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דיווח הממונה על יישום חוק חופש המידע
עפ"י סעיף (5א) לחוק חופש המידע התשנ"ח1998-
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כללי

 -SCEהמכללה האקדמית להנדסה ע"ש סמי שמעון החלה לפעול בשנת  ,1997באישור 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 ,בהנדסת תעשייה וניהול ,בהנדסת חשמל
ואלקטרוניקה ובהנדסה ירוקה (עם תזה).
המכללה מפעילה מרכז ללימודים קדם אקדמיים (מכינות קדם אקדמיות ייעודיות להנדסה).
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מבנה המכללה ובעלי תפקידים

המבנה הארגוני של המכללה לרבות פירוט אגפיה ,העומדים בראשם וכן בעלי תפקידים בכירים
מפורטים באתר האינטרנט של המכללה  תחת לשונית "על המכללה".
https://www.sce.ac.il/sce/about/management
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ממונה מכוח חוק חופש המידע ודרכי התקשרות
שם הממונה :גב' רונית מורד
פרטים ליצירת קשר
טלפון08-6475633 :
דוא"לronitm1@sce.ac.il :
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פרסומים נוספים בהם ניתן למצוא מידע על SCE
אתר המכללה/http://www.sce.ac.il :
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פירוט תקציב המכללה
פירוט תקציב המכללה במסגרת חוק חופש המידע
ריכוז ההוצאות בתקציב הרגיל (באלפי )₪

פרטים

תקציב תשע"ט

ביצוע תשע"ט

שכר

125,663

116,332

תקציב תש"פ

128,209

שאינן שכר
מחשוב
ספריה
הוראה ומחקר
הקמת מעבדות

5,448
1,256
11,571
2,740

5,850
1,058
7,379
2,278

6,079
1,246
12,293
2,745

אחזקה ,משק ,מנהל וארגון
מלגות וסיוע לסטודנטים
מימון
עתודה

34,172
9,495
220
1,577

34,845
10,598
214
-

34,361
10,530
220
2,204

סה"כ

192,142

178,554

197,887
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מניעת 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
בתקופה  1.7.19ועד ליום  30.6.20לא התקבלו תלונות בפני האחראים למניעת הטרדה מינית
במכללה בגין הטרדה מינית.
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דיווח הממונה על יישום חוק חופש המידע -
בהתאם לסעיף  7לתקנות חופש המידע  ,התשנ"ט 1999

הדיווח מתייחס לתקופה מה –  1ביולי  2019ועד  30ביוני .2020
במהלך תקופה זו הוגשו  4בקשות למידע .להלן סיכום הטיפול בהן:
סך בקשות שהוגשו
4

הבקשות מספר

הבקשות

מספר הבקשות

מספר

שנענו במלואן

שנענו באופן חלקי

שנענו בשלילה

1

2

1

מידע אודות בקשות שנענו באופן חלקי :
מספר בקשות
2

עילת המענה החלקי
 בהתאם לסעיף (9ב)(" )1מידע אשר גילויו עלול לשבש את התפקוד
התקין של הרשות הציבורית או את יכולתה לבצע את תפקידיה" -
נמסר מידע חלקי שכן ,המידע שנתבקש חסוי בחלקו מאחר
וחשיפתו עשוי לפגוע באבטחת המידע ובפעילות השוטפת של
המכללה.
 חלק מהפרטים עלולים להוות משום פגיעה בפרטיות ,נמסר מידע
חלקי בהתאם לסעיף ( 9א)( - )3רשות ציבורית לא תמסור מידע
שהוא אחד מאלה :מידע שגילויו מהווה פגיעה בפרטיות,
כמשמעותה בחוק הגנת הפרטיות ,תשמ"א( 1981-להלן-חוק הגנת
הפרטיות) .

מידע אודות בקשות שנענו בשלילה:
מספר בקשות

עילת הדחייה

1

אין בידי המכללה נתונים

מידע אודות בקשות שנענו לפי המועדים הקבועים בסעיף  7לחוק:
ימים

מספר בקשות

מ 1-30

4

