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 כללי .1

 
SCE-  באישור המועצה 1997המכללה האקדמית להנדסה ע"ש סמי שמעון החלה לפעול בשנת ,

 להשכלה גבוהה.  

בששה תחומי  (.B.Sc) המכללה מפעילה שני קמפוסים, בבאר שבע ובאשדוד, ומעניקה תואר ראשון

הנדסה: הנדסת מכונות, הנדסת תעשייה וניהול, הנדסת חשמל ואלקטרוניקה, הנדסת תוכנה, 

 ימית והנדסת בניין.כהנדסה 

, בהנדסת חשמל בהנדסת תעשייה וניהולדסת תוכנה, בהנ (M.Scהמכללה מעניקה תואר שני ).

 ואלקטרוניקה ובהנדסה ירוקה )עם תזה(.

 המכללה מפעילה מרכז ללימודים קדם אקדמיים )מכינות קדם אקדמיות ייעודיות להנדסה(. 

 

 

 מבנה המכללה ובעלי תפקידים .2

של המכללה לרבות פירוט אגפיה, העומדים בראשם וכן בעלי תפקידים בכירים המבנה הארגוני 

    staff-https://www.sce.ac.il/sce/about/officials   מפורטים באתר האינטרנט של המכללה

 " על  המכללהתחת לשונית." 

 

 

 ממונה מכוח חוק חופש המידע ודרכי התקשרות  .3

 גב' רונית מורדשם הממונה:  .א

 פרטים ליצירת קשר:              

 08-6475633טלפון:   

 ronitm1@sce.ac.ilדוא"ל:   

 :1999-לתקנות חופש המידע, התשנ"ט 7לסעיף דיווח הממונה בהתאם  .ב

 לא התקבלו פניות לקבלת מידע. 2019 יוניל 30-ועד ל 2018ליולי  1 -מ

 

 

 SCEפרסומים נוספים בהם ניתן למצוא מידע על  .4

 

  /http://www.sce.ac.il  אתר המכללה:
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 פירוט תקציב המכללה .5
  

 פירוט תקציב המכללה במסגרת חוק חופש המידע 

 (₪ריכוז ההוצאות בתקציב הרגיל )באלפי 
    

 טתקציב תשע" חביצוע תשע" חשע"תתקציב  פרטים

    
 125,663 111,616 121,004 שכר

    
    שאינן שכר

 5,448 6,412 5,076 מחשוב
 1,256 1,007 1,136 ספריה

 11,571 6,652 10,928 הוראה ומחקר
 2,740 2,784 2,907 הקמת מעבדות

 34,172 30,633 31,536 אחזקה, משק, מנהל וארגון
 9,495 9,378 8,667 מלגות וסיוע לסטודנטים

 220 201 300 מימון
 1,577 - 2,213 עתודה

    
 192,142 168,683 183,767 סה"כ

 

 

 מניעת הטרדה מינית  .6

בקמפוס הטרדה מינית  אחראית, מונתה ד"ר עדי כץ –מינוי אחראי נוסף להטרדה מינית  .6.1

 כך שכיום ישנם שלושה אחראים. .אשדוד

 ועבודה לימודים סביבת ליצירת מחויבת שמעון סמי ש"ע להנדסה האקדמית המכללה .6.2

 מינית הטרדה של התנהגות כל רבה בחומרה רואה המכללה. ומיטבית בטוחה, מכבדת

 יחסים וקיום מינית הטרדה של פסולות תופעות למנוע שביכולתה ככל לעשות ותמשיך

  .מרות יחסי במסגרת אינטימיים

החל מיום למניעת הטרדה מינית במכללה  האחראים שטופלו על ידי התלונותסך כל  .א

 .1היו:  30.6.19ועד ליום  1.7.18

יצירת תחושת אי נעימות למתלוננת ופרשנות לקויה של  על נילון לגבי הייתה הפניה .ב

 הסיטואציה

 .המכללה לנשיא וסיכום דיווח הכולל המכללה נוהל לפי טופלה הפניה .ג

 התנהגות כזו אינה הולמת את המוסדישנה בעיתיות בהתנהלותו וכי  כי לנילון הובהר .ד

 .ליו לנהוג באופן מכבד ואחראי ע

 

 




