופש מהותית פגיעה שיש בגילויו

בהליכי  פגיעה ,גבוהה להשכלה המועצה וקלח 15 בסעיף כמשמעותם ,גבוהה להשכלה

תורמים  של זהותם גילוי או ,פורסמו שטרם במחקרים או אקדמיים ושיפוט קידום

 .בגילוי" מעוניינים שאינם דעתם את שהביעו

 

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

 על פעילויותיו. האינטרנט שלו ופרסום מידע רחב

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

 כללי

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

 1934זיו, שהוקם בשנת  אלישורשיו 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,

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

 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 

מאיץ חלקיקים,  ומהראשונים בעולם, הראשונים שיסדו מחלקה לפיסיקה גרעינית שלידה נבנה

והראשונים שהקימו חברה להעברת ידע מהאקדמיה לתעשייה ויזמו הקמה של פארק תעשיות 

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

 היעיל של אנרגיית השמש.

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


ראלית האתית הראשונה, מחקריהם של מדעני המכון הובילו לפיתוחה ולייצורה של  התרופה היש

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 

שיטות להפרדת איזוטופים המיושמות במקומות שונים בעולם, לגילוי ולזיהוי גנים שמעורבים 

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

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

) במדעי M.Sc ,Ph.Dכשיר מכון ויצמן סטודנטים לתארים מתקדמים (מ ,כמוסד להשכלה גבוהה

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

 המדעים.

 

 מבנה המכון

 לדו"ח זה. נספח אמצורף כהמכון  של מבנהתרשים ה

 
 :2021בשנת  שמות בעלי התפקידים הבכירים בתחום המנהל והכספים

  ;פרופ' אלון חן -נשיא המכון  •

 ;פרופ' זיו רייך -סגן הנשיא  •

 ;פ' אלון הרמליןפרו -סגן הנשיא למינהל וכספים  •

 ;פרופ' רועי עוזרי -סגן הנשיא לפיתוח משאבים  •

 ;פרופ' אירית שגיא -סגן הנשיא ליישומים טכנולוגיים  •

 ;מר תמיר קדישי -ראש אגף כספים  •

 ;י עינתמר אב -משאבי אנוש ראש אגף  •

 ;אלון ויינגרטןמר  -והנדסה  ראש אגף בינוי •

 ;יוסי יקרמר  -רכש הראש אגף  •

 ;)1.10.2021מר שמעון ישי (החל מיום  -ראש אגף תפעול  •

 ;רופרופ' יחיעם פריא -מידע טכנולוגיות ראש אגף  •

 ;עו"ד מיכל נוה -היועצת המשפטית  •

 ; דורון יונאימר  -מבקר פנימי ונציב תלונות הציבור  •
 

 פרטי התקשרות עם הממונה על יישום חוק חופש המידע

 מושקוביץ-נועה נוסבאוםעו"ד   שם הממונה: 

 מכון ויצמן למדע   כתובת:

 76100רחובות  26ת.ד    

 08-9343984   טלפון:

  freedom.information@weizmann.ac.il דואר אלקטרוני:

mailto:freedom.information@weizmann.ac.il


באתר  חופש המידע לקבלת מידע על פי החוק יש לפנות לדף הממונה עלמידע נוסף וטפסי בקשה ל

 בכתובת: המכון,

 
http://www.weizmann.ac.il/pages/he/about-institute-administration/freedom-information-act 

 
 

  2021לשנת  כוןפרסומי המ
לריים ומביא באופן רציף תכנים מדעיים פופה ,אתר האינטרנט "מסע הקסם המדעי" •

מחקריהם, תגליותיהם וממצאיהם של מדעני מכון ויצמן למדע.  אודותמחזית המדע, 

לעיתונות, גלריות תמונות, סרטים,  האתר פועל באנגלית ובעברית, וכולל הודעות

 הרצאות וידאו ומאמרים מדעיים פופולריים.

המביא  באופן רציף תכנים מדעיים מהמכון  Weizmann Compassאתר האינטרנט  •

 ויצמן ברחבי העולם. וןותכנים הקשורים לאגודות הידידים של מכ

שנרשמו  למנוייםני בדואר האלקטרו"מסע הקסם המדעי", שמופץ חינם  -ניוזלטר חודשי  •

, ומכיל תכנים נבחרים של "מסע הקסם המדעי", וכן הפניות לאתר מכון דוידסון לקבלתו

 לחינוך מדעי, הזרוע החינוכית של המכון.

באופן , ותכניו מתפרסמים פעמים בשנה ארבעבדפוס עברית (מתפרסם  -מגזין המכון  •

 ).באתר האינטרנט "מסע הקסם המדעי" גם שוטף

• Weizmann International Magazine of Science & People - מגזין בשפה האנגלית, 

 .ונשלח פעמיים בשנה ,מדעני המכוןלידידי המכון בארץ ובעולם ולהמיועד לתורמים ו

• WeizmannDirect - פעמים  שלוש ,ידידי המכוןלשנשלח לתורמים ו ,ניוזלטר אלקטרוני

 .בשנה

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

 .2021 - שנתון לספרות, אמנות ומדע -שירת המדע  •

• Leave Behind - .ברושור כללי לתורמים, הכולל מידע נוסף על פרויקטים ספציפיים 

• New Scientists -  חוברת המציגה את החוקרים הבכירים והפרופסורים שהצטרפו למכון

 ויצמן (מתפרסמת מדי שנה)

חוברת יוקרתית שמציגה את הזוכים בתואר דוקטור כבוד  -ני דוקטור כבוד חוברת חת •

 של המכון.

• Facts and Figures - .חוברת לתורמים ולידידיהם 

   .חוברת לקט של קטעי קומיקס בנושאי מדע -קומיקס -ננו •

 ₪)(באלפי  תקציב המכון

    
 מקוריב פ"תשתקציב       תקציבי ביצוע פ"אתש  מקורי פ"אתקציב תש                    

 694,000                          645,736                          694,960  משכורות והוצאות נלוות

 703,911                          563,165                          635,110*          הוראה מחקר ושירותי עזר

 117,000                            90,567                             95,000   ציוד מדעי

http://www.weizmann.ac.il/pages/he/about-institute-administration/freedom-information-act


 157,440                          148,842                          152,395*            אחזקה, שירותים טכניים

     וצריכת אנרגיה

 14,155                            10,951                             12,347   הנהלה וכלליות

 18,206                            14,111                             15,270   יחסי ציבור

  1,550                              1,491                               1,550    מימון

 329,141                          280,843                           277,848               בינוי ופיתוח

  

 2,035,403                       1,755,706                        1,884,480                           סה"כ

 *מיון מחדש

 

 ₪)(באלפי  פ"אתשפירוט חלוקת המלגות בתקציב 

  45,000    מלגות לתארים מתקדמים בבסיס התקצוב

   99,000     ן מלגות לתארים מתקדמים ממחקרמימו

 

 ₪)(באלפי  )30.9.2021קרנות למלגות (נכון ליום מידע על 

 197,840      קרנות צמיתות למלגות ופרסים
 



לתקנות חופש  7על פי תקנה  במכון, חוק חופש המידעהפעלת דיווח הממונה על 

 1999-המידע התשנ"ט

, חוקהפי  לעמידע לקבלת בקשות  הוגשו 26.4.2022יום לועד  28.6.2021מיום  החל תקופהב

 בהתאם לפירוט שלהלן:

תאריך  מהות הבקשה תגובת המכון
 הבקשה

שהוגשה ע"י מר דוד שולמן  בקשה  נמסר מענה למבקש.
 –שעניינה קשר כלכלי עם פייזר 

מודרנה. התבקשו הנתונים  –ביונטק 
 2019הבאים לגבי כל שנה מהשנים 

החברות הנ"ל לגבי  2022עד 
 ושלוחותיהן בארץ: 

היקף התרומות שנתקבלו למכון  .1
 מכל אחת מן החברות הנ"ל. 

היקף התקבולים שהתקבלו  .2
למכון מכל אחת מן החברות 
הנ"ל במסגרת שיתופי פעולה 
 מחקרים ו/או הסכמים עסקיים. 

היקף התרומות שקיבלו גופי  .3
סמך, חברות ועמותות שהוקמו 

 ע"י המכון מחברות אלו. 

26.4.2022 



  מכון ויצמן למדע  – תרשים מבנה – נספח א



 
 

      

 

 

 
 
 

 
  

 

 

   

 

 

 

מועצת המנהלים
יו”ר: שמשון הראל

וועדת ניהול
יו”ר: שמשון הראל

נשיא
פרופ' אלון חן

וועדת ביקורת
יו”ר: ד�ר מרדכי סגל

מועצה בינלאומית
יו”ר: ד�ר קתי בק

סגן נשיא ליישומים
טכנולוגיים

פרופ' אירית שגיא

הפקולטה 
למתמטיקה

ולמדעי המחשב
פרופ' רונן בצרי

המרכז הלאומי 
הישראלי לרפואה 
מותאמת אישית
פרופ	 רוברט פלור

הפקולטה לפיסיקה
פרופ' ניר דוידזון

אבישי גל ים 
(החל מ–1.6.2021) 

הפקולטה לכימיה
פרופ' ינון רודיך

הפקולטה לביוכימיה
פרופ' אברהם לוי

הפקולטה לביולוגיה
פרופ' אליאור פלס

רוני פז 
(החל מ–1.12.2021)

מדרשת פיינברג
פרופ' גלעד פרז

היחידה 
לארכאולוגיה 

מדעית
פרופ	 זיו רייך

תחום כנסים
עירית וקסלר

Academic 
Educational 

Research
פרופ' רון מילוא

הוראת המדעים
פרופ	 ענת ירדן

אגף 
טכנולוגיות מידע

מינהל מחקר פרופ	 יחיעם פריאור
ונושאים אקדמיים

ד�ר בעז אברון
(מזכיר אקדמי)

מזכירות החברה
סימה טמיר

בינה - היחידה 
למחקר טרום יישומי

ד�ר שרון פירמן

מרכז לקידום 
תגליות מדעיות 
לזכרו של פרופ� 

חיים גרטי
פרופ	 אירית שגיא

לשכה לעניינים 
אקדמיים

(מזכירות אקדמאית)
שירלי קווה שטול

סגן נשיא
פרופ' זיו רייך

(מ�מ הנשיא בהעדרו)

סגן נשיא לפיתוח 
משאבים

פרופ' רועי עוזרי

סגן נשיא למינהל
וכספים

פרופ	 אלון הרמלין

מבקר פנימי
ונציב תלונות

דורון יונאי

מנהלת יחידת 
הבטיחות

ד"ר דליה זגר

הלשכה המשפטית
עו"ד מיכל נוה

היועצת המשפטית

אגף בינוי והנדסה
אלון וינגרטן

אגף הרכש
יוסי יקר

אגף משאבי אנוש
אבי עינת

אגף כספים
תמיר קדישי

אגף תפעול 
שמעון ישי

לשכה למענקי 
מחקר ולפרויקטים

ד�ר דורון עמית
 
 

אגף לקשרים
בינלאומיים
ויחסי ציבור

פרופ	 רועי עוזרי 

פיתוח משאבים
תמר לוין

המחלקה 
לתקשורת ודוברות

דנה ברנשטיין

אירועים 
ופרויקטים
טל אייזמן

היחידה לקשרים 
בינ�ל - אמריקה 

הלטינית
דני שמיט
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