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 דיווח הממונה על יישום חוק חופש המידע

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

 



 כללי  . 1
מוסד המדעי והטכנולוגי הוותיק ביותר בישראל, היה שותף פעיל ה , מכון טכנולוגי לישראל –הטכניון 

שנות קיומו הם  ארבעבוגרי הטכניון בשמונים ו .8891מאז היווסדו ב המדינה ופיתוחה ומוביל בהקמת

 .הכוחות הבסיסיים המקדמים את המשק הישראלי אחד

ומזון בכל העולם. מהנדסי מדעני הטכניון תורמים מהידע שלהם בכל הקשור למים, קרקע, תשתיות 

טק הפזורים בארץ ומיטב חוקריו מובילים בפיתוח מחקרים -נמצאים במרכזי תעשיית ההיי הטכניון

  למחלות חשוכות.

כשיר סטודנטים , להבתחומי המדע והטכנולוגיהמוסד השואף להמשיך ולהוביל הטכניון הינו 

 ורה, רפואה ניהול תעשייתי וחינוך.ם כמו ארכיטקטהלתארים במדע, הנדסה ובתחומים הקשורים ל

 

 על ענייניהם הכספיים של המוסדות להשכלה גבוהה.חל חוק חופש המידע  .98.89.0החל מיום 

הטכניון שרואה חשיבות רבה לקידום הנושא דואג לעדכן באופן שוטף את הפרסומים ואת אתר 

 האינטרנט שנפתח לאחרונה.

 

 

 מבנה הטכניון ובעלי תפקידים .7
 ם אודות מבנה הטכניון ניתן לראות באתר הטכניון:נתוני

www.admin.technion.ac.il/seniorAdministration/default.htm 

 

 שמות בעלי התפקידים הבכירים בהנהלת הטכניון:

 פלויגפרופ' יצחק א  -נשיא הטכניון 

 פרופ' פאול פייגין -משנה בכיר לנשיא 

 פרופ' משה סידי -משנה לנשיא לעניינים אקדמיים 

 פרופ' עודד שמואלי -משנה לנשיא למחקר 

 פרופ' צבי כוכבי -משנה לנשיא ומנכ"ל 

 פרופ' רפאל רום  -סגן נשיא לקשרי חוץ ופיתוח משאבים 

 

 ם ניתן לראות באתר האינטרנט של הטכניון:נהלה והכספיימת בעלי תפקידים אחרים בתחום המרש

www.admin.technion.ac.il 

 

 

 

 פרטי התקשרות עם הממונה על יישום חוק חופש המידע .3
 לניאדו זהבה שם הממונה:

 09000קרית הטכניון, חיפה  כתובת:

 01-198958.918 טל':

 Laniado@dp.technion.ac.il דוא"ל:

 

 מידע נוסף, הנחיות ליישום החוק וטפסי בקשה ניתן למצוא באתר חופש המידע.
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 תקציב הטכניון .4
 

  
ds- תקציב הוצאות תשסז \ 

 xls.חוק חופש המידע

  02- 9001-נובמבר  

 שנת תשס"ז -תקציב הוצאות  
 ( ח"באלפי ש ) 

  
 ביצוע תקציב

     הוצאות ביחידות 

 487,330.7 501,977.1 שכר והוצאות נלוות

 27,741.3 32,108.6 הוצאות שוטפות

 3,917.7 3,544.2 הצטיידות ומיחשוב

 57,199.6 60,964.3 תחזוקה

 576,189.3 598,594.2 סה"כ הוצאות ביחידות

     הוצאות פנסיה ופיצויים

 130,777.5 128,920.1 פנסיה

 6,245.4 6,881.6 פדיון ימי מחלה

 5,341.8 6,547.9 פיצויים

 142,364.7 142,349.6 סה"כ הוצאות פנסיה

     הוצאות כלליות 

 46,325.8 50,810.3 הוצאות לכח אדם

 82,316.9 74,779.9 סיוע לסטודנטים

 23,915.8 15,264.2 העברות למחקר

 11,039.9 12,668.5 ביטוח ושמירה

 19,860.0 20,641.8 תחזוקה כללית

 17,127.9 19,019.6 הוצאות כלליות

 6,228.1 6,524.1 שירותי מיחשוב מרכזי

 4,178.2 6,206.4 הקצבות ות"ת לציוד מחקרי

 210,992.6 205,914.8 סה"כ הוצאות כלליות

 929,546.6 946,858.6 סך הכל הוצאות

 

 



 

 

 ניתן למצוא מידע על הטכניון פרסומים נוספים בהם .5

 l.html-http://listserv.technion.ac.il/yedion              ידיעון שבועי:

 hnion.ac.ilwww.Focus.tec      בכתובת: Focusכתב העת הטכניוני 

 

 :7002דו"ח הממונה על יישום חוק חופש המידע לשנת  .6
 8888-לתקנות חופש המידע תשנ"ט 7על פי סעיף 

 בקשות. 0, במסגרת חוק חופש המידע הוגשו 9001...00עד  8.7.9007 -מ
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