הטכניון  -מכון טכנולוגי לישראל
הממונה על יישום חוק חופש המידע

דו"ח
הטכניון מכון טכנולוגי לישראל
לשנת 0211

דיווח הממונה על יישום חוק חופש המידע
עפ"י סעיף ( 5א) לחוק חופש המידע התשנ"ח 8811

 .1כללי
הטכניון – מכון טכנולוגי לישראל ,המוסד המדעי והטכנולוגי הוותיק ביותר בישראל ,היה שותף פעיל
ומוביל בהקמת המדינה ופיתוחה מאז היווסדו ב .8891בוגרי הטכניון בשמונים וארבע שנות קיומו הם
אחד הכוחות הבסיסיים המקדמים את המשק הישראלי.
מדעני הטכניון תורמים מהידע שלהם בכל הקשור למים ,קרקע ,תשתיות ומזון בכל העולם .מהנדסי
הטכניון נמצאים במרכזי תעשיית ההיי-טק הפזורים בארץ ומיטב חוקריו מובילים בפיתוח מחקרים
למחלות חשוכות.
הטכניון הינו מוסד השואף להמשיך ולהוביל בתחומי המדע והטכנולוגיה ,להכשיר סטודנטים
לתארים במדע ,הנדסה ובתחומים הקשורים להם כמו ארכיטקטורה ,רפואה ניהול תעשייתי וחינוך.
החל מיום  98.89.0.חל חוק חופש המידע על ענייניהם הכספיים של המוסדות להשכלה גבוהה.
הטכניון שרואה חשיבות רבה לקידום הנושא דואג לעדכן באופן שוטף את הפרסומים ואת אתר
האינטרנט שנפתח לאחרונה.

 .0מבנה הטכניון ובעלי תפקידים
נתונים אודות מבנה הטכניון ניתן לראות באתר הטכניון:
http://www.admin.technion.ac.il/seniorAdministration/
שמות בעלי התפקידים הבכירים בהנהלת הטכניון:
פרופ' פרץ לביא
נשיא הטכניון -
פרופ' פאול פייגין
משנה בכיר לנשיא -
פרופ' משה סידי
משנה לנשיא לעניינים אקדמיים -
פרופ' עודד שמואלי
משנה לנשיא למחקר -
ד"ר אביטל שטיין
משנה לנשיא ומנכ"לית -
סגן נשיא לקשרי חוץ ופיתוח משאבים  -פרופ' בועז גולני
רשימת בעלי תפקידים אחרים בתחום המנהלה והכספים ניתן לראות באתר האינטרנט של הטכניון:
www.admin.technion.ac.il

 .3פרטי התקשרות עם הממונה על יישום חוק חופש המידע
שם הממונה :לניאדו זהבה
כתובת :קרית הטכניון ,חיפה 09000
טל'01-198958.918 :
דוא"לLaniado@dp.technion.ac.il :
מידע נוסף ,הנחיות ליישום החוק וטפסי בקשה ניתן למצוא באתר חופש המידע.

 .4תקציב הטכניון
תקציב הוצאות  -שנת תשע"א (באלפי )₪
ביצוע

תקציב

הוצאות ביחידות
שכר והוצאות נילוות
הוצאות שוטפות
הצטיידות ומיחשוב
תחזוקה

סה"כ הוצאות ביחידות

546,645

560,176

32,992

29,594

2,485

4,254

65,908

63,000

648,029

657,024

הוצאות פנסיה ופיצויים
פנסיה
פדיון ימי מחלה
פיצויים

סה"כ הוצאות פנסיה ופיצויים

200,708

204,831

10,445

9,883

5,687

7,447

216,840

222,161

הוצאות כלליות
הוצאות כלליות לכח אדם

58,667

56,292

סיוע לסטודנטים

84,278

92,147

העברות למחקר

18,576

32,725

1,416

1,391

ביטוח ושמירה

12,307

12,333

תחזוקה כללית

32,095

33,768

הוצאות כלליות אחרות

16,690

19,175

שירותי מחשב מרכזי

6,849

6,827

רזרבה לפעולות חדשות

5,574

4,553

-

-

27,977

28,295

6,774

5,778

271,204

293,284

השתתפות בהוצאות

פעולות במימון הממשלה
ציוד מדעי מחקרי
גיוס תרומות ושיווק

סה"כ הוצאות כלליות
סה"כ הוצאות

1,172,470 1,136,073

 .5פרסומים נוספים בהם ניתן למצוא מידע על הטכניון
ידיעון שבועי:

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

כתב העת הטכניוני  Focusבכתובת:

www.Focus.technion.ac.il

 .6דו"ח הממונה על יישום חוק חופש המידע לשנת :0211
על פי סעיף  7לתקנות חופש המידע תשנ"ט – .8888
מ:00.89.9088 – 00...9080 -
מספר בקשות למידע שהוגשו בתקופה שבין
00.89.9088 – 00...9080
מספר הבקשות למידע שנענו חלקית:
שיעורי הבקשות שנענו במועדים השונים
מהקבועים בסעיף  7לחוק
מספר העתירות שהוגשו
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