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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

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

 ימית והנדסת בניין.כ

, 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(. 

ראשון באדריכלות תואר  ראשון.חדשות לתואר  תכניותהחל מתשע"ב תחל המכללה בהפעלת שתי 

(B.Arch.)  ותואר ראשון בתקשורת חזותית(B.Des.)*. 

 *הסמכת הבוגרים/ות מותנית באישור המל"ג

 

 מבנה המכללה ובעלי תפקידים .2

 

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

 תחת לשונית "על  המכללה".  האינטרנט של המכללהמפורטים באתר 

https://www.sce.ac.il/sce/about/management 
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 גב' רונית מורדשם הממונה: 

 פרטים ליצירת קשר       

 08-6475633טלפון: 

 ronitm1@sce.ac.ilדוא"ל: 
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 /https://www.sce.ac.il אתר המכללה: 

 

 

 

 

https://www.sce.ac.il/sce/about/management
mailto:ronitm1@sce.ac.il
mailto:ronitm1@sce.ac.il
mailto:ronitm1@sce.ac.il
https://www.sce.ac.il/


5. פירוט תקציב המכללה

6. מניעת הטרדה מינית

 ,מכבדת הודבעו דיםומיל תיבסב ירתציל תיבומח ,ןועמ שימ סש"ע הדסנהל יתמקדאה הללכמה

 תועשל ךישמ ותניתימ הרדטה ל שותגהנהת לכ הרב ה בחומרהוא רהללכמה .תיטבימו הבטוח

 יס יחגרתסמ בםיימיטני איםיחס וםיקו תינימ הרדטה לש תולו פסותעפו תעונמל הלתוכיב שלככ

 תומר

בתקופה 1.7.20 ועד ליום 30.6.21  התקבלה תלונה אחת . 

התלונה טופלה לפי נהלי המכללה לרבות דיווח וסיכום לנשיא ולמנכ"לית המכללה. 

נעשה בירור מעמיק עם המתלונן ועם הנילון, במהלכו נמצא כי הנילון התנהג בצורה לא נאותה.

הנילון הועסק על ידי חברה חיצונית במכללה והעסקתו במכללה הופסקה לאלתר. 

תקציב תשפ"אביצוע תש"פתקציב תש"פפרטים

119,685133,804

7,6887,749

1,0141,197

6,46412,506

1,1452,758

28,82834,297

9,71211,482

216220

2,821

174,752206,834

פירוט תקציב המכללה במסגרת חוק חופש המידע 

ריכוז ההוצאות בתקציב הרגיל )באלפי ₪(

128,209שכר

1,246ספריה

12,293הוראה ומחקר

שאינן שכר

6,079מחשוב

10,530מלגות וסיוע לסטודנטים

220מימון

2,745הקמת מעבדות

34,361אחזקה, משק, מנהל וארגון

197,887סה"כ

2,204עתודה

פפייררווטט  תתקקצצייבב  ההממככללללהה  בבממססגגררתת  חחווקק  חחוופפשש  ההממיידדעע  

ררייככווזז  ההההווצצאאוותת  בבתתקקצצייבב  ההררגגיילל  ))בבאאללפפיי  ₪₪((

תתקקצצייבב  תתששפפ""אא בבייצצוועע  תתשש""פפ תתקקצצייבב  תתשש""פפ פפררטטייםם

113333,,880044 111199,,668855 112288,,220099 ששככרר

ששאאייננןן  ששככרר

77,,774499 77,,668888 66,,007799 ממחחששוובב

11,,119977 11,,001144 11,,224466 סספפררייהה

1122,,550066 66,,446644 1122,,229933 ההוורראאהה  ווממחחקקרר

22,,775588 11,,114455 22,,774455 ההקקממתת  ממעעבבדדוותת

3344,,229977 2288,,882288 3344,,336611 אאחחזזקקהה,,  ממששקק,,  ממננההלל  וואאררגגווןן

1111,,448822 99,,771122 1100,,553300 ממללגגוותת  ווססייוועע  ללססטטוודדננטטייםם

222200 221166 222200 ממייממווןן

22,,882211 22,,220044 עעתתוודדהה

220066,,883344 117744,,775522 119977,,888877 ססהה""ככ
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 1999תשנ"ט הלתקנות חופש המידע ,  7סעיף ל בהתאם 

 .2021ביוני  30ועד  2020ביולי  1 –הדיווח מתייחס לתקופה מה 

 

 . להלן סיכום הטיפול בהן:למידעבקשות  4במהלך תקופה זו הוגשו 

מספר הבקשות  סך בקשות שהוגשו

 במלואן שנענו

מספר הבקשות 

 חלקישנענו באופן 

מספר הבקשות 

 שנענו בשלילה

3 3 0 0 

 

 : מידע אודות בקשות שנענו באופן חלקי

 עילת המענה החלקי בקשותמספר 

0 0 

 

 מידע אודות בקשות שנענו בשלילה:

 עילת הדחייה בקשותמספר 

0 ---- 

 

 לחוק: 7נענו לפי המועדים הקבועים בסעיף שמידע אודות בקשות 

 מספר בקשות ימים

 3 1-30מ 

 

 

 




