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 כללי .1

 

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

 להשכלה גבוהה.  

 

  המכללה מפעילה שני קמפוסים, בבאר שבע ובאשדוד

הנדסת תעשייה וניהול, הנדסת בששה תחומי הנדסה: הנדסת מכונות,  (.B.Sc) מעניקה תואר ראשון

 *(.B.Arch)תואר ראשון באדריכלות  ימית והנדסת בניין.כחשמל ואלקטרוניקה, הנדסת תוכנה, הנדסה 

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

, בהנדסת חשמל בהנדסת תעשייה וניהולתוכנה, הנדסת  (M.Scהמכללה מעניקה תואר שני ).

 .מכונות)עם תזה(*בהנדסת ו בהנדסה ירוקה )עם תזה(, קטרוניקה ואל

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

 

 *(.B.Scתוכנית חדשה לתואר ראשון במדעי המחשב ) תפתחתשע"ג המכללה שנה"ל החל מ

 *הסמכת הבוגרים/ות מותנית באישור המל"ג

 

 מבנה המכללה ובעלי תפקידים .2

 

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

 תחת לשונית "על  המכללה".  מפורטים באתר האינטרנט של המכללה

https://www.sce.ac.il/sce/about/management 

 

 

 ממונה מכוח חוק חופש המידע ודרכי התקשרות  .3

 

 גב' רונית מורדונה: שם הממ

 פרטים ליצירת קשר       

 08-6475633טלפון: 

  ronitm1@sce.ac.ilדוא"ל: 

 

 

 SCEפרסומים נוספים בהם ניתן למצוא מידע על  .4
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 פירוט תקציב המכללה .5

 

 

 מניעת הטרדה מינית  .6

 

מחויבת ליצירת סביבת לימודים ועבודה מכבדת,  ,המכללה האקדמית להנדסה ע"ש סמי שמעון

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

 . תלונות 2התקבלו   30.6.22ועד ליום  1.7.21בתקופה 

 ית ולנשיא המכללה.ללמנכ", דיווח וסיכום לרקטור  לרבותהמכללה  נהליתלונות טופלו לפי ה

נמצא כי אין זו הטרדה במהלכו עם המתלוננת ועם הנילון,  נעשה בירור מעמיק  - תלונה ראשונה

את כמורה מן החוץ והומלץ לא להמשיך  הועסקמינית אלא התנהגות שאינה הולמת. הנילון 

 .העסקתו

במהלך הבירור המתלוננת הגישה  ,הנילוןועם החל בירור מעמיק עם המתלוננת   - תלונה שניה

והמקרה הועבר להמשך טיפולה של   לפי נהלי המכללה הברור הופסק ,תלונה למשטרה. לפיכך

תמיכה פסיכולוגית והפרדה בינה לבין הנילון לרבות מענה במקביל המתלוננת קבלה המשטרה. 

 .במידת האפשר

 פירוט תקציב המכללה במסגרת חוק חופש המידע 

 ₪(ריכוז ההוצאות בתקציב הרגיל )באלפי 

        

 תקציב תשפ"ב   ביצוע תשפ"א   תקציב תשפ"א   פרטים

          

        

 140,849   121,694 133,804 שכר

          

         שאינן שכר

 7,233   7,822 7,749 מחשוב

 1,233   1,125 1,197 ספריה

 14,113   6,872 12,506 הוראה ומחקר

 2,493   1,260 2,758 הקמת מעבדות

 35,014   27,930 34,297 אחזקה, משק, מנהל וארגון

 12,885   9,403 11,482 מלגות וסיוע לסטודנטים

 260   233 220 מימון

 2,000     2,821 עתודה

          

סה"כ   206,834 176,339   216,080 



 
 
 
 
 

 
 
 

   
 
 

 

 

 -  חוק חופש המידע דיווח הממונה על יישום .7
 1999תשנ"ט הלתקנות חופש המידע ,  7סעיף ל בהתאם 

 .2022ביוני  30ועד  2021ביולי  1 –הדיווח מתייחס לתקופה מה 

 

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

מספר הבקשות  סך בקשות שהוגשו

 במלואן שנענו

הבקשות מספר 

 שנענו באופן חלקי

מספר הבקשות 

 שנענו בשלילה

4 4 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

 4 1-30מ 

 

 

 




