הטכניון  -מכון טכנולוגי לישראל
הממונה על יישום חוק חופש המידע

דו"ח
הטכניון מכון טכנולוגי לישראל
לשנת 3102

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

 .0כללי
הטכניון – מכון טכנולוגי לישראל ,המוסד המדעי והטכנולוגי הוותיק ביותר בישראל ,היה שותף פעיל
ומוביל בהקמת המדינה ופיתוחה מאז היווסדו ב .8891בוגרי הטכניון בתשעים 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 במיוחד לנושא זה.

 .3מבנה 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' משה סידי
משנה בכיר לנשיא -
פרופ' גדי שוסטר
משנה לנשיא לעניינים אקדמיים -
פרופ' עודד שמואלי
משנה לנשיא למחקר -
מר מתניהו אנגלמן
משנה לנשיא ומנכ"ל -
סגן נשיא לקשרי חוץ ופיתוח משאבים  -פרופ' בועז גולני
רשימת בעלי תפקידים אחרים בתחום המנהלה והכספים ניתן לראות באתר האינטרנט של הטכניון:
http://www.admin.technion.ac.il/telbook/

 .2פרטי התקשרות עם הממונה על יישום חוק חופש המידע
שם הממונה :לניאדו זהבה
כתובת :קרית הטכניון ,חיפה 09000
טל'01-198958.918 :
דוא"ל:
 hofesh-hamida@dp.technion.ac.ilאו
Laniado@dp.technion.ac.il

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

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

ביצוע

הוצאות ביחידות
שכר והוצאות נילוות

288,226

288,226

הוצאות שוטפות

53,223

55,,22

הצטיידות ומיחשוב

8,238

5,2,2

תחזוקה

,6,277

76,134

סה"כ הוצאות ביחידות

732,292

736,700

הוצאות פנסיה ופיצויים
פנסיה

236,000

230,557

פדיון ימי מחלה

12,009

9,923

פיצויים

6,826

4,812

סה"כ הוצאות פנסיה ופיצויים

254,835

245,292

הוצאות כלליות
הוצאות כלליות לכח אדם

69,707

66,748

סיוע לסטודנטים

94,670

96,616

העברות למחקר

28,391

44,308

השתתפות בהוצאות

1,795

1,771

ביטוח ושמירה

12,993

12,578

תחזוקה כללית

41,856

43,182

הוצאות אחרות

22,893

23,982

שירותי מחשב מרכזי

7,392

8,789

רזרבה לפעולות חדשות

6,590

4,684

פעולות במימון הממשלה

-

-

ציוד מדעי מחקרי

32,000

44,173

גיוס תרומות ושיווק

10,683

9,641

סה"כ הוצאות כלליות

328,970

356,472

סה"כ הוצאות

1,316,097

 .5פרסומים נוספים בהם ניתן למצוא מידע על הטכניון
מגזין הטכניון:

http://www.dmag.co.il/pub/technion/tmag.html

כתב העת הטכניוני  Focusבכתובת:

http://www.focus.technion.ac.il

 .6דו"ח הממונה על יישום חוק חופש המידע לשנת :3102
על פי סעיף  7לתקנות חופש המידע תשנ"ט – .8888
מ:8.8.9089 – 08.89.9089 -
מספר בקשות למידע שהוגשו בתקופה שבין
8.8.9080 – 08.89.9080
מספר הבקשות למידע שנענו חלקית:
שיעורי הבקשות שנענו במועדים השונים
מהקבועים בסעיף  7לחוק
מספר העתירות שהוגשו

5
0
0
0

1,338,464

