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 דיווח הממונה על יישום חוק חופש המידע

 1988)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 אחד בתשעיםבוגרי הטכניון  .1924מאז היווסדו ב המדינה ופיתוחה ומוביל בהקמת

 .הכוחות הבסיסיים המקדמים את המשק הישראלי

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

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

  למחלות חשוכות.

כשיר סטודנטים לתארים , להבתחומי המדע והטכנולוגיהמוסד השואף להמשיך ולהוביל הטכניון הינו 

 ה ניהול תעשייתי וחינוך.ם כמו ארכיטקטורה, רפואהבמדע, הנדסה ובתחומים הקשורים ל

 

 על ענייניהם הכספיים של המוסדות להשכלה גבוהה.חל חוק חופש המידע  29.12.06החל מיום 

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

 .במיוחד לנושא זההאינטרנט שנפתח 

 

 

 מבנה הטכניון ובעלי תפקידים .2
 אודות מבנה הטכניון ניתן לראות באתר הטכניון:נתונים 

 

http://www.technion.ac.il/-------< oאודות 

 שמות בעלי התפקידים הבכירים בהנהלת הטכניון:

 פרץ לביאפרופ'   -נשיא הטכניון 

 משה סידיפרופ'  -משנה בכיר לנשיא 

 חגית עטיהפרופ'  -אקדמיים  משנה לנשיא לעניינים

 פרופ' פאול פייגין -נשיא לפרויקטים אסטרטגיים הסגן 

 בועז גולניפרופ'   -סגן נשיא לקשרי חוץ ופיתוח משאבים 

 ויין קפלןפרופ'  -משנה לנשיא למחקר 

 מר מתניהו אנגלמן -משנה לנשיא ומנכ"ל 

 

 לראות באתר האינטרנט של הטכניון:נהלה והכספים ניתן ימת בעלי תפקידים אחרים בתחום המרש

http://www.admin.technion.ac.il/telbook/ 

 

 

 

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

 32000קרית הטכניון, חיפה  כתובת:

 04-8292596/89 טל':

 :דוא"ל

hamida@dp.technion.ac.il-hofesh או 

Laniado@dp.technion.ac.il 

 

 

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

 (₪)באלפי  דשנת תשע" -תקציב הוצאות 
   

 ביצוע תקציב  

     הוצאות ביחידות

 634,692 635,356 שכר והוצאות נילוות

 33,314 36,527 הוצאות שוטפות

 4,067 3,064 הצטיידות ומיחשוב

 78,459 78,371 תחזוקה

 750,532 753,318 סה"כ הוצאות ביחידות

   ופיצוייםהוצאות פנסיה 

 244,947 245,000 פנסיה

 12,096 12,200 פדיון ימי מחלה

 4,857 7,037 פיצויים

 261,900 264,237 סה"כ הוצאות פנסיה ופיצויים

   הוצאות כלליות

 69,019 74,464 הוצאות כלליות לכח אדם

 98,708 102,359 סיוע לסטודנטים

 39,750 35,458 הוצ' מחקר ותוכניות לימוד נוספות

 1,881 1,936 השתתפות בהוצאות

 14,069 14,401 ביטוח ושמירה

 43,909 44,715 תחזוקה כללית

 22,223 23,211 הוצאות אחרות

 8,669 8,779 שירותי מחשב מרכזי

 4,671 6,742 רזרבה לפעולות חדשות

 54,160 35,000 ציוד מדעי מחקרי לסגל חדש

 8,447 9,231 גיוס תרומות ושיווק

 365,506 356,296 סה"כ הוצאות כלליות

 1,377,938 1,373,851 סה"כ הוצאות

 

 

 

 

 פרסומים נוספים בהם ניתן למצוא מידע על הטכניון .5

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

 

 http://www.focus.technion.ac.il      בכתובת: Focusכתב העת הטכניוני 
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 :2014ה על יישום חוק חופש המידע לשנת דו"ח הממונ .6

 
 .1999 –לתקנות חופש המידע תשנ"ט  7על פי סעיף 

 :1.1.2014 – 31.12.2014 -מ
 
 
 

מספר בקשות למידע שהוגשו בתקופה שבין 
41.2012.13 – 41.201.1  

1 

 0 מספר הבקשות למידע שנענו חלקית: 
שיעורי הבקשות שנענו במועדים השונים 

לחוק 7מהקבועים בסעיף   
0 

 0 מספר העתירות שהוגשו 
 

 
 


