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דיווח הממונה על יישום חוק חופש המידע
עפ"י סעיף (5א) לחוק חופש המידע התשנ"ח1118-

 )1כללי
 -Sceהמכללה האקדמית להנדסה ע"ש סמי שמעון החלה לפעול בשנת  ,7991באישור המועצה
להשכלה גבוהה.
המכללה מפעילה שני קמפוסים ,בבאר שבע ובאשדוד ,ומעניקה תואר ראשון  B.Sc.בששה תחומי
הנדסה :הנדסת מכונות ,הנדסת תעשייה וניהול ,הנדסת חשמל ואלקטרוניקה ,הנדסת תוכנה,
הנדסה כימית והנדסת בניין (בתהליך אישור המל"ג).
המכללה מעניקה תואר שני ( )M.Sc.בהנדסת תוכנה ובהנדסת תעשייה וניהול (בתהליך אישור של
המל"ג).
המכללה מפעילה מרכז ללימודים קדם אקדמיים (מכינות קדם אקדמיות ייעודיות להנדסה).

 )2מבנה המכללה ובעלי תפקידים
המבנה הארגוני של המכללה לרבות פירוט אגפיה ,העומדים בראשם וכן בעלי תפקידים בכירים
מפורטים באתר האינטרנט של המכללה   /http://www.sce.ac.ilתחת לשונית "יחידות
מנהליות".

 )3ממונה מכוח חוק חופש המידע ודרכי התקשרות
א.

ב.

שם הממונה :פרופ' ג'אורג' מרקוביץ
פרטים ליצירת קשר:
טלפון80-7315766 :
דוא"לronite@sce.ac.il :
דיווח הממונה בהתאם לסעיף  1לתקנות חופש המידע ,התשנ"ט:7999-
מ 7 -ליולי  4873ועד ל 48-למאי  4875לא התקבלו פניות לקבלת מידע.

 )4פרסומים נוספים בהם ניתן למצוא מידע על SCE
אתר המכללה/http://www.sce.ac.il :

 )5פירוט תקציב המכללה
ריכוז ההוצאות בתקציב הרגיל (באלפי שח)
פרטים

תקציב
תשע"ד

תקציב
תשע"ה

ביצוע תשע"ד

 .1סה"כ הוצאות שכר

102,816

98,981

111,913

הוצאות שכר

102,816

98,147

111,913

הוצאות בגין פנסיה ופיצויים

-

834

-

 .2סה"כ הוצאות שאינן שכר

55,790

53,130

61,574

רכישת ציוד ומחשבים

12,363

10,267

13,184

1,316

1,091

1,984

35,747

34,837

40,725

300

211

300

6,064

6,723

5,381

-

-

158,606

152,111

רכישת ספרים וכתבי עת
הוצאות שוטפות אחזקה
ואחרות
הוצאות מימון
מלגאים וסיוע לסטודנטים
 .3הוצאות מועברות לתקציבים
אחרים

סה"כ הוצאות

173,487

 )6מניעת הטרדה מינית
המכללה האקדמית להנדסה ע"ש סמי שמעון מחויבת ליצירת סביבת לימודים ועבודה מכבדת,
בטוחה ומיטבית.
המכללה רואה בחומרה רבה כל התנהגות של הטרדה מינית ותמשיך לעשות ככל שביכולתה
למנוע תופעות פסולות של הטרדה מינית וקיום יחסים אינטימיים במסגרת יחסי מרות.

א .סך כל המקרים שטופלו על ידי האחראים למניעת הטרדה מינית במכללה במהלך החודשים
יולי  4873ועד יולי  4875היו.8 :
ב .להלן פעולות מניעה ,הדרכה והסברה שנעשו במהלך השנה האחרונה:
 בהתאם לתיקון תקנות למניעת הטרדה מינית ,מונה אחראי נוסף למוסד ,מר משה
קרוצ'י ,וכעת ישנם שני אחראיים במוסד מקהלי יעד שונים למניעת הטרדה מינית.
 השנה נעשתה ההדרכה ,לסגל הקבוע ,באופן מקוון באמצעות לומדה (של חברת הי-
קפיטל) המותאמת למוסדות אקדמיים ולקהלי היעד – עובדים/ות,
מרצים/ות וסטודנטים/ות .כל קהלי היעד חויבו לבצע את ההדרכה.
 לסגל המרצים מן החוץ נשלחה איגרת במייל המכילה את עיקרי התקנון עם הפניה
לנוהל המלא  .המרצים התבקשו לאשר את קריאת האיגרת .מסמסטר קיץ תשע"ה
האיגרת תצורף לכתב המינוי של המרצה מן החוץ שעליו הוא/היא חותם/ת כל
סמסטר.
 כל העובדים של קבלני כוח אדם המועסקים בתחומי המוסד הוחתמו על איגרת
המכילה את עיקרי התקנון עם הפניה לנוהל המלא.
 במסגרת ההדרכה המועברת לאוכלוסיית משגיחי הבחינות נערכה התייחסות לנושא
והם הוחתמו על האיגרת המכילה את עיקרי התקנון.
 מודעות מעוצבות הכוללות את תקציר התקנון ופרטי האחראיים עוצבו מחדש באופן
ייחודי ונתלו ברחבי הקמפוסים.
 עוצבו מנשרים קטנים הנוחים לחלוקה שמכילים בקצרה את המדיניות המכללה
בנושא ואת פרטי ההתקשרות עם האחראיים .המנשרים נמצאים באגודת הסטודנטים,
בדיקנאט ,מדור רישום ובמחלקות השונות.
 עוצבה מדבקה המכילה בקצרה את המדיניות המכללה בנושא ואת פרטים
ההתקשרות עם האחראיים .המדבקה הודבקה בכל תאי השירותים בקמפוס ,הן
של נשים והן של גברים.
 התקנון המעודכן נמצא באתר האינטרנט של המכללה בתפריטי המידע הראשיים
הן לסגל והן לסטודנטים.

