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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.
המכללה מעניקה תואר שני ( )M.Sc.בהנדסת תוכנה ובהנדסת תעשייה וניהול.
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  1875ועד ל 68-ליוני  1877לא 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)
פירוט תקציב המכללה במסגרת חוק חופש המידע
ריכוז ההוצאות בתקציב הרגיל (באלפי )₪
פרטים

תקציב תשע"ה

ביצוע תשע"ה

שכר

111,913

104,873

תקציב תשע"ו
115,823

שאינן שכר
מחשוב
ספריה
הוראה ומחקר
הקמת מעבדות
אחזקה ,משק ,מנהל וארגון
מלגות וסיוע לסטודנטים
מימון
עתודה

5,651
1,985
9,263
3,133
31,906
5,392
300
3,944

5,340
817
6,366
1,268
30,134
6,060
210
-

5,756
1,650
10,667
2,748
30,921
6,435
300
2,831

סה"כ

173,487

155,068

177,131

 )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 התלונות שטופלו על ידי האחראים למניעת הטרדה מינית במכללה החל מיום 7.1.75
ועד ליום  68.7.77היו.1 :
ב .שתיהן טופלו לפי נוהל המכללה הכולל דיווח וסיכום לנשיא המכללה.
ג .הפניה הראשונה שהתקבלה כפניה אנונימית התבררה ככוזבת .הפניה נסגרה.
ד .בפניה השנייה נעשה בירור מעמיק עם המתלוננת ועם הנילון ,במהלכו נמצא כי הנילון
התנהג בצורה לא נאותה וגרם אי נעימות למתלוננת .הובהר לנילון כי התנהלות כזו אינה
מקובלת במוסד והוא התנצל בפני המתלוננת אשר קיבלה את התנצלותו.

