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  (ע"ר)מכללת סכנין 
  תקנון אקדמי

  
  תקנון זה נכתב בהתאם להנחיות ולהחלטות המועצה להשכלה גבוהה. 

או  המכללה"," –מכללת סכנין (ע"ר) (להלן גם להלן הוראות הנוגעות לניהול האקדמי של 

וסדות, ועדות קבע, נושאי משרות מרכזיות, בעלי תפקידים ודרכי מינויים. כן מ –) "העמותה"

קליטתו, הערכתו  –עקרונות וכללים הנוגעים לסגל האקדמי  , בין היתר,כולל התקנון האקדמי

  .ודרכי קידומו וכללי אתיקה

  : פרק ראשון
  
  : המועצה האקדמיתראשוןפרק  .1

 של המכללה. הגוף האקדמי העליוןהיא ") האקדמית המועצה(להלן: " המועצה האקדמית

להתוות  העיקריים הינם היתפקיד .את כל הגופים האקדמיים של המכללה החלטותיה מחייבות

על מדיניות העמותה בכל התחומים האקדמיים, לעקוב  חבר הנאמניםמדיניות ולהמליץ בפני 

 אחרי ביצוע המדיניות המאושרת של המכללה ולפקח על יישומה על ידי כל הגופים האקדמיים.

   תפקידי המועצה האקדמית 1.1

  במסגרת תפקידיה תעסוק המועצה האקדמית, בין השאר, בנושאים הבאים:

 לרבות המלצות לפתיחה, סגירה ושינוי תכניות לפיתוח אקדמי של המכללה, אישור הכנה ו

 המנהל של העמותה דלוועלאסיפה הכללית או  של תכניות וגופים אקדמיים ומתן המלצות

 באשר לתכניות שיש להן משמעויות כספיות.

  לרבות יחידות משנה אקדמיות מכל  במכללההאקדמיות פיקוח אקדמי על כל היחידות

 ות, גלריות וכל גוף אקדמי אחר של המכללה.הסוגים, מכונים, מרכזים, ספריות, מעבד

  למנות את הועד האקדמי, שהינו ועדת קבע של המועצה האקדמית והינו אחראי על הניהול

 השוטף של המכללה, וכן לקבל דיווח אודות פעילותו.האקדמי 

 שנוי מבנה אקדמי, כגון איחוד יחידות אקדמיות או סגירה של גופים אקדמיים. המליץל 

  איכותם של כתבי עת ופרסומים אקדמיים היוצאים לאור מטעם המכללה.לפקח על 

 כבוד שאין (למעט דוקטור לשם  לדון ולייעץ בנושא כללים להענקת תארי כבוד אקדמיים

 בכפוף לאישור הועד המנהל. בסמכות המכללה להעניק),

 ומשרד החינוך ות ותארים בכפוף לאישור המל"גדלקבוע כללים למתן תעו. 

 עקרונות להענקת מלגות ופרסים ומענקים לסגל האקדמי (כגון פרסי הוקרה על  לקבוע

  הצטיינות בהוראה).

 ועדות או צוותי עבודה מטעמה לבדיקת נושאים אקדמיים שונים, לפי הצורך. להקים  

 תכניות לימודים, בכפוף לכללי המועצה להשכלה גבוהה, נהליה והחלטותיה ופיקוח על  לאשר

  .דרי הבחינות בהןההוראה ועל ס רמת

 המוסדית ועדת המינויים לבחור את. 
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 בהתבסס על  -תקנון המינויים והכללים להעלאות בדרגה של הסגל האקדמי לקבוע את

קריטריונים וכללים שתציע/ שיציעו ועדת/ ועדות המינויים של המכללה בכפוף לעקרונות 

 שהותוו על ידי המל"ג.

 ועדת המינויים המוסדית באשר למינויים שבסמכותה דיווח על המלצות לקבל . 

 הכנות המוסד לקראת הליכי הערכת האיכות מטעם המל"ג ואח"כ  קבלת דיווח אודות

 מהלכה של הבדיקה על ידי הוועדה המעריכה החיצונית.

  המועצה האקדמית תוכל לדון ולהחליט בנושאים אקדמיים נוספים לפי צרכי המכללה כל

 עוד הם עומדים בהנחיות המל"ג וכלליה. 

 לפי שיקול דעתה, לרבות ועדות קבע (כגון: ו או צוותי עבודה מטעמה ועדות שונות להקים

דת משמעת) ועדת מינויים וקידום, ועדת הוראה, ועדת סטטוס, ועדת מחקר והערכה, וע

אקדמית באופן שוטף הוהאצלת סמכויות אליהן. הוועדות תדווחנה למועצה  הוק-וועדות אד

על פעולותיהן. ועדות הקבע ימונו ע"י המועצה האקדמית על בסיס קדנציאלי עפ"י תקנון 

  המכללה.

 עדות הקבע. ותקופתיים מו יווחיםד לקבל 

 כללים מנחים לקידום המחקר. לקבוע 

  לקבוע את תקנון האתיקה של חברי הסגל האקדמי במוסד ואת תקנון המשמעת של

 הסטודנטים. 

 .לדון בכל נושא אחר שקשור לחיים האקדמיים של המכללה 

  הקבלה של הסטודנטים למכללה, תנאי מעבר משנה לשנה, תנאי הפסקת  תנאיקביעת

 . ומשך הלימודים המינימלי והמקסימלי האפשרי לכל תכנית לימודים ותנאי סיום לימודים

 בהתאמה לכללי משרד החינוך ו/או מל"ג/ ות"ת בנושאים אלה.

  

בעניינים בעלי השלכות כספיות, לרבות נושאים של תקנים ותנאי העסקה של סגל אקדמי, 

נים תהיינה החלטות המועצה האקדמית כפופות לאישור הנשיא וחבר הנאמנים. חבר הנאמ

רשאי לבקש מהמועצה האקדמית לדון מחדש בהחלטות שאינן תואמות את מדיניות המכללה 

 או את תקציביה. 

  

  הרכב המועצה האקדמית 1.2

ועל  1.1צריך שיאפשר לה לעמוד בהגדרות ובתפקידים המנויים בסעיף  המועצה האקדמיתהרכב 

  כן:

  פרופסור, רצוי פרופסור מן איש אקדמיה בכיר בדרגת בראש המועצה האקדמית יעמוד

 המניין.

  בהתייעצות עם בעל . נשיא המכללההרכבה הפרסונאלי של המועצה האקדמית ייקבע ע"י

 התפקיד האקדמי הבכיר הנוסף במכללה.

 חברי המועצה האקדמית לא ימלאו תפקידים אקדמיים או אחרים מחוץ למכללה, 

 שעלולים להעמידם במצב של ניגוד עניינים מול המכללה.

 40ולא יעלה על  12 -מספר חברי המועצה האקדמית לא יפחת מ. 
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 פרופסורים היכולים להיות מן המכללה עצמה  2/3 המועצה האקדמית תורכב מלפחות

מן  רבע לפחות. וסוממוסדות אחרים להשכלה גבוהה, כולל פרופסורים אמריט

 הפרופסורים יהיו פרופסורים מן המניין. 

  כגון: דיקנים/ ראשי תפקידם בעלי תפקידים בכירים מתוקף במועצה האקדמית יכהנו)

 ללה בהיקף של לפחות חצי משרה.המועסקים במכ -כולם או חלקם -)חוגים

  למועצה האקדמית ייבחרו שני נציגים של הסגל: נציג אחד של המרצים ונציג אחד של

צים הבכירים. נציגים אלה יהיו בעלי תואר שלישי המועסקים במכללה בהיקף של המר

לפחות חצי משרה, כאשר מקום עבודתם העיקרי הינו במכללה ואין להם תפקיד שעלול 

להעמידם במצב של ניגוד עניינים. המרצים והמרצים הבכירים יבחרו את נציגיהם 

ישמש כמשקיף. המוסד יוכל  אגודה)(רצוי יו"ר ה נציג סטודנטים למועצה האקדמית.

במקרה שנציג  לצרף כחברים במועצה האקדמית גם נציג סגל זוטר ונציג סטודנטים.

 סטודנטים ישמש כחבר במועצה האקדמית לא יהיה נציג סטודנטים כמשקיף.

  חברי המועצה האקדמית הבאים מחוץ למכללה יבואו ממגוון מוסדות וממגוון תחומים

  מהתחומים בהם עוסקת המכללה).(ולא בהכרח 

  שתי מכללות עד אקדמית יכול שיהיה חבר במועצות אקדמיות של החבר במועצה

 . לכל היותר אקדמיות

 

  דרכי עבודת המועצה האקדמית 1.3

 המועצה פעמים בשנה.  3 -לא פחות מו ,המועצה האקדמית תתכנס לישיבות סדירות

יו"ר המועצה האקדמית או עפ"י בקשה  הנשיא או ישיבות נוספות עפ"י בקשת תקיים

 מחברי המועצה האקדמית. 25%בכתב של לפחות 

  מניין חוקי (קוורום) בישיבות המועצה האקדמית יהיה מחצית מחבריה. אם לא יהיה

ותתנהל הנדחית הישיבה היא תידחה בשעה, ואז תיפתח הישיבה  המניין הנדרש לפתיחת

 . י המועצהרבלפחות שליש מחתנאי שנכחו כדת וכדין ב

  ,החלטות המועצה האקדמית יתקבלו בהצבעה גלויה ברוב רגיל של המשתתפים בהצבעה

היו הקולות שקולים, תכריע הצבעתו   ויחייבו את כל הגופים האקדמיים של המכללה.

ל מי שישמש כיו"ר הישיבה, שיהא לו לצורך זה קול אחד ש -ובהעדרו מועצה של יו"ר ה

  נוסף.

 למועצה להשכלה גבוהה על  תמסור בתחילת כל שנה דו"ח בכתב המועצה האקדמית

 פעילותה, וכן על שינויים בהרכב חבריה.

  ימים לפני מועד הישיבה ויפרט  10יו"ר המועצה יזמן בכתב את חברי המועצה לפחות

 בהזמנה את מועד הכינוס, מקומו וסדר היום שנקבע לו. 

 אי להעלות על סדר היום נושאים נוספים, ובתנאי שמסר שכל חבר במועצה האקדמית ר

 ימים לפני מועד הישיבה. 7ליו"ר המועצה האקדמית לא פחות מאשר  הודעה בכתב על כך 

 ישלח יישלח לכל חברי המועצה. הפרוטוקול ה תתועד ע"י פרוטוקול אשר בכל ישי

 בתחילת כל ישיבה עוקבת.  אושריומועצה הלחברי בדוא"ל 
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  להן מסמכויותיה.  הוק, ולהאציל-האקדמית תוכל להקים ועדות קבע וועדות אדהמועצה

על בסיס קדנציאלי ע"פ תקנון  , מקרב חבריה,ועדות הקבע ימונו ע"י המועצה האקדמית

 המוסד. וועדות אלה תדווחנה למועצה האקדמית באופן שוטף אודות פעולותיהן.
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 סיום כהונת חבר במועצה האקדמית  1.4

 במועצה האקדמית יחדל מלכהן בתפקידו בגין כל אחת מהסיבות הבאות:חבר 

   פועל בניגוד למטרות העמותה ו/או בניגוד להוראות תקנון זה והחלטות המועצה

   האקדמית.

 שעות  72בהודעה בכתב ליו"ר המועצה. התפטרות זו תיכנס לתוקף החבר  ותהתפטר

  .ממועד מסירתה

 בעבירה שיש עמה קלון. הרשעה 

 של המועצה, ואף לאחר מן המניין, רצופות  ישיבות שלושנמנע מלהופיע לבמידה ו

  ת.שנמסרה לו התראה בכתב שב ונמנע מלהופיע לאסיפה נוספ

 פרש לגמלאותבמידה ו. 

 בה  ופקיעת חברותו .  ד-ה על הוצאתו של חבר מהמועצה האקדמית לפי ס"ק א. והחלט

  .תהא מנומקת, והיא תימסר לחבר הנוגע בדבר

 ו ניתנה לאם ולהפקיע חברותו בה, אלא המועצה להוציא חבר מלא יוצע  הבכל מקר

  את טענותיו.חברי המועצה הזדמנות נאותה להשמיע בפני 

 

  תפקיד יו"ר המועצה האקדמית  1.5

 בהתייעצות עם  בות המועצה, יקים ועדות משנהיהמועצה האקדמית יכין וינהל את ישיו"ר 

עבודתן, יהיה אחראי בפני המועצה האקדמית על ביצוע ויקבל דיווח אודות  המועצה

 החלטותיה.  

 

  ומשך כהונתואופן מינויו של יו"ר המועצה האקדמית  1.6

  ימונה ע"י נשיא המכללה. מינוי זה כפוף יהיה הנשיא או  ראש המועצה האקדמית

 מחבריה המשתתפים בהצבעה. 2/3לאישורה של המועצה, ברוב של 

  שנים  4-שנים, עם אפשרות להארכה ל 4משך כהונתו של יו"ר המועצה האקדמית הוא

 משתי כהונות רצופות. למעלה נוספות. בכל מקרה, לא יוכל אדם לכהן כיו"ר המועצה 

  הנזכרים על אף האמור בסעיף ב' לעיל, כהונתו של היו"ר תפקע בכל אחד מהמקרים

 לעיל.  1.4בסעיף 
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   המכללה האקדמית שלה נהלהה: ינש פרק .2

אשר  המכללה של ההנהלה האקדמית המועצה האקדמית תמנה ותסמיך גוף אשר יהווה את 

  )ת"האקדמי "ההנהלה -(להלן האקדמית המועצה של קבע ועדתייחשב גם כו

 ההנהלה האקדמית  תפקידי  2.1

   הועד האקדמי הינו אחראי על הניהול האקדמי השוטף של המכללה.

האקדמיים המכללה היא הגוף הניהולי העליון, המפעיל ומנתב את חיי היומיום הועד האקדמי של 

 במכללה. 

  .יעמוד המשנה לנשיא המכללההאקדמית של המכללה בראש ההנהלה 

  תחומי פעולתה ואחריותה של ההנהלה מקיפים את חיי היומיום של המכללה- 

העדיפויות של פעילות כלל , לרבות קביעת סדרי םהפרופסיונאליי האקדמיים הפדגוגיים,

 חיי המכללה.

 לביצוע המדיניות הנקבעת ע"י המועצה האקדמית.אחראי היה ת 

  תהיה אחראית ותעקוב אחר פעילות הועדות האקדמיות וראשי החוגים ובעלי התפקידים

 .האקדמיים במכללה

 ודיווחים נוספים מהוועדות האקדמיות ומבעלי התפקידים וראשי  תוכנית שנתית תקבל

 החוגים ותיתן הנחיות לגביה.

 והמלצותיה האקדמית המועצה החלטות ביצוע על פקחת. 

 החומר לישיבות המועצה האקדמית. אתכין ת 

 הבפני נשיא המכללהשיעלה בנושאים דון ת. 

 ראשי תוכניות/ ראשי התמחויות.מנה ת 

  תוכניות לימוד חדשות.תציע ותכין 

 .תיזום פרויקטים לקידום המכללה 

  אחראית לאיכות הרמה האקדמית של המכללה.תהיה 

  המכללה ועד האקדמי של ההרכב   2.2

  מנכ"ל המכללה, , משנה לנשיא (יו"ר), נשיא המכללהורכב מי המכללההועד האקדמי של

שיכהנו , , או יותרנוספים בעלי תפקידים בכירים י, ושנלמחקרסגן נשיא דיקן אקדמי, 

 .תפקידםבתוקף 

  הנהלת המכללהדרכי עבודת  2.3

 הצורך"י ועפ לחודש הנהלת המכללה תתכנס אחת. 

 הכהונה תקופת את להאריך ניתן. שנים ארבעעד  הנה האקדמי הוועד חברי כהונת תקופת 

 לתקופות נוספות.
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  י: ועדות אקדמיותשלישפרק  .3

  נהלי הוועדות האקדמיות 3.1

מספר וועדות אקדמיות שונות, חלקן כוועדות קבע וחלקן כוועדות לעניין מסוים  פועלות במכללה

  ., כזרוע הארוכה של המועצה האקדמיתאו לתקופה מסוימת

  .הוראות בדבר ועדות הקבע והוועדות הזמניות, מטרותיהן וסמכותן, מפורטות להלן

הוועדות האקדמיות  הרכבשינוי ב מעת לעת ולפי צרכי המכללה הנהלת המכללה תציע

  במכללה אשר יובא לאישור המועצה האקדמית.

  על פעולות הוועדה.  להנהלת המכללההאקדמית או יו"ר כל ועדה אקדמית ידווח למועצה 

  תתכנסנה הוק-. ועדות אדאו בהתאם לצורך שלוש פעמים לפחות בשנהתתכנס כל ועדה 

 על פי הצורך או על פי כתב מינוי.

  ועדה יוגש למועצה האקדמית לפני תום שנת הלימודים.דיווח שנתי של כל  

  המועצה האקדמית תאשר את נהלי עבודתה של כל ועדה, באופן שיעלה בקנה אחד עם

 נהלי משרד החינוך והמועצה להשכלה גבוהה.

  החלטות הועדות האקדמיות בנושאים שנכללים במסגרת סמכויות המועצה האקדמית

, אלא אם כל קדמית ותהיינה טעונות אישורהתובאנה כהמלצות בפני המועצה הא

עדה שתפקידה ובו .החברים בה הם חברי המועצה האקדמית שאז לא יידרש אישור נוסף

 לייעץ או להמליץ בלבד למועצה האקדמית, יכול שיכהנו גם מי שאינם חברי המועצה.

 

 ועדות קבע 3.2

   מוסדית מינויים עדתו 3.2.1

  מהמועצה האקדמית.ועדת המינויים המוסדית שואבת את סמכותה 

 מרצה בכיר (כולל) ולהכנת התיקים לוועדות  עד הועדה תהא אחראית למינוי לדרגות

 המינויים העליונות (של המל"ג).

  ל) יישומי (מקבי-ופרקטי מחקרי (רגיל)-קדמיא -קבע מסלולי קידום מקביליםתהמכללה

 מקובלות בלבד. הובשניהם תוענקנה הדרגות האקדמיות  -

  המוסדית המינויים ועדת תפקידי

  דרגות עד מרצה לועדת המנויים המוסדית הינה ועדת משנה של המועצה האקדמית למנוי

דרגות עד מרצה  בכיר (כולל), ולהכנת התיקים לוועדות המינויים העליונות (של המל"ג).

המינויים המוסדית,  תבכיר יוענקו לחברי הסגל ע"י המוסד בהתאם להחלטת ועד

 שהחלטותיה תדווחנה למועצה האקדמית. 

  :מרצהועדת המינויים תתייחס אך ורק לדרגות המקובלות בעולם האקדמיה בישראל ,

בהתאם  תוענק(עד מרצה בכיר) הדרגה  .המניין מן ופרופסורחבר  פרופסור, בכיר מרצה

 לקריטריונים המקובלים באקדמיה, ללא התניה במכסות כלשהן. 

 נוי ולקידום מרצים לכל הדרגות, כולל לדרגת יועדת המנויים תגבש קריטריונים למ

פרופסור מן המניין, ותעביר קריטריונים אלה לאישור המועצה האקדמית. קריטריונים 

אלה ישקפו את הקריטריונים המקובלים באקדמיה תוך התאמתם לאופי הייחודי של 

תפעל בהתאם  םאוניברסיטה. ועדת המינויי מוסד להשכלה גבוהה שאינו ולהיותוהמוסד 

 לקריטריונים שתאשר המועצה האקדמית.
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  המוסד  ולחוק המל"ג, לפי 15בהליכי קידום, יילקחו בחשבון צורכי המכללה, ברוח סעיף"

 האקדמיים והמנהליים, במסגרת תקציבו, כטוב בעיניו". ענייניוהינו בן חורין לכלכל 

 א זה להחלטת הנהלת המכללה. הועדה תעביר את המלצותיה בנוש 

  החלטות ועדת המינויים המוסדית שיש להן השלכות תקציביות יובאו לאישור נשיא

 .ולאישור הוועד המנהל המכללה

  מקרב הנוכחים  בהצבעה רוב רגיל תעשה קבלת החלטות בדיוני ועדת המינויים המוסדית

  .המינוייםועדת היו הקולות שקולים, תכריע הצבעתו של יו"ר . בהצבעה

  

  המוסדית המינויים ועדת הרכבכינוס ו

  המועצה האקדמית תמנה ועדת מינויים מוסדית שיהיה בה רוב לפרופסורים מן המכללה

איש אקדמיה בכיר בדרגת פרופסור מן המניין, רצוי שיהיה  היה הוועדה ייו"ר  ומחוץ לה.

  .מכללהמועסק ב

  המניין יכול לשמש כיו"ר ועדת המינויים נשיא המכללה שהוא גם בעל דרגת פרופסור מן

  .בכפוף לאמור בס"ק ד להלן המוסדית

 בוועדת המינויים המוסדית.מתוקף תפקידם חברים יהיו  המשנה לנשיאנשיא המכללה ו 

 שהוא פרופסור מן המניין, לא יהיה בו זמנית יו"ר המועצה האקדמית של  נשיא המכללה

יחליט לכהן כיו"ר המועצה האקדמית, ימונה לתפקיד אם המכללה ויו"ר ועדת המינויים. 

. אם יחליט לכהן כיו"ר כללהיו"ר ועדת המנויים, פרופ' מן המניין, רצוי מי שמכהן במ

  יו"ר המועצה האקדמית איש סגל בכיר בדרגת פרופסור.ועדת המנויים, ימונה לתפקיד 

  אך עמוד בראש המועצה האקדמית כול ליהוא הוא פרופסור חבר,  נשיא המכללהאם

באישור  נשיא המכללהימונה ע"י אשר פרופסור מן המניין  יעמוד בראש ועדת המינויים

  . ורצוי שיועסק במכללה המועצה האקדמית

  דעת שונים מתוך  מתחומי חברים 9-חברים ולא יותר מ 5לפחות ועדת המינויים תמנה

חברי המועצה האקדמית ומתוך חברי סגל המכללה הבכיר בדרגת פרופסור מן המניין 

(במידה ואין מספיק פרופסורים מן המניין במכללה ניתן למנות פרופסורים ממוסדות 

 . אחרים להשכלה גבוהה)

 .חברי הוועדה ימונו ע"י הנשיא בהתייעצות עם יו"ר הוועדה 

 נוי ראשון לדרגת מרצה ים תתכנס לכל הפחות פעמיים בכל שנה קלנדרית. במועדת המנויי

 בכיר ומרצה, יכול היו"ר להסמיך את הועדה לאשר את המנוי ללא כינוס הועדה.

 הוועדה  חברים לפחות. 3 נוכחות של לקיום ישיבות ועדת המינויים הוא מניין החוקי ה

 לא תתכנס ללא היו"ר.

  המוסדית ת/ירכז את עבודה הוועדה.מזכיר/ת ועדת המנויים 

  אשר ניתן יהיה , שנים 3יכהנו לתקופה שלא תעלה על ועדת המנויים המוסדית חברי

. בכל מקרה לא להאריכה, בהחלטת המועצה האקדמית, לכהונה אחת נוספת בלבד

מהחברים בכל מועד,  1/3אלא לכל היותר יוחלפו כל חברי הוועדה בעת ובעונה אחת, 

לשמור על רציפות ותקינות עבודת הועדה. במידה ולא ימצא חבר מתאים העונה כדי וזאת 

תקופות כהונה  2על דרישות התקנון, ניתן יהיה להאריך את מינויו של חבר הועדה לעד 

 .(ובסך הכל שלוש תקופות כהונה רצופות) נוספות
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ון קידום סגל תקנ 6בפרק פירוט נוסף לעניין תפקידה של וועדת המנויים המוסדית יפורט *

  אקדמי.

 

 ועדת ההדרכה הפדגוגית 3.2.2

 .ועדת ההדרכה הפדגוגית היא ועדת קבע של המועצה האקדמית  

   תפקיד הועדה:

  התנסות המעשית בהוראה ה נושאועדה זו אחראית לתכנון, להפעלה ולהערכה של

  ובחינוך. 

   הרכב הועדה:

  ,(יו"ר) רכז ההתמחות בהוראהועדת ההדרכה הפדגוגית תורכב מרכז ההדרכה הפדגוגית 

 . , מתוקף תפקידיהםהתמחויות/ ראשי תוכניותראשי ו

 חברים לפחות. 4קיום ישיבות ועדת הערכה פדגוגית הוא הקוורום ל 

  ,ישיבות שנתיות. 3ותקיים לפחות הוועדה תתכנס בהתאם לצורך 

 במקרה של שוויון, תהיה ההכרעה בידי  .הנוכחים בהצבעת: חלטות הועדהאופן קבלת ה

 יו"ר הועדה.

  לסטודנטים מוסדיתהקבלה הועדת  3.2.3

 ועדת הקבלה המוסדית היא ועדת קבע של המועצה האקדמית.  

  :התמחות/ התוכניתשני נציגים של הנהלת המכללה וראש ההרכב הועדה 

 .נשיא המכללה או מי מטעמויו"ר הועדה יהא או ממלא מקומו.  תהרלוונטי

 ת הקבלה לחוג מקיימת דיון לגבי המלצות ועדקבלה ה ועדת -תפקיד הועדה

האם לאשר או לדחות את  ומחליטה ורשאית להזמין את המועמד לראיון נוסף

   .קבלתו של המועמד

  ,לקראת תחילת שנת הלימודיםהוועדה תתכנס בהתאם לצורך. 

 במקרה של שוויון, תהיה ההכרעה  .אופן קבלת החלטות הועדה: בהצבעת הנוכחים

 בידי יו"ר הועדה.

 חברים לפחות 3 הקוורום לקיום ישיבות ועדת קבלה מוסדית הוא. 

  ו/או לתוכניות (תואר שני) (תואר ראשון) התמחותועדות קבלה ל 3.2.4

 ועדת קבלה ללימודים.תמונה  חוג לכל  

  :ההתמחותאיש סגל נוסף מ ,(יו"ר) או תוכנית התמחותמראש הוועדה תורכב הרכב הועדה 

(לתואר שני, ימלא את התפקיד ראש היחידה  ואיש סגל מתחום לימודי החינוך או התוכנית

   .ללימודים מתקדמים או מי מטעמו)

  :הקבלה  תלוועדולהעביר המלצותיה  לזמן ולראיין את המועמדיםתפקיד הועדה

 המוסדית.

  ,הלימודים.לקראת תחילת שנת הוועדה תתכנס בהתאם לצורך 

  :2מניין חוקי. 
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  ועדת הוראה 3.2.5

 .עדת ההוראה היא ועדת קבע של המועצה האקדמיתו

 הרכב הועדה

(יו"ר),  דיקן אקדמי, את בעלי התפקידים הבאים: בין היתרתכלול, ועדה והללימודי תואר ראשון, 

וראש  רכז ההדרכה הפדגוגית ודיקן הסטודנטים רכז לימודי חינוך, ,התמחויות/ תכניותראשי 

הוועדה תכלול, בין היתר, את בעלי התפקידים ללימודי תואר שני, . לאיכות ומצוינותהיחידה 

דיקן סטודנטים וראש היחידה  ,תכניות(יו"ר), ראשי  יו"ר היחידה ללימודים מתקדמיםהבאים: 

 לאיכות ומצוינות.

או מי מטעמו, יוזמנו לכל ישיבה ויוכל להשתתף בה כחברים בעלי זכות הצבעה.  נשיא המכללה

  הוועדה רשאית לצרף אליה חברים נוספים בהתאם לנושאים שיידונו.

  

   ועדהוהתפקידי 

מעקב אחר ביצוע החלטות המועצה האקדמית בדבר תוכניות לימודים חדשות ובדבר שינויים 

אחר תוכניות הלימודים ויישומן, מעקב אחר תכנית ההוראה בתוכניות לימודים קיימות, מעקב 

 ועדכון תקנון הלימודים בהתאם להחלטות המועצה האקדמית.

ה, ההורא ועדת באחריותהינה  ההערכת ההוראה והתפקוד של חברי סגל ההוראה במכללכמו כן, 

דעת רכז  . הערכת ההוראה תתבסס, בין היתר, על חוותבאמצעות רכז היחידה לאיכות ההוראה

אליו שייך המרצה ועל הערכת הסטודנטים המתבצעת בסוף כל  התוכניתההתמחות/ ראש 

  סמסטר.

ועדת ההוראה תבצע בדיקותיה לגבי הערכת התפקוד של כל מרצה פעמיים בכל שנת לימודים, 

. מסקנות ועדת הנהלת המכללהתרכז את ממצאיה מהבדיקות, תנתחם, ותעביר את מסקנותיה ל

אודות קידומם של המרצים, וכן אודות כל  בהחלטותיה נהלת המכללהאת ה נהתשמשההוראה 

   עניין רלוואנטי אחר בקשר עם העסקת המרצים.

 .ישיבות בשנה שלוש ותקיים לפחותהוועדה תתכנס בהתאם לצורך, 

 .חבריםמה 2/3לפחות  מנין חוקי לקיום ישיבות הועדה הינו:

 הנוכחים.החלטות הועדה תתקבלנה בהצבעת רוב 

 . במקרה של שוויון, תהיה ההכרעה בידי יו"ר הועדה

 

  מחקר ה רשות 3.2.6

. הקריטריונים להליכי הפעילות האקדמית המועצה של קבע ועדת היא המחקר רשות 

 די המועצה האקדמית.על י רשות המחקר יאושרו ב

 

  רשות המחקר מטרות 

המרצים לבצע מחקרים לפי תחומי העניין וההתמחות שלהם, בנושאים חברי סגל מקרב  עידוד

ולתחומי חינוך, הוראה ולמידה, לפיתוח סגל ההוראה  וריםמהרלוונטיים להכשרת 

 ובחינת במכללה ערכהה -למידה -הוראהציר  הערכתוכן, ולדיסציפלינות הנלמדות במכללה 

  .ולקידומ דרכים
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  רשות המחקר הרכב 

, ראש יחידת דיקן הסטודנטים(יו"ר),  סגן נשיא המכללה לענייני מחקר המחקר יהיוחברי רשות 

סגל, שיוצעו ע"י היו"ר ויאושרו ע"י המועצה ה חבריבעלי תפקידים וו המחקר או מי מטעמו,

  האקדמית.

  מניין חוקי, הרכב ותפקידי הוועדה

 פעילות יצירתית, , לפתח ולטפח בכלל ודרך יחידת המחקר לקדם את המחקר במכללה

לפתח ולטפח משאבי למידה בזיקה לחינוך או להוראה, לעודד מחקרים וקשרי מחקר בין 

המכללה למוסדות אקדמיים בארץ ובחו"ל, לספק שירותי הנחייה לחוקרים בתהליך 

קבלת קרנות מימון, לסייע לפרסום מחקרים, להוות גוף מייצג למחקר במכללה בפני 

  בנושא ולהגיש דו"חות פעילות והמלצות למועצה האקדמית.הגופים השונים הנוגעים 

  המחקר תקבע את נהליה באישור המועצה האקדמית.רשות 

 ישיבות בשנה 3 -לא פחות מתקיים תתכנס בהתאם לצורך, ו רשות המחקר. 

  חבריםמה 2/3הינו:  רשות המחקר מנין חוקי לקיום ישיבות. 

  הנוכחים.תתקבלנה בהצבעת רוב רשות המחקר החלטות 

 רשותבמקרה של שוויון, תהיה ההכרעה בידי יו"ר ה . 

 

    במחקר תמיכה נוהל

 המחקר לצורך קבלת תקצוב לעבודת מחקר שלו.רשות יוכל לפנות לאקדמי  חבר סגל  

  משעות ההוראה  10%בקרן יופקדו . רשות המחקרתוקם קרן שעות מחקר שתנוהל על ידי

  של הסגל במינוי.

 הוראה בתשלום  לאשר, למרצים העוסקים במחקר, הפחתת שעותתוכל  מחקרה רשות

מחברי  30% –לכל היותר ל  ממשרה מלאה ובלבד שאישורה יינתן 33% בהיקף של עד

  האקדמי הבכיר.  הסגל

  יוכל לפנות לקרן לצורך הפחתה בעומס ההוראה בשל פעילותהאקדמי הבכיר סגל החבר 

  . מבצע אותה הואהמחקר, ש רשותמאושרת ע"י מחקרית 

  ולתקופה של  שעות שבועיות 4יעשה עד למקסימום הפחתה של ההוראה עומס הפחתת

 שעות הוראה 8 -בכל מקרה מתחת לשנה אחת, ובלבד שעומס ההוראה לא יפחת 

  שבועיות.

  התקדמות הפעילות יווח בכתב על יגיש חבר הסגל לוועדה דשנת לימודים בתום

  שלו.  המחקרית

  

 בתחום המחקר רשות המחקר פעולות 

  לבצע מחקרים, להעריך תכניות שפותחו ביוזמתם ולהגיש הצעות האקדמי עידוד הסגל

למימוש המחקר או  ת כספי תמיכהמחקר או תכניות עבודה לוועדה, במטרה לקבל 

  הפרויקט.

  קביעת דפוס להצעת מחקר או לתוכנית המוגשת לוועדה, וכן קריטריונים להערכתה

  ולאישורה.
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  ההצעות המוגשות לחוות דעת מקצועיות, דיון בהצעות המוגשות והקצאת הפניית

מענקים לחוקרים, הן לביצוע המחקר והן לפרסום בכנס מדעי מוכר בארץ או בחו"ל (דמי 

 הרשמה לכנס, נסיעות, אש"ל).

  שעבורם אושר מענק, עד לשלב הפרסום. והפרויקטיםריכוז מידע אודות המחקרים   

 

  להגשת בקשת מענקתנאים מוקדמים 

 מעל משרתם שהיקף במכללה הקבועים, האקדמי הסגל לחברי מיועדת במחקר התמיכה 

 מענק קיבלו שלאו להבמכל עבודתם שעיקראקדמי  סגל לחברי תינתן עדיפות. משרה חצי

  .בעבר המחקררשות מ כספי

 שאי חבר סגל להגיש בקשת מענק אחת בלבד (אף כחלק מצוות).ר בכל שנה  

 העבודה סיום לאחר רק נוספת בקשה להגיש רשאי מחקר מוועדת מענק המקבל סגל חבר 

  .בגינה פרסום /מסכם"ח דו והגשת שתוקצבה

  פרסום שאינם מהווים חלק מתיזה לקראת  תכנית/ רק בקשות מענק עבור מחקר/תידונה

 שני או שלישי.תואר 

  

  מטרות המענק

  עבור מחקר, פיתוח תכנית  יתבטא בסיוע כספי רשות המחקרהמענק שיאושר על ידי

  , פרסום מחקר או השתתפות בכנס (הצגת מחקר בכנס).פרויקט לימודים/

  המענק הכספי מיועד להוצאות שוטפות הכרוכות בביצוע המחקר (איסוף נתונים

עידוד להעסקת  סטודנטים תוך-ועיבודם, ניסויים, בדיקות מעבדה, שכר לעוזרי מחקר

הפרויקט, בפרסום המחקר (עריכה  בפיתוח התוכנית/סטודנטים של מכללת סכנין), 

לשונית שלא בשפת האם, תרגום, הוצאה לאור) וכן עבור פרסום ממצאי המחקרים על 

 ידי השתתפות בכנס מדעי מוכר בארץ או בחו"ל (דמי רשמה, נסיעות, אש"ל). 

  ע אשר סיומוסמכת לשכר עבודה לחוקר עצמו, ואינה רשות המחקר אינה מוסמכת לממן

  כספי לרכישת ציוד קבע, כגון ריהוט ומחשבים.

  

  נוהל הגשת הבקשה למענק

 רשות הבקשות למענק הכספי, בצירוף הצעות המחקר או התכנית והנספחים, תוגשנה ל

  המחקר בשלושה עותקים.

  החוקר/ים יצהיר/ו בטופס הבקשה (של יחידת המחקר וההערכה) על מקורות מימון

  ורך המחקר או הפרויקט הלימודי שפותח.נוספים בהם הם מסתייע/ים לצ

  

  נוהל הטיפול בבקשה ואישורה

  המחקר רשות בקשה העומדת במתכונת ההנחיות הנ"ל תועבר לשיפוט מדעי לחברי

וההערכה ולאנשי סגל נוספים על פי תחומי התמחותם (כל בקשה מועברת לחוות דעתם 

  תטופל.ני מעריכים). בקשה שלא תוגש בהתאם להנחיות, לא ש של

 .חוות דעת חיובית (לעיתים כוללת בקשה לתיקונים) היא תנאי לקבלת המענק  
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  קריטריונים להערכה של בקשת המענק

 .איכות הרקע המדעי והרשימה הביבליוגרפית  

 לבין מטרותיה. (המחקר) מידת ההתאמה בין שיטות העבודה  

 (המחקר) (הערך המדעי של העבודה (המחקר) מידת התרומה של נושא העבודה.  

 פרויקטאו פיתוח  מחקרהסיכויים להצלחת ה.  

 .מידת המקוריות של המחקר או הפרויקט  

 "חות מסכמים של עבודות קודמות (מחקר/פרויקט) שנתמכו במענק מוועדתהגשת דו 

  מחקר.

 ה.המשרה של המרצה במכלל חלקיות  

 הערות לשיפור,  המוגשת, וכן (המחקר) ההערכה כוללת הערות כלליות לגבי העבודה

  במידת הצורך (מועברות אל מגיש הבקשה).

  

  אופן מימוש המענק

חשבוניות אך ורק עבור הוצאות המפורטות בסעיפי  המענק ימומש כנגד הגשת קבלות/

  נרכש ממענק המחקר הינו רכוש המכללה.אשר ציוד הפירוט התקציבי של הבקשה שאושרה. 

  

  משך מימוש המענק

ניתן למימוש בשנת הלימודים בה אושר  רשות המחקר,המענק הכספי המוענק באמצעות 

שנות לימודים אקדמיות, עד תום חודש אוגוסט  3(במהלך  ובשתי שנות הלימודים העוקבות

  בשנת הלימודים השלישית).

  

  סיום העבודה ופרסומה

  החוקר מתבקש:

  עד  –המענק) בתקופה שנקבעה להשלים את שלבי המחקר/התכנית (שהיוו בסיס לאישור

  לתום שתי שנות לימוד עוקבות למועד אישור הבקשה.

  להגיש דו"ח מסכם שיתייחס לשלבי המחקר/הפרויקט שבוצעו או העתק של מאמר/ספר

  שפורסמו.

  היוצא לאור מטעם המכללה עם עידוד לפרסם את המחקר/הפרויקט הממומן בכתב עת

  לפרסם גם בכתבי עת מקצועיים.

  בפרסום המחקר/התכנית, יצוינו בדרך נאותה העידוד והתמיכה של ועדת המחקר של

 .הפרויקט בפיתוח התכנית/ המכללה בביצוע המחקר/

 ) ראש היחידה למחקר והערכה).או עותק של כל פרסום יועבר ליו"ר הוועדה 

  מאמר תשמש כקריטריון להערכה של בקשות מענק שיופנו ה המסכם/הגשת הדו"ח

 בעתיד. מחקר רשות הל
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   יחידת איכות ומצוינות 3.2.7

אחראית על טיוב ההוראה, הדגשת איכות אקדמית גבוהה של המרצים יחידת האיכות 

לידי ביטוי במצוינות בהוראה ובתכני הקורסים הנלמדים, ליווי החוגים בהכנת הבאה 

 דוחות בקרת האיכות מטעם המל"ג.

  

   ומנוי חבריה הרכב היחידה

והמסלולים  , התכניותהאיכות מורכבת מראש יחידה וחברי יחידה אשר הם ראשי החוגיםוועדת 

  במכללה.

 תפקיד היחידה

  ניהול מערך האיכות במכללה והטמעת תהליכי הבטחת איכות, תוך כדי התאמת

 המכללה לדרישות והתקנים של המל"ג ומשרד החינוך. 

  אחריות על איסוף נתונים, ניתוח מגמות, הגדרות של פעילויות שיפור, מעקב יישום

  פעולות מתקנות. 

  .קביעת יעדי איכות שנתיים ותוכניות איכות שנתיות  

  .ביצוע מבדקי איכות פנימיים והכנה ולווי מבדקי איכות חיצוניים  

 יווי גורמים מקצועיים, מבדקי לקוחות וגופי התעדה. ל  

 עדכון מסמכים לרבות נהלים, הנחיות ודוחות. כתיבה ו  

  אחריות על בקרת דיווחי אי שביעות רצון של לקוחות / ספקים כולל טיפול בתלונות

  לקוח וניתוח כשלים. 

  .הכנה, ביצוע והצגת ממצאי סקרים למקבלי החלטות במכללה  

 .קיום ישיבות איכות בתוך המכללה 

  

   סגל הוראה –ועדת משמעת  3.2.8

ופעילותה מוסדרת בתקנון המשמעת  היא ועדת קבע של המועצה האקדמית ,סגל הוראה ועדת משמעת

  . המצ"ב כנספח ח' לתקנון זה

  

  הרכב הועדה

  חברים שימונו לפי העקרונות כדלקמן: 5 -ועדת המשמעת לסגל תהא מורכבת מ

 "ר יו, בהתייעצות עם יתמנו ע"י נשיא המכללה רחברי ועדת המשמעת, לרבות היו"

  .האקדמית המועצה

  יו"ר הוועדה יהיה בדרגת מרצה בכיר לפחות, חבר סגל בעל שיעור קומה, ותיק ובעל

 – חבר במקרה של תלונה נגד חבר סגל בדרגת פרופ' ניסיון במילוי תפקידים במכללה.

  יישב בראש הוועדה פרופסור מן המניין.

 ,(בדרגת מרצה ומעלה) שימונו באופן  שאר חברי הוועדה יהיו חברי/ חברות סגל בכיר

 שמשקף את כלל הסגל האקדמי של המכללה.

 .חברי ועדת המשמעת יחתמו על התחייבות לשמירה על סודיות הדיונים ותוכנם 

 .הרכב ועדת המשמעת יובא לאישור המועצה האקדמית 
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 .במקרה של תלונת סטודנט נגד מרצה, יצורף לוועדה דיקן הסטודנטים 

 המשמעת ועדת את לפזר רשאי, האקדמית המועצה עם בהתייעצות, המכללה נשיא 

   .לקוי תפקוד של במקרה

  

  הועדהתפקידי 

  במכללה. משמעת של סגל ההוראהבעבירות דיון והחלטה 

 תפעל בהתאם לסמכויות המוקנות לה בתקנון המשמעת לחברי סגל ההוראה  הועדה

 .)"לסגל תקנון המשמעת" –(להלן 

  :מוחלט של חברי הוועדה. הוא רובמניין חוקי לקיום ישיבת הוועדה 

  המכללה. נשיאהמלצות הוועדה יועברו לאישורו של 

  ועדת המשמעת תדון בהתאם לנהלים שקבעה לעצמה ואושרו על ידי המועצה האקדמית

ובכפוף לכך שנערך לחבר הסגל שימוע בפני נשיא  ובהתאם להנחיות משרד החינוך

 .המכללה

  לשמירה על סודיות הדיונים ותוכנםחברי ועדת המשמעת יחתמו על התחייבות. 

 וכל ישיבותיה והחלטותיה יתועדו בפרוטוקול. הוועדה תתכנס בהתאם לצורך 

 שנים. ארבעהנה  ת המשמעת לסגלחברי ועד תקופת כהונת 

  חברותו של חבר בוועדת המשמעת תקופות כהונה ברציפות.  2חברי הועדה יוכלו לכהן עד

 :תסתיים בקרות אחד מהמקרים הבאים

 אם הודיע בכתב לנשיא המכללה על רצונו לסיים את כהונתו כחבר הועדה. .1

אם החליט נשיא המכללה על סיום כהונתו בוועדה בגלל תפקוד לקוי או עקב  .2

   .היעדרות מרובה מישיבותיה

  .די המכללה, מכל סיבה שהיאי-אם הסתיימה העסקתו על .3

  .חבר אחר במקומו מכללהנשיא הימנה  הוועדה,כל מקרה של סיום חברותו של חבר ב

 

 משמעת  ועדת ערעורי

 תלוועד ערעורו יהיה רשאי להגיש - במידה וחבר סגל ירצה לערער על החלטות ועדת המשמעת

  .לענייני משמעת הערעורים

 

  ת הערעוריםהרכב ועד

 3 תישבו בוועדכאשר שניים מהם לא  פרופסור מן המנייןבדרגת  , אחד מהם לפחותחברי סגל 

 .ואשר מונו על ידי נשיא המכללה אד הוק לה את ההחלטה נשוא הערעורהמשמעת אשר קיב

  ימי עבודה ממועד מתן  10ערעור בדבר החלטות ועדת המשמעת ניתן יהא להגיש תוך

 ההחלטה.

  ימים ממועד קבלת הערעור ותתעד את ישיבתה בפרוטוקול. 15הועדה תתכנס תוך 

 ולמערער. החלטת הועדה תועבר לנשיא המכללה 

 .החלטת ועדת הערעורים תהיה סופית 
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 ועדת מלגות 3.2.9

 הרכב הועדה

  חברים נוספים,  3-חברים, ביניהם מנכ"ל המכללה, דיקן הסטודנטים ו 5הועדה תורכב מ

 ניהם ימונה יו"ר הועדה.יאשר מב

 .מבקר פנים ישמש משקיף בועדה 

  חברים. 3מניין חוקי: לפחות 

  .(או ממלא מקומו) במקרה של שוויון יו"ר הועדה יכריע 

  הועדה סמכויות

 זה ובכלל, המלגות כספי הקצאת במדיניות הטיפול על אחראית תהא הוועדה:  

  גיבוש ואישור תנאי הזכאות והקריטריונים לקבלת מלגות, בהתאם לדרישות התורמים, ככל

  וישנם.

 המלגות. קביעת אופן חלוקת המלגות לרבות גיבוש סוגי 

 .קביעת מדיניות 

 .איסוף מידע אודות סטודנטים זכאים ודיון בהתאם לבקשות המתקבלות בכל תקופה 

  הועדה התכנסות

 אקדמית לשנה אחת ולפחות לצורך בהתאם תתכנס הועדה.  

 בפרוטוקול יתועדו הועדה דיוני. 

 

  ועדת ספרייה 3.2.10

  הרכב הועדה

  .(יו"ר) ומנהל הספרייה ראשי חוגים/ תוכניותועדת הספרייה תורכב מ

   פקידי הועדהת

 .לפתח את הספרייה ולפעול בהתאם לנהלים שקבעה לעצמה ואושרו ע"י המועצה האקדמית  

 בות בשנה.ישי 3-לא פחות מתקיים הוועדה תתכנס בהתאם לצורך, ו  

  להוראה במכללה ועדת ראיונות למועמדים חדשים 3.2.11

 הרכב הועדה

 .םיהרלוונטי חוג/ התוכניתהוראש  דיקן אקדמי, או מי מטעמו (יו"ר) נשיא מכללה

  תפקידי הועדה

 הוועדה תעביר את המלצותיה חדשים ואנשי סגל מקצועי רציםגיוס מקיום ראיונות ל .

 להנהלת המכללה. כל מועמד לגביבכתב 

 .הוועדה תתכנס בהתאם לצורך 
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  : נושאי תפקידים במכללהרביעיפרק  .4

  נשיא המכללה 4.1

הסמכות העליונה בפעולותיה האקדמיות, המנהלתיות והתקציביות המכללה הוא בעל נשיא 

ה אחראי המכלל נשיא .המכללה, ולפי כך, כל בעלי התפקידים יהיו כפופים לו השוטפות של

והמועצה האקדמית  מסגרת המדיניות שקבע הוועד המנהלב המכללהלניהול השוטף של ענייני 

ויהיה נתון  בכפוף לתקנון המכללה יפעל המכללהנשיא . בהתאם לדרישות משרד החינוך והמל"ג

  .הלל, והמועצה האקדמית של המכהנהלת המכללה, של העמותה חבר הנאמנים לפיקוח

 נשיא המכללה מכללה ייצג את המכללה כלפי משרד החינוך והמועצה להשכלה גבוהה.הנשיא 

אחת או יותר נשיא המכללה יהיה רשאי להאציל  .חבר בתוקף תפקידו במועצה האקדמית

  מסמכויותיו למשנה לנשיא או לבעל תפקיד בכיר אחר, בהתאם לצורך.

   ומינוי הכשרה

 ויש לו ניסיון ניהולי מן המניין  , רצוי פרופסורבדרגת פרופסור נשיא, הינו איש אקדמיהה

במכללה במשרה מלאה, והמכללה תהיה מקום עבודתו היחיד. כעובד יועסק מתאים. הנשיא 

 תרבות הערבית.את השפה ואת העדיפות תינתן לאדם המבין 

  לא יוכל לכהן בו זמנית כיו"ר המועצה האקדמית של אם הנשיא הינו פרופ' מן המניין, הוא

מכללה) המכללה וכיו"ר ועדת המינויים. במקרה כזה הוא יוכל לכהן (בנוסף לתפקידו כראש 

, באישור נשיא המכללהלתפקיד השני ימונה ע"י . רק באחד משני התפקידים לפי בחירתו

המועצה האקדמית, פרופסור מן המניין שמחויבותו למכללה תבוא לידי ביטוי בהעסקתו 

 במכללה. 

  אם הנשיא אינו פרופסור מן המניין, הוא יוכל לשמש כיו"ר המועצה האקדמית אך לא כיו"ר

ת המינויים. כיו"ר ועדת המינויים יכהן פרופ' מן המניין שימונה ע"י הנשיא באישור דוע

 .במשרה ק במכללהשיהיה מועסהמועצה. רצוי 

  לפי הצעת הועד המנהל. הצעת הוועד המנהל תהיה לפי  חבר הנאמניםהנשיא ימונה בידי

, נציג מטעמואו  חברים שזה הרכבה: יו"ר הועד המנהל 5-6המלצה של וועדת איתור בת 

קדמי מהמוסד או חברי סגל א 1-2, או נציג מטעמו חבר הנאמניםשיהיה יו"ר הוועדה, יו"ר 

ב הציבור שעליהם ימליץ הוועד המנהל. אנשים מקר 2 -ו חבר הנאמניםשימנה מחוצה לו 

 הוועד המנהל רשאי שלא לקבל המלצה של ועדת האיתור ולבקשה להגיש המלצה נוספת. 

 

 :העיקריים תפקידיו

 הז ולתקנון העמותה תקנוןהנשיא ינהל את כל ענייני המכללה בהתאם ל. 

  והוועד המנהל לניהול המוסד, איכותו ורמתו האקדמית. חבר הנאמניםיישא באחריות בפני 

 .ייצג את המוסד כלפי חוץ וינהל את הטקסים הרשמיים שלו 

  והוועד המנהל. חבר הנאמניםיהיה אחראי לביצוע החלטות 

  התקציב יהיה לשנת לימודים אקדמית(יכין את תקציב המוסד ויביאו לאישור הועד המנהל(. 

  יגיש לאסיפה הכללית ולוועד המנהל דוחות תקופתיים ושנתיים על פעילות המוסד

ותכניותיו וכן דיווחים בנושאים, במועדים ובהיקף  יווהתקדמותו במימוש מטרותיו, יעד

ין, יביא לאישור הוועד המנהל וירכז את ביצוע התוכניות שיקבע הועד המנהל. ייזום, יכ
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לקידום המוסד ולפיתוחו, לרבות מימון תקציבי המוסד, גיוס אמצעים עבורו, תכנון אקדמי 

 ופיתוח פיזי.

 המועצה האקדמית העליונה. יימנה את חבר 

 ימליץ למועצה האקדמית על חברים, פרופסורים, ממוסדות אחרים להשכלה גבוהה. 

 אחראי לביצוע החלטות המועצה האקדמית העליונה. יהיה 

 .יקבל לעבודה חברי סגל אקדמי לפי כללים שיקבע הועד המנהל 

  הוועד המנהל וידווח לו על פעולותיו. ישיבותישתתף בכל 

  

   תקופת כהונה

 ארבע בהתאם לתקנון שלא תעלה על לתקופת כהונה  חבר הנאמניםנבחר ע"י  נשיא המכללה

חבר אשר ניתן להאריכה לתקופה או תקופות נוספות. הארכת התקופה תהיה בהחלטת ו שנים

. סך כל תקופות , לפי הצעת הועד המנהל, ואינה טעונה המלצה של ועדת האיתורהנאמנים

   שנים. 12הכהונה, אף אם אינן רצופות לא יעלה על 

  

  פיטורין כהונה/הפסקת 

המנהל  דבוועלא אם כן הוחלט על כך שלה מונה א כהונתו של נשיא לא תופסק לפני תום התקופה

  לאחר שניתנה לו הזדמנות להשמיע את טענותיו. חבר הנאמנים ,בו

  

 נבצרות

מי שכפוף  , מקרבנשיא למלא את תפקידו, ימנה הועד המנהל ממלא מקום לנשיאהנבצר מאם 

    במצטבר על ששה חודשים. לנשיא, ובלבד שהוא פרופסור, וזאת לתקופה או לתקופות שלא יעלו 

 

 משנה לנשיא ה 4.2

המשנה לנשיא יהיה ראש המכללה האחראי לניהולה השוטף של המכללה: בין היתר, אחראי על 

קבלת סטודנטים, מערכת השעות המותאמת לכל מסלול והתמחות, מערכת השעות של חברי 

פדגוגית, ניהול ישיבות הסגל האקדמי, הניהול הסטודנטיאלי של כלל הלומדים במכללה, הדרכה 

הרחבת החוגים  פרויקטעל  אחראיקישור ותיאום עם רמ"א,  ,פדגוגיות, ישיבות סגל אקדמי

 חוגים פתיחת ונושא ריכוז, לרבות, במכללה"ג המלהאקדמיים הקיימים והמאושרים ע"י 

 על בקרה פיתוח ומחקר אקדמי.  אחראי, אקדמיים מנויים על אחראי, ובינתחומיים משיקים

 ייקבעו ע"י נשיא המכללה באישור הוועד המנהל. הסמכויות המשנ

  . המשנה יהיה כפוף לנשיא המכללה ויפעל בהתאם להנחיותיו

 

  תקופת כהונה ופיטורין

, שנים 5 של לתקופה, המשנה לנשיא המכללה ימונה כממלא מקום הנשיא באישור הוועד המנהל

. הארכת התקופה תהיה שנים 5של עד  נוספות לתקופות או נוספת לתקופה להאריכה ניתן אשר

 .המנהל הועדהחלטת ב
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  דיקן אקדמי 4.3

 מתאם את מכלול הפעולות הכרוכות בהוראה, בתכנון מערכת הלימודים  אקדמידיקן הה

השנתית ובבניית לוח המבחנים המכללתי, ומסייע בידי המועצה האקדמית בתפעול 

  התקין של תהליכי ההכשרה להוראה. 

 עובד בשיתוף פעולה עם ראשי המסלולים ורכזי ההתמחויות למען קידום  האקדמידיקן ה

תוכניות ההכשרה להוראה, שיפור רמת הלמידה וההוראה ושמירה על נהלי עבודה 

  אקדמיים בתוך המכללה. 

 הוא יו"ר ועדת ההוראה. דמיקאדיקן הה  

  מינוי

  בהמלצת הנשיא, בידי הנהלת המכללה.נבחר 

   תקופת כהונה

 .תקופות נוספות בנות ארבע שנים כל אחתשתי , אפשרות להארכה לקדנציה אחת של ארבע שנים

  כהונה הפסקת

  בגין כל אחת מהסיבות הבאות:דיקן יחדל מלכהן בתפקידו 

  יום ממועד  30אם התפטר בהודעה בכתב לנשיא המכללה. התפטרות זו תיכנס לתוקף תוך

 מסירתה.

 את חובותיו המהותיות כדיקן ואף לאחר שנמסרה לו א מילא דעת הממונים עליו לאם ל

 התראה בכתב שב ונמנע מלמלא חובותיו אלה.

  אם הורשע בעבירה שיש עמה קלון או בעבירת אתיקה לפי תקנון האתיקה של הסגל

 האקדמי.

 .אם יצא לגמלאות ולא התבקש על ידי נשיא המכללה להמשיך בתפקידו  

  הכשרה:

 באחד ממקצועות ההוראה.בעל תואר שלישי בחינוך או 

  

  דיקן הסטודנטים 4.4

  תפקידיו העיקריים

 הכרוכות בטיפול בסטודנטים. אחראי על מכלול הפעולות  

 .מייצג את הסטודנטים בפני הנהלת המכללה ושאר מוסדותיה  

 .אחראי לשירותי הרווחה של הסטודנטים  

 משמעת.והפרעות  יםמטפל בחריג  

   מינוי

   .נשיא המכללה המלצתוב המכללהנהלת ע"י הלתפקידו הדיקן יבחר 

  כהונה הפסקת

  בגין כל אחת מהסיבות הבאות:דיקן יחדל מלכהן בתפקידו 

  יום ממועד  30אם התפטר בהודעה בכתב לנשיא המכללה. התפטרות זו תיכנס לתוקף תוך

 מסירתה.

  אם לא מילא את חובותיו המהותיות כדיקן ואף לאחר שנמסרה לו התראה בכתב שב

 חובותיו אלה. ונמנע מלמלא
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  אם הורשע בעבירה שיש עמה קלון או בעבירת אתיקה לפי תקנון האתיקה של הסגל

 האקדמי.

 .אם יצא לגמלאות ולא התבקש על ידי נשיא המכללה להמשיך בתפקידו  

   תקופת כהונה

עד שתי תקופות נוספות בנות ארבע שנים כל , עם אופציה להארכה לקדנציה אחת של ארבע שנים

  אחת.

  בעל תואר שלישי בחינוך או באחד ממקצועות ההוראה. הכשרה:

  

  רכז לימודי חינוך 4.5

 .אחראי ללימודי החינוך בכל המסלולים ובכל ההתמחויות  

 .מגייס מרצים ללימודי החינוך  

 ועובד בשיתוף פעולה עם היחידה לאיכות ההוראה והמצוינות מפקח על רמת ההוראה ,

  ההתמחויות.בשיתוף פעולה מלא עם ראשי המסלולים ורכזי 

   מינוי

  הנהלת המכללה, בהמלצת הנשיא.נבחר ע"י 

  תקופת כהונה

עם אפשרות להארכה לשתי תקופות נוספות בנות ארבע שנים כל  קדנציה אחת של ארבע שנים

  אחת.

  הכשרה 

  .וריםמבעל תואר שלישי בחינוך עם ניסיון מוכח בתחום הכשרת 

  

  רכז הדרכה פדגוגית 4.6

רכז ההדרכה הפדגוגית עומד בראש ועדת ההדרכה הפדגוגית, ומתאם את מכלול הפעולות 

הכרוכות בהדרכה הפדגוגית ובארגון ההתנסות בהוראה ובחינוך. רכז ההדרכה מופקד על גיוס 

ם הצוותים המתאימים לביצוע ההדרכה הפדגוגית, עידוד ההתפתחות המקצועית של המדריכי

  הפדגוגיים ופיתוח כלים לבקרה ולהערכת העבודה של המדריכים הפדגוגיים.

  הנהלת המכללה בהמלצת הנשיא.נבחר ע"י  מינוי:

  תקופת כהונה

עם אפשרות להארכה לשתי תקופות נוספות בנות ארבע שנים כל  ,קדנציה אחת של ארבע שנים

  אחת.

  הכשרה

  .מרציםבעל תואר שלישי בחינוך עם ניסיון מוכח בתחום הכשרת 

  

  רכזי התמחויות/ תוכניות לימוד (רכזי חוגים) 4.7

לקבלת אמות מידה , קובע תוכנית/ בחוגמרכז את תוכנית הלימודים ב התוכנית /כז ההתמחויותר

תוכנית הההתמחות/ . ראש ם במישור הלימודי, החברתי והאישיסטודנטים ועוקב אחר התפתחות

  .ת המכללהלת הנהיהיה כפוף להוראו

   , פיטורין והפסקת כהונהמינוי

   . , בהמלצת הנשיאהנהלת המכללהנבחר ע"י ה
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  יסיים תפקידו לפי החלטת הנהלת המכללה. 

  תקופת כהונה:

, עם אופציה להארכה לשתי תקופות נוספות בנות ארבע שנים כל קדנציה אחת של ארבע שנים

  אחת.

  הכשרה

  .התמחות/ תוכניתשלישי בתואר 

  

  רכז התמחות במכללה (סטאז') 4.8

רכז הסטאז' במכללה אחראי לניהול ומעקב אחר פרחי ההוראה הנוטלים חלק בפרוייקט 

  הסטאז'.

  , פיטורין והפסקת כהונהמינוי

  , בהמלצת הנשיא.הנהלת המכללהנבחר ע"י 

  יסיים תפקידו לפי החלטת הנהלת המכללה. 

   תקופת כהונה

עם אפשרות להארכה לשתי תקופות נוספות בנות ארבע שנים כל  אחת של ארבע שניםקדנציה 

  .אחת

   הכשרה

  .או באחת מהתמחויות ההכשרה במכללה בעל תואר שלישי בחינוך

  

  רכז לימודי המשך 4.9

  רכז לימודי ההמשך מתאם ואחראי על מכלול ההשתלמויות ולימודי ההמשך.

  , פיטורין והפסקת כהונהמינוי

   ., בהמלצת הנשיאנהלת המכללההנבחר ע"י 

  יסיים תפקידו לפי החלטת הנהלת המכללה. 

   תקופת כהונה

עם אפשרות להארכה לשתי תקופות נוספות בנות ארבע שנים כל  קדנציה אחת של ארבע שנים

  אחת.

   הכשרה

  ההתמחויות המכללה.מ תבעל תואר שלישי בחינוך או באח
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 אקדמיהסגל ל הנחיות: חמישי פרק .5

, המכללה מטעם מחקר או הדרכה, הוראה משרת שנושא מי כל הוא אקדמי סגל חבר -הגדרה

  .מנהלי -אקדמי תפקיד שממלא מי לרבות

 

  העסקת חבר סגל 5.1

 :כדלקמן, שונים באופנים במכללה מועסק להיות יכול אקדמי סגל ברח

 חבר  באחת מהדרגות, מרצה בכיר, פרופסורכל חבר סגל הוראה  -חבר סגל אקדמי בכיר

 ופרופסור מן המניין.

 וטרם הגיע  הינו בעל תואר שלישי או בעל תואר שני בתחום מקצועי -אקדמי סגל חבר

 .לדרגת מרצה בכיר

 שעות לפי כלל בדרך, זמני בחוזה במכללה המועסק סגל חבר הוא -מרצה מן החוץ 

 .קטיביותפא

 

  זכויות חברי הסגל האקדמי 5.2

 כמוסד המכללה למעמד תנאי שהינו, אקדמי לחופש מוקנית זכות יש האקדמי הסגל חברי

 :משמעו אקדמי חופש. גבוהה להשכלה

 את נושאי ההוראה במסגרת תכנית הלימודים שהוא מועסק  לבחור סגל חבר של הזכות

 בה, ללמד בשיטות הוראה ולקבוע דרכי הערכה לפי בחירתו.

 אופן חופשי וללא לקבוע את נושאי המחקר שלו כרצונו, ולהציג את ממצאי מחקריו ב

 התערבות חיצונית.

 למילוי נאות של חובות אקדמיות: עבודה מקצועית  המורהזכות לחופש אקדמי נקנית בת

באיכות גבוהה, חתירה לאמת באורח רציונלי וקידום ערכים חברתיים כגון שיווין 

הזדמנויות, אי אפליה לרעה מטעמים של השקפת עולם, דת או מגדר; שמירה על צורת 

ומרת על ביטוי הולמת ושאינה פוגענית ביחס לעמיתים, לתלמידים ולכלל הציבור, וש

כבוד המכללה, חזונה ויעדיה. למעשה, חבר סגל אקדמי התובע לעצמו את הזכות לחופש 

לנהוג בצורה מוסרית ואקדמי, חייב לעמוד גם בחובות החלות עליו לפעול במקצועיות 

 ואנושית. 

 כזי על אף האמור לעיל, על תכני הלימודים ואופן ההערכה להיות מתואמים עם ר

כחלק מרצף ההכשרה המקצועית ומדיניות הגופים  כניותההתמחויות ו/או התו

 הרגולטורים החיצוניים כמו גם מדיניות פנימית של הנהלת המכללה.

  חבר סגל אקדמי ייקלט במכללה, יוערך ויקודם בה בהתאם לנהלי התקנון האקדמי של

 המכללה, ולא יופלה לרעה מטעמים של השקפת עולם, לאום, עדה, דת ומגדר.

 מיד לרשות חברי הסגל האקדמי משאבי מחקר, בהתאם לכללים שנקבעו המכללה תע

 י רשות המחקר.נון האקדמי וע"בתק

  לחברי הסגל הזכות להשתתף בחיים האקדמיים של המכללה, ולהציג את מועמדותם

 מנהליים. -למילוי תפקידים אקדמיים

 יאה, יש לבקש אישור לפני יצוכנסים המכללה מעודדת השתתפות בהשתלמויות. 
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  חבר סגל שאחד מבני משפחתו מדרגה ראשונה לומד במכללה זכאי להנחה בשכ"ל בהיקף

 שיקבע ע"י הועד המנהל.

 

 במכללה חובות חברי הסגל האקדמי 5.3

  חבר סגל אקדמי חייב למלא את תפקידי ההוראה, המחקר והמנהל שלשמם נתמנה או

עבורו לאורך כל השנה האקדמית,  ובהוראה לפי מס' השעות שנקבע השתתפות -נבחר

קיום הרצאות, תרגילים, הדרכה מכל הסוגים, סמינרים, מעבדות, מבחנים, עבודות וכל 

 צורה אחרת של הוראה והדרכה כמקובל בתחום התמחותו.

 באופן סביר ובשעות העבודה חבר סגל אקדמי חייב להיות זמין ונגיש לתלמידיו ,

עניק להם ייעוץ והנחיה לצורך יו ע"י המרצההמקובלות, באמצעי תקשורת שיוגדר 

 כתיבת עבודות ותרגילים, ולתת להם ידע והכשרה מקצועית ברמה הגבוהה ביותר. 

  כל מרצה חייב לקבוע שעות קבלה (יחס של שעת קבלה שבועית לחצי משרה) לשם מפגש

שעות כאמור לעיל תהינה קבועות העם סטודנטים, להנחיה, עזרה וליבון בעיות. רצוי ש

 ותובאנה לידיעת התלמידים במפגש הראשון של כל קורס. 

 חבר סגל אקדמי חייב למלא את הוראות תקנון הלימודים בנושא ההוראה השוטפת. 

 בספטמבר 30שנת הלימודים ( תחפתי לפני אישי מידע למערכת מעודכן סילבוס העלאת 

 קורסים עבור בינואר 30'; א בסמסטר הנלמדים קורסים /שנתיים קורסים עבור

 ').ב בסמסטר הנלמדים

  עדכון שוטף ועדכני של חומרי הקורס במהלך הפעלתו, העלאת מצגות ויתר חומרי הקורס

 הנדרשים.

 ג', וכן קיום בחינות ועבודות ובדיקתן והחזרתן  -ו ', ב'הכנת שאלוני בחינות למועדים א

 עם הערות מפורטות בפרק הזמן שנקבע לכך בתקנון הלימודים.

 .על חבר הסגל להיות נוכח בזמן הבחינה, לצורך מענה על שאלות 

  האקדמית אליה הוא שייך, בישיבותיה ויתרום את  ההיחיד תבעבודחבר הסגל ישתתף

 חלקו בנושאים עליהם הוא מופקד.

  חבר הסגל ישתתף בוועדות קבלה ומבחני מיון, לפי הצורך, בימים פתוחים, ומפגשי

 מתעניינים כאלה ואחרים שהמכללה עורכת וכן במשימות נוספות כפי שיוגדרו מעת לעת.

 מכללתיים כגון טקס  -ון, אירועים וטקסים כללחבר הסגל ישתתף, ככל הניתן בימי עי

 הענקת תארים ותעודות.

 לתקנוןוהן בהתאם  חבר הסגל ינהג לפי כללי האתיקה הנהוגים במוסדות להשכלה גבוהה 

 , הן ביחס למוסדות המכללה והן ביחס לעמיתיו ותלמידיו.האתי של המכללה

  התמחות/ מסלול, בישיבות חובתם של מרצי המכללה להשתתף בישיבות של צוותי

, ובימי עיון מרוכזים שיזומנו על ידי ההנהלה. חובה זו מוטלת מרציםכלליות של סגל ה

  המרצה מלמד בו.  ישיבות צוותים נקבעות ביום שאין גם כאשר

 שמסיבות מוצדקות אינו יכול להשתתף בפעילויות אליהן הוזמן, ינמק היעדרותו  מרצה

  ההזמנה. בכתב לבעל התפקיד החתום על
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 או בעל התפקיד החתום על יחידה שיעדר מפעילות ללא אישור מאת ראש ה המרצ

יקבל הערה לתיקו האישי ו/או כל סנקציה אחרת בנסיבות העניין לשיקול דעת  –ההזמנה 

  הנהלת המכללה.

 ) שבועות לכל היותר) מיועדת לבחינות ופעילויות  4הפסקת הלימודים בין הסמסטרים

חייבים להופיע לפעילויות  מרציםתלמויות, ימי עיון וכיו"ב. מסוג ישיבות, הש

 המתבצעות בין הסמסטרים, כולל ישיבות הערכה והערכות.

  לא מסתיימת עד אשר הוא מסיים את כל חובותיו לכל הקורסים שהוא  מרצהחובת

 מלמד כפי שמפורט בתקנון.

נות של המכללה כמרכיב * המכללה רואה בהשתתפות המרצים הפעילה ומרצון בפעילויות השו

  חשוב שיילקח בחשבון בעת הערכת תפקודו של המרצה.

  

 שימוש בשם המכללה 5.4

  חבר סגל אקדמי, חייב לציין את השתייכותו למכללה בכל אחד מהמקרים הבאים:

 .בעת פרסום מאמרים בספרות מקצועית או מדעית בארץ ובעולם  

 .פרסום ספרים  

 .פרסום דוחות מקצועיים  

  לקרנות חיצוניות לשם קבלת מענקים.הגשת בקשות  

 .הופעה בכלי התקשורת בנושאים מקצועיים  

  .בהשתתפות כנסים או בפעילות ציבורית אחרת  

 .בהרצאות בכנסים מדעיים ובימי עיון בארץ ובעולם 

 

 מרציםנוהל העסקת וקידום  5.5

ובהתאם להנחיות המועצה  המכללה תפעל בהתאם להנחיות האגף להכשרת עובדי הוראה

בכל הקשור להעסקת מרצים, מינוי בעלי תפקידים, דרגות קידום, נוהלי פיטורים  להשכלה גבוהה

ותנאים סוציאליים אחרים ובכל ההנחיות האחרות כפי שמתפרסמות מידי שנה בחוברת מינהל 

  סגל עובדי הוראה במוסדות להכשרת עובדי הוראה.

  

  חדשים מרציםגיוס  5.6

יפנו בכתב מיוזמתם או לאחר פרסום בעיתונות  ההמעוניינים לעבוד בהוראה במכללים אאקדמ

ובאתר המכללה על משרות פנויות. המועמדים יגישו קורות חיים מפורטים למזכירת מינהל 

. המזכירה תמיין את המועמדים העונים על דרישות הסף לפי חוגים/ התמחויות ותזמין יםורמ

ות למועמדים חדשים. הוועדה תעביר את המלצותיה בכתב על כל אותם לראיון עם ועדת ראיונ

מועמד להנהלת המכללה וזאת תודיע למועמדים על החלטתה תוך שבועיים מהיום בו התקיים 

 איון. יהר

 ארבעל תואר שלישי ממוסד מוכר להשכלה גבוהה בארץ או בעולם, או בעל תוהיות על המועמד ל

  מתקדם לקראת תואר שלישי.נמצא במהלך לימודים ואשר שני 
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 חברי הסגל ומעמדם החינוכי 5.7

ומחנכים,  מרציםחברי סגל המכללה הנם חלק ממערכת, שמטרתה להכשיר עובדי הוראה, 

  שישתלבו במערכות החינוך של האוכלוסייה הערבית במדינת ישראל.

המכללה את עצמם כדמויות חינוכיות, על כל המתחייב מכך במערכת היחסים  מרצי לפיכך, יראו

עם הסטודנטים, במאמציהם להשגת שליטה בחומר ההוראה ובדרכי הקנייתו, ובמעורבותם 

  בעבודת המכללה ופעילויותיה ובקשרים שהמכללה מקיימת עם מסגרות החינוך השונות.

ה, קידום ערכים חברתיים כגון שוויון מצופה עבודה מקצועית באיכות גבוהמן המרצים 

טעמים של השקפת עולם, דת או מגדר; שמירה על צורת ביטוי אפליה לרעה מ-הזדמנויות, אי

 הולמת ושאינה פוגענית ביחס לעמיתים, לתלמידים ולכלל הציבור, ושמירה על כבוד המכללה,

לה והתנהגות מוסרית חזונה ויעדיה. חבר סגל חייב לעמוד בחובות של פעילות מקצועית מעו

  על חבר הסגל להתנהג בהתאם לקוד האתי של המכללה.מבחינה אנושית, חברתית וציבורית. 

  

  

 תוכניות הקורסים והקלדת סילבוסים 5.8

  האקדמי הדיקן הממונה על תכניות הלימודים של המכללה היא וועדת ההוראה, שבראשה

  המכללה.של המכללה. תוכניות חדשות מאושרות במועצה האקדמית של 

  התמחויות/ תוכניותההם ראשי  התמחות או תוכניתהאחראים לקורסים שבמסגרת כל.  

  יבחן מחדש את סילבוס הקורס אשר ילמד על כל מרצה לפני תחילת שנת הלימודים כל

מרכיביו: מטרות הקורס, נושאי הקורס, דרכי הוראה, חובות התלמיד ודרכי הערכתו, חובת 

  ית, עברית ולועזית).  לתלמיד (ערבעדכנית קריאה 

  ,לא ייעשה אלא כל שינוי בסילבוס, לרבות דרכי ההערכה וההוראה המפורטים בסילבוס

  . של ראש החוג הרלוואנטי והדיקן האקדמימראש ובכתב לאחר אישור 

  פורטל הלמידה המתוקשבת של המכללה בוהמאושר יעלה את הסילבוס העדכני מרצה כל

, או כל מערכת הדומה לה אשר המכללה עושה בה שימוש בשבוע Moodleלדוגמא מערכת 

  הראשון של הקורס. 

  במכללה להכיר את תכניות הלימודים של המרצים חייבים כל  מרציםכמופקדים על הכשרת

בהתאם למסלולים ולהתמחויות שבהם הם מלמדים, ולהיות מודעים להיבטים  -בתי הספר

 דים דידקטיקה של הוראת המקצוע.המתודיים והדידקטיים גם אם אינם מלמ

 

 מבנה שנת הלימודים 5.9

ויביאם לאישור העתידית יתכנן את מבנה ולוח השנה האקדמית לשנת הלימודים הדיקן האקדמי 

הנהלת המכללה תאשר או תעיר הערות . טרם פתיחת שנה"ל מאי חודש הנהלת המכללה עד סוף

  ימים ממועד קבלתו.   7ללוח השנה האקדמי בתוך 

הלימודים הסדירים במכללה בנויים משני סמסטרים; סמסטר א' וסמסטר ב'. בכל סמסטר 

' אשבועות לימודים. בין שני הסמסטרים תתקיים תקופת בחינות של סמסטר  15-13 יתקיימו

. במידת הצורך ובחינות מועד ג' לשני הסמסטרים ובסוף השנה תתקיים תקופת בחינות סמסטר ב'

רסים מסוימים בחודשי הקיץ. הלימודים יופסקו במהלך סמסטר א' יתקיימו לימודים בקו

  לחופשת חורף וימי חג ובמהלך סמסטר ב' לחופשת אביב, יום העצמאות וימי חג. 
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די מי שהוסמך לכך במכללה, י-על קיומה של עבודה מעשיתתתקבל החלטה בדבר בכל מקרה שבו 

, הנחיה ובצפייה בשיעורים והערכת הסגל ייטול חלק פעיל בהדרכהאחד מבין חברי כל שהרי 

יקדיש לעניין זה זמן השווה לפחות מרצה סטודנטים בתיאום עם המדריכים הפדגוגיים. כל 

  להיקף העסקתו במכללה.

  

 מיוחדים צרכים עם סטודנטים 5.10

הסטודנט וזה יעביר  חלה על דיקן הסטודנטיםחובת הצגתם של האישורים וההתאמות בפני ה

   .המלצותיו למרצים הרלוונטיים

הדיקן הסטודנטים בעניין חייבים להתחשב בגיליון ההתאמות שמוצג לפניהם ע"י מרצים 

  . םעם צרכים מיוחדי טודנטיםסה

  

  במכללה המרצה חובת נוכחות 5.11

  :כדלקמן הם במכללה תפקידים ובעלי המרצים של ההעסקה ימי מספר

  ימים 5 – משרה מעלהעסקה בהיקף של  

  ימים 4 –אחת העסקה בהיקף של משרה  

   ימים 3  -משרה  3/4העסקה בהיקף של  

  ימים 2 -משרה  1/2העסקה בהיקף של  

  ימים 1 –משרה  1/3העסקה בהיקף של עד  

לצורכי המערכת בצורה שונה מרצה על ימים ו/או שעות מערכת. ניתן לשבץ למרצה אין כל חזקה 

  משנה לשנה.

   

  ביום הוראה שעות 5.12

  אישור נשיא את חריגה מכללים אלה מחייבת  חד.אשעות ביום  6 -לא ילמד יותר ממרצה

  המכללה.

  כל משרה, תפקיד, או סמכות כלשהן,  –לעניין ההוראות שלהלן, "עבודה נוספת" משמע

  ובין אם לאו, אשר מבצע המרצה.  מורהבעלי אופי מתמשך, בכל נושא או עניין, בין אם בת

  ויגיש תצהיר בו יפרט את כל מקומות התעסוקה בכל סוג שהוא בהם הוא כין מרצה יכל

  מועסק טרם תחילת פתיחת שנת לימודים. 

  מרצה המעוניין לקבל אישור לעבודה נוספת יפנה בכתב אל הנהלת המכללה ויפרט את

אופי העבודה הנוספת, היקף המשרה בעבודה הנוספת, המועד בו הוא מעוניין להתחיל 

  עבוד בעבודה הנוספת, וכל מידע נוסף בעל חשיבות לעניין. ל

  ,ימנעו מעיסוקים נוספים  ,המועסקים במכללה בתקן מרציםהיא כי  ציפייההככלל

סקים וכלפי הסטודנטים. ככל שהם מוע מכללהכלפי השעלולים לפגוע במילוי חובותיהם 

או משרד מל"ג להנחיות הבהתאם יד לבצע עבודה זו פקבמקום עבודה נוסף, עליהם לה

בה את מקום עבודתם העיקרי יראו המועסקים במכללה במשרה מלאה  מרצים החינוך.

למכללה את מלוא הזמן הנדרש למילוי תפקידיהם בה. במידה והם מועסקים יקדישו ו

על מקום מאי) במקום עבודה נוסף עליהם לדווח למכללה אחת לשנה (במהלך חודש 

המועסקים במשרה חלקית בתקן חייבים אף  מרצים. העסקתם בועבודתם האחר והיקף 
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על מקום עבודתם האחר והיקף  מאי) הם לדווח למכללה אחת לשנה (במהלך חודש

  .העסקתם בו

  עם זאת, הנהלת המכללה תשקול את פניית המרצה לעבודה נוספת ובין היתר תשקול את

  :השיקולים הבאים

 ההוראה או המחקר של המרצה.העבודה הנוספת אינה פוגעת בחובות  .1

העבודה הנוספת אינה פוגעת ביכולתו או בנכונותו של המרצה למלא את תפקידו  .2

 במכללה.

 העבודה הנוספת אינה פוגעת בשמה הטוב של המכללה, במעמדה או בזכויותיה. .3

במכללה או עם  המרצהניגוד עניינים עם תפקידו של משום אין בעבודה הנוספת  .4

      מטרותיה ופעולותיה של המכללה.

 .אין העבודה הנוספת מתבצעת על חשבון נכסי המכללה, מתקניה וציודה .5

 .בעבר די הנהלת המכללהי-ניתן אישור לעבודה נוספת על .6

המועסק בתנאי ההסכם הקיבוצי עם של מרצה היקף משרתו במכללה בכל מקרה,  .7

מרצה . במצטבר משרה 140%לא יעלה על (דירוג עובדי הוראה), מרציםהסתדרות ה

(דירוג עובדי הוראה) יוכל  מרציםהמועסק בתנאי ההסכם הקיבוצי עם הסתדרות ה

משרה בתנאים אלה, לרבות שילוב עבודה כמרצה  140%לעבוד בהיקף מצטבר של עד 

 ., הכל באישור הנהלת המכללה ובהתאם לנוהל עובדי הוראהמן החוץ

משרה כאמור לעיל מתייחסת לעו"ה בלבד. לעומת  140% -בלת היקף העסקה להג .8

 משרה.  150%ראשי מכללות ומנהלי מוסדות רשאים לעבוד עד  זאת, נשיאי/

מרצה שחלק ממשרתו היא במכללה וחלק במוסד חינוך בה חלה אחת מהרפורמות:  .9

מן  או אופק חדש, הרי שעל חלק המשרה במוסד חינוך שבאחת ורהמעוז לת

באופק חדש  הרפורמות, תחולנה הוראות משרד החינוך, הרלבנטיות לאותה רפורמה

 .127%עד  – הורמ, בעוז לת117%עד  –

 

 מנהליים מטעמים עובדי הוראהשל  סיום העסקה 5.13

שיהיה צורך לסיים את העסקתם של עובדי הוראה בשל אחד או יותר מהטעמים ככל 

יתועד בפרוטוקולים ובמסמכים רלבנטיים, על הליך ה ,כפי שיפורטו בהמשך ,המנהליים

לגורם המוסמך לקבל את החלטתו באופן מושכל וענייני, על סמך  מנת לאפשר

הקריטריונים והשיקולים הרלבנטיים לצורך העניין. כמו כן, יש לקיים את ההליך 

  בשקיפות מלאה ככל הניתן, תוך שמירת כבודו של העובד המועמד לסיום ההעסקה.

 

  תבצע בהתאם לשלבים שיפורטו להלןיההליך  5.13.1

  בטרם יחל הליך סיום ההעסקה, הגורם האחראי במכללה יביא  לידיעת ראש היחידה בה

יתבצעו הליכי הצמצום, כי עומד להתחיל הליך סיום העסקה מטעמים מנהליים. ראש 

היחידה אחראי לבדוק האם יש בקרב העובדים כאלה העונים על הקריטריונים, 

  במסמך ההנחיות ומעוניין לפרוש.המפורטים 

 .העובד המועמד לסיום העסקה יוזמן  בשלב הראשון יוזמן העובד לשיחה מקדימה

לשיחה מקדימה עם נשיא המכללה או מי מטעמו. בשיחה זו יקבל העובד הסבר על הכוונה 

 במכללה. עבודתו שקול הפסקת ל
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  שנוצר ובכלל זה לבקש לפרוש השיחה נועדה לאפשר גם לעובד להציג את ציפיותיו במצב

  .לא בפרישה (אם אינו זכאי לפרוש)(אם זכאי לפרוש) או לסיים את העסקתו ש

 .לאחר השיחה המקדימה כאמור לעיל, יוגשו  בשלב השני תערך פנייה לארגון המייצג

לארגון המייצג בהסכמת העובד, פרטיו של העובד במכללה שהוחלט להמליץ על סיום  

את ההמלצה  כללו את נתוניו של העובד ואת הטעמים המבססיםהעסקתו. הפרטים י

פרטי העובד יועדו לעיני הארגון המייצג בלבד וכי הארגון כי לסיום העסקה. יודגש 

 המייצג יחתום על כתב סודיות לעניין פרטים אלו. כתב הסודיות יועבר למוסד. 

 שני כאמור לעיל,  . בתום שלבהשלישי תתכנס ועדה פריטטית עם הארגון המייצג שלבב

ואם לא הושגה הסכמה עם העובד על הפסקת עבודתו, תכונס ועדה פריטטית. הוועדה 

(ככל שמדובר בעובד החינוך , נציגי משרד מכללהבהשתתפות נציגי ה תיערךהפריטטית  

ככל שמדובר בעובד  העסקה. לסיוםץ שהומל העובד,המייצג, לגבי ן הארגו מדינה) ונציגי

ונציגי הארגון המייצג. בישיבה ישתתף  כללהמכללה, הועדה תהיה בהשתתפות נציגי המ

גם משקיף מטעם משרד החינוך, שהינו בעל סמכות לסייע במציאת פתרון ככל הניתן 

מיום  מיםבמועד מתואם בין הצדדים, בתוך שלושים יישיבה תכונס בנסיבות העניין. ה

מטרת ישיבה זו היא קיום  .המועמד להפסקת עבודה לארגון המייצגהגשת פרטי העובד 

 הדברות בין הצדדים בעניינו של העובד, בניסיון להגיע להסדר מוסכם עליהם.

 .ככל שהצדדים לא יגיעו להסכמה בוועדה הפריטטית  בשלב הרביעי יזומן העובד לשימוע

על קבלת החלטה בטרם  העסקה, יזומן לשימועלגביו נשקל סיום כאמור לעיל, העובד 

סיום העסקתו. בהזמנה יפורטו הטעמים בגינם שוקלת הנהלת המכללה, ככל שמדובר 

בעובד המכללה, או הנהלת המכללה בתיאום עם משרד החינוך, ככל שמדובר בעובד 

מדינה, לסיים את העסקתו. כמו כן יצורפו המסמכים המבססים את הטעמים. לעובד 

האישי ולצלם מסמכים מתוכו. ההזמנה לשימוע תשלח אל  תינתן אפשרות לעיין בתיקו

העובד עם ההזמנה אל הועדה הפריטטית ובה יצוין, כי השימוע יערך ככל שהועדה 

ימים  10הפריטטית לא תגיע להסכמה. בכל מקרה ההזמנה לשימוע תשלח לעובד לפחות 

 לפני קיום מועד השימוע. 

 .או נציג/י משרד החינוך בשיתוף עם נציג/י נציג/י המכללה  בשלב החמישי יערך השימוע

 המכללה (לגבי עובד של המכללה או עובד משרד החינוך בהתאמה), יקיימו את השימוע

תוך שמיעת כל טענותיו של העובד. העובד רשאי להזמין לשימוע  בלב פתוח ובנפש חפצה

נציג של הארגון המייצג או עורך דין מטעמו וכן תינתן לו אפשרות חלופית להגיש טענותיו 

 בכתב.

  השימוע יתועד בפרוטוקול. פרוטוקול השימוע יכלול את הטעמים העומדים בבסיס

 ד. זימונו של העובד לשימוע ואת טענותיו של העוב

  בתום השימוע, ישקלו נציגי המכללה (לגבי עובד המכללה) או נציגי משרד החינוך בשיתוף

נציגי המכללה (לגבי עובד משרד החינוך) את טענותיו של העובד, ותגובש המלצה שתובא 

בפני הגורם המוסמך במכללה (לגבי עובד המכללה) או משרד החינוך (לגבי עובד משרד 

 ם ההעסקה. החינוך) להחליט על סיו

 .סיים העסקת ככל שהתקבלה החלטה ל בשלב שישי תתקבל החלטה בעניין העובד

 בכל שנה.  31.5 -, ישלח מכתב בדואר רשום לעניין זה אל העובד לא יאוחר מהעובד



31  
 

  על ההחלטה יהא זכאי העובד לערער בפני הגורם המוסמך, כפי שיפורט במכתב הפסקת

 העבודה.

 השימוע כאמור לעיל, ייחשב כוויתור על שלב השימוע. זאת  אי הופעתו של העובד להליך

להופיע  מים של ממש בצירוף אסמכתאות להעדר אפשרות ללמעט מצב בו העובד הציג טע

לשימוע. במקרה כזה יתואמו המועדים בין המכללה, משרד החינוך והעובד בהתאם 

ראה שלב ראשון, לנסיבות כל מקרה. יצוין, כי אותו דין יחול על השיחה המקדימה (

 לעיל).

 ת שפורטו לעיל, הרי שלבקשת העובד בנסיבו 31.5 -ככל שהליך זה לא התקיים לפני ה

המאפשר  , בתנאי שיוותר על כל טענה בדבר חלוף המועד31.5-יקוים השימוע לאחר ה

. ההחלטה תגיע לעיונו מחדש של הגורם המוסמך להחליט על סמך סיום העסקתו

יובהר, כי  בכל מקרה מכתב סיום העסקה ישלח לא  ליך זה.ההמלצה שגובשה בתום ה

 . 31.5  -יאוחר מ

  הרי שככל שהארגון המייצג  יבקש 31.5לא התקיימה לפני  ככל שהועדה הפריטטית ,

לקיים את הועדה הפריטטית במועד מאוחר יותר, ויוותר על כל טענה בדבר חלוף המועד, 

רם המוסמך תגיע לעיונו מחדש . החלטת הגו31.5 -ניתן יהיה לקיים הליך זה אף אחרי ה

 בהסתמך על תוצאת הליך זה.  

ובדי הוראה המועמדים להלן הטעמים לסיום העסקה מסיבות מנהליות לצורך בחירת ע 5.13.2

   לסיום העסקה

 סטודנטים; התות, ירידה במספר י, כגון: הגדלת כמכללהתהליכי  התייעלות ב .1

  יחידות, סגירת יחידות; חוד אי, כגון: כללהביצוע שינויים מבניים במ .2

 ; כללההטמעת שינויים בתוכניות הלימודים במ .3

 בתקציב; קיצוצים -שיקולי תקציב לדוגמא .4

: רשימת הטעמים לעיל אינה רשימה סגורה. יתכנו טעמים מנהליים נוספים, המחייבים הערה

אחר, שאינו  מנהליסיום העסקתם של עובדים במכללה. ככל שיתעורר הצורך בשימוש בטעם 

מפורט לעיל, הוא יפורט בפני העובד בשלב הראשון, ובפני הארגון המייצג בשלב השני כאמור 

  לעיל.

  :ההעסקה לסיוםישקלו בעת בחינת האפשרות אשר  השיקוליםלהלן  5.13.3

הערכת ממונים לגבי אופן התנהלותו של עובד במכללה, בנושאים כגון: איחורים,  .1

 חיסורים, אי קבלת מרות  וכו'.

איכות הוראה ע"פ המדדים הקיימים במוסד לעניין זה, כגון: משובים, שיחות   .2

 .תקופתיות, משובי תלמידים וכו'

פרסום מאמרים בכתבי עת מקצועיים, פרסום ספרים בתחום -הישגים אקדמיים  .3

 . 'ההוראה, השתתפות בכנסים אקדמיים וכיו

ים במכללה, הכנת ועדכון תכניות מילוי תפקיד -מידת מעורבותו של העובד במכללה  .4

לימודים, קבלת משימות ומטלות מעבר להוראה, פיתוח יוזמות חדשות, התורמות 

 '. ולשיפור ההוראה וכ

תואר אקדמי רלוונטי ו/או תחום התמחות רלוונטי לקורסים הנלמדים במכללה,   .5

 כני בהוראת הקורסים הנלמדים.בהתחשב במידת הניסיון העד



32  
 

נסיבות אישיות ובכלל זה, מצב משפחתי, מצב בריאותי, מצב אישי, נסיבות  .6

  הקשורות בהעסקה, וכיו"ב.

 : שמעתייםמ מטעמיםסיום העסקה של עובדי הוראה  5.14

של חברי הסגל,  סיום העסקת עובדי הוראה מטעמי משמעת, יבוצע בהתאם לתקנון המשמעת

 .ז'כנספח המצורף לתקנון זה 

 נוהלי נוכחות והיעדרות משיעורים 5.15

  היעדרויות מרצים ושינויים במועדי קורסים  א.

מוקדם ככל  חייב להודיע על כך למזכירותמרצה אשר נאלץ להיעדר משעור,  .1.א

. במקרים דחופים יודיע ביום הלימודים האפשר ולא יאוחר מיום לפני הלימודים

  בבוקר, מוקדם ככל האפשר.

שינויים במועדי שעורים עם הסטודנטים או על ידי חילופים בין אין לתאם  .2.א

  מרצים ללא תיאום ואישור המזכירות.

 במהלך הלימודים אינן מקובלות. מרצים המבקשים לצאת לחו"ל  נסיעות לחו"ל .3.א

, שבועיים לפחות לפני מועד נשיא המכללה, יפנו בבקשה לבזמן הלימודים

, ואם יחזיר המרצה את השעות הנסיעה. תקופת ההיעדרות תנוכה מהשכר

  החסרות, יקבל תשלום בהתאם על כך.

טעונה אישור רפואי. מרצה רשאי להיעדר מהעבודה ליום  היעדרות מפאת מחלה .4.א

או יומיים רצופים במשך שנת לימודים אחת מסיבת מחלה, וזאת ללא תעודה 

רפואית, אלא על סמך הצהרה אישית. זכות זו ניתנת לו פעמיים בשנה. על 

ימים בשנה), יש להביא אישורים רפואיים. ללא  6היעדרות לרגל מחלת ילד (עד 

  אישורים אלה תנוכה תקופת ההיעדרות מהשכר.

ככלל מעודדת  –כחלק מהקידום המקצועי  השתתפות מרצים בכנסים וימי עיון, .5.א

נוהל בכנסים מקצועיים, ימי עיון והשתלמויות. ראו  מרציההמכללה השתתפות 

בסוף קובץ זה. המרצים מתבקשים לפנות על פי הנוהל המקובל  השתלמויות

ולרוב תהיה היענות לבקשה. במקרים בהם חלו שיבושים ברצף הלימודים 

מתבקשים להמעיט  מרציםומהלכם מסיבות שונות תיתכן דחיית הבקשה. 

 בפניה לאישור היעדרות מעבר לפעם המותרת בתקנון.

שבועות ולא, יודיע על כך למזכירות  13מרצה ילמד בפועל בכל סמסטר לפחות  .6.א

 לתיאום שיעורי השלמה.

מרצה שיחסיר שיעור במהלך הסמסטר מחויב להשלימו, בתיאום עם המזכירות,  .7.א

יום ולא, ינוקה ממשכורתו בחודש שאחריו. החזר התשלום ייעשה לאחר  30תוך 

 השלמת השיעורים הסופית כנאמר בסעיף לעיל.

  חופשותב. 

בלוח השנה האקדמי של המכללה, וכן הקבועות י לחופשות אכל מרצה זכ  . 1ב.

לחופשת הקיץ המתחילה בתום המועד האחרון שקבעה המכללה למבחני מועד 

א' באותה שנת לימודים (מועד המתפרסם מדי שנה בלוח השנה האקדמית של 

כמתואר לעיל, מהוות חופשה (וחופשת הקיץ), כל חופשות הלימודים המכללה). 

  חוק חופשה שנתית. של המרצה, בהתאם להוראות שנתית 

  שתתף בפעילויות המכללתיות בין הסמסטרים.יחבר סגל מבלי לגרוע מהאמור, 
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לכל יציאה לחופשה שאינה במועדים אלה, יש לקבל אישור מיוחד של ראש   . 2ב.

  התוכנית/ החוג ונשיא המכללה. לאחר קבלת האישור יש להגיש בקשה לחל"ת.

 

 וצילומיםשכפולים  5.16

) חומרי הוראה/ למידה מרציםמרצה רשאי לשכפל/ לצלם בעצמו (בחדר ה -שכפול לצורכי הוראה

  לתלמידיו. אם חפץ בכך, יוכל לבקש זאת מהמזכירות שבוע ימים לפני השיעור. 

  

  השתלמויות במופ"ת 5.17

יבחרו באלה  במכון מופ"ת מתקיימות השתלמויות רבות ומגוונות. מרצים ומדריכים פדגוגיים

  שאינן מתקיימות בימי ההוראה שלהם.

מדריך יוכל להיעדר מיום הוראה אחד בסמסטר, אם הוא מרצה בהשתלמות/ יום עיון/  מרצה/

  כנס אקדמי, או שהנושא חשוב מאד לקידומו המקצועי.

, ויודיעו על כך חוגמקצועיים יקבלו אישור להיעדרותם מראש ה מרציםמדריכים פדגוגיים או 

כירות האקדמית כנדרש בתקנון. יש להגיש את הבקשות להיעדרות, כולל תוכנית למז

  ההשתלמות/ הכנס שבועיים לפני מועד ההיעדרות.

  

  השתלמויות אחרות 5.18

חודש  נשיא המכללההמעוניינים בהשתתפות בכנסים ובהשתלמויות מקצועיות, יפנו בכתב ל

רכז התמחות. כל  /תוכניתלפחות לפני המועד, בצירוף תוכנית הכנס/ השתלמות והמלצת ראש ה

  בנפרד יפורסמו, המכללה סגל מחברי רבים משתתפים שבהם כנסים לגבי. בקשה תידון לגופה

  .ותשלום רישום דרכי על הנחיות

 

 הנחיות לסגל בדבר הסטודנטים  5.19

  כללי -מטלות 5.19.1

  את התקנון לסטודנטים אשר מופיע באתר המכללה.על המרצה להכיר גם 

  הסטודנטים מודעים לקיומו של פורטל כי כל קורס על המרצה לוודא בתחילת

הלמידה המתוקשבת, ויפנה את הסטודנטים להכוונה ביחידת התקשוב לצורך 

  קקו.דהדרכה, ככל שיז

  לתלמידי הקורס מהן חובות התלמיד, ומהן על המרצה להבהיר בתחילת הקורס

את הקריטריונים המרצה המטלות שיוטלו במהלך הקורס ובסיומו. כמו כן יבהיר 

  .ת ציוני הסטודנט בקורסשלו להערכ

 מטלה שיעלה המרצה בפורטל הלמידה, כאמור לעיל, תכלול הסבר מפורט.  כל

שיש לכלול תחומים  המטלה,ההסבר צריך לכלול את הפרטים הבאים: מטרת 

או פרקים מחייבים, היקף רצוי, דרכי השימוש והרישום של המקורות במטלה 

לעבודה, השיקולים והקריטריונים להערכת העבודה, מועד אחרון להגשה, אופן 

ההגשה (חובת הדפסה או הנחיות אחרות). יש להנחות את התלמידים למבנה 

 ).האחיד בהתאם לכללי הציטוטהנכון של עבודה עיונית ( האקדמי
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  קריאת טקסטים מדעיים 5.19.2

  הקריאה במקורות מידע כתובים ו/או אלקטרוניים היא חלק אינטגראלי מהלימודים

  במכללה ומרכיב יסודי בהתפתחותו של הסטודנט כלומד עצמאי.

  .כל קורס אקדמי (אם הוא עיוני או סדנא) חייב להיות מלווה בחובת קריאה  

  ממאמרים בסיסיים בתחום בצד מאמרים חובת הקריאה צריכה להיות מורכבת

  מעודכנים וחדישים יותר, מחמש השנים האחרונות.

  10ורס שנתי ניתן להציע יותר, בין מאמרים. בק 8-5בקורס סמסטריאלי ראוי להציע בין 

  אם.בהת בליוגרפייםיבבעים ספרים יש להציע פחות ערכים . אם מוצ12-ל

 להציג את חובת הקריאה. כל שנה צריכים מרציםהסילבוסים שמגישים ה  

  בספריה. זמינים ספרים יהיו ה /לדאוג שהמאמרים מרצהעל  

 .טקסטים שאינם בספריה ניתן לסרוק למאגר ממוחשב. לקבלת מידע ניתן לפנות לספריה 

  'אין לוותר על קריאת מאמרי מפתח באנגלית. רצוי לדרוש קריאה באנגלית משנה ב

  ואילך. 

 חובת עריכת מחקרים. 

 חופשות. 

 הסטודנטיםהערכת  5.19.3

  הערכת הישגיו של הסטודנט תיקבע באמצעות בחינות, עבודות, תרגילים ומטלות שונות

בהתייעצות עם רכז ההתמחות ובהתאם לסיווגו של השיעור  מרצהעפ"י שיקול דעתו של ה

(שיעור, שיעור ותרגיל, תרגיל, סדנה, מעבדה, סמינריון). מומלץ לגוון בדרכי ההערכה בכל 

  קורס ולייחס להשתתפות פעילה משקל בהערכה.

 הסמסטר מהן חובות הסטודנט, מהן  בתחילת השנה/ המרצה בסילבוס הקורס יבהיר

  במהלך הקורס ובסיומו ומה הקריטריונים שלו להערכה.המטלות שיוטלו 

  המרצהעל הסטודנט להגיש עבודות במועד שנקבע ע"י.  

 רשאי שלא לקבל עבודות שלא הוגשו במועד שנקבע ללא תיאום מראש. המרצה  

 רשאי לדרוש מטלה חוזרת אם הסטודנט לא עמד בדרישות הקורס. מרצה  

 יב לשוב וללמוד אותו שנית. במידה ולא סטודנט שלא עמד בדרישות הקורס יהיה חי

 יעמוד בדרישות הקורס פעם נוספת, יופסקו לימודיו בהתמחות זו.

 ציון מעבר במכללה  5.19.4

. מלבד לשון ערבית (לימודי יסוד), עבודה מעשית וכן קורסים 60ציון המעבר הנמוך ביותר הוא 

  . 70בהתמחויות הראשיות אשר בהם ציון המעבר הנמוך ביותר הוא 

 קיום מבחנים נוהל  5.19.5

  לעדכן את הסילבוס ואת הסטודנטים בדרך ההערכה שהוא מתכוון לקיים  המרצהעל

להעביר למזכירות חודש לאחר בסוף הקורס. במידה והוא מתכוון לקיים בחינה עליו 

 . על כךתחילת כל סמסטר הודעה 

 עד שבועיים ממועד הבחינה את השאלונים לבחינות  מעלה למערכת הממוחשבת  המרצה

. שאלון הבחינה יכלול הוראות לנבחן הנוגעות למשך הבחינה 'גומועד  , ב'מועד א'

 והשימוש או איסור השימוש בחומר עזר.
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 קבע את מועדי הבחינות תוך דאגה לפיזורן המקסימאלי, בחינה אחת י דיקן האקדמיה

ינות מתקיימות באותו יום הסטודנט רשאי לקבל מועד לכל היותר ביום. במידה ושתי בח

 נוסף באחת הבחינות.

 כדי לענות לשאלות הבהרה לסטודנטים חייב להיות נוכח במכללה בזמן הבחינה המרצה ,

במידה ולא יוכל להגיע ונבצר ממנו להיות נוכח בבחינה עליו לדאוג למרצה אחר מהחוג 

  .להחליפו

  רות את מחברות הבחינה בעילום פרטים מזהים מקבל מהמזכי המרצהבתום הבחינה

  (שם ומס' ת. זהות).

 .המרצה יקליד את הציונים למערכת הממוחשבת תוך שבועיים ממועד הבחינה 

 על  צמוד ככל הניתן להקלדת הציונים יחזיר למזכירות את המחברות הבדוקות  המרצה

תסרוק את מחברות המזכירות על מנת ש ממועד הבחינה בעייםגבי הספח המצורף תוך ש

 הבחינה.

 הגשת עבודות 5.19.6

על סמך עבודות במקום או בנוסף לבחינות, הסטודנטים שגי יבשיעורים שבהם נעשית הערכת ה

  יונהגו הנוהליים הבאים:

 .למסירת עבודות ייקבע מועד אחד בלבד  

  תום תקופת הבחינות של הסמסטר.מלא יאוחר משבועיים  -בסמסטר א 

  .לעבודות יהיה משקל על הציון של הסטודנט בקורס, בהתאם לסילבוס של כל קורס 

  ומעלה, מובהר כי סטודנט  20%באשר לעבודות שמשקלן על הציון הסופי בקורס הוא

שלא הגיש את העבודה בזמן, או סטודנט שקיבל ציון נכשל עבור העבודה שהגיש, יהיה 

העניין, עד לסיום הסמסטר הרלוונטי. הציון  רשאי להגיש עבודה נוספת או באיחור, לפי

אשר יתקבל עבו העבודה הנוספת שהוגשה יהא לכל היותר ציון "עובר". סטודנט שלא 

  הגיש עבודה כלל או סטודנט שקביל ציון "נכשל" ייאלץ לחזור על הקורס.

  המבקש להגיש עבודה באיחור יפנה, בצירוף נימוקים ואישורים אל המזכירות סטודנט

. הוועדה תשקול בשיתוף עם דיקנט הסטודנטים דמית לשם דיון בוועדת הוראההאק

ותקבע מועד לעבודות  האם הנימוקים מצדיקים מתן אישור להגשה מאוחרת של העבודה

 . שיוגשו באיחור

 :בעבודות נוהל הגשת ציונים 5.19.7

 מיום קבלת העבודה. חודשיבדוק את והעבודות וימסור את הציונים בתוך  המרצה  

  חודשייםלא יאוחר מ יימסר ע"י המרצה או עבודת סיון שנה עבודה סמינריוניתציון של 

 .הסטודנטמיום הגשת העבודה ע"י 

 להחזרת העבודות ויודיע  וידאגקליד את הציונים במערכת הממוחשבת, י המרצה

 .לסטודנטים דרך מנהל התלמידים

  טיפול בערעור על ציונים:

, רת הבחינה במערכת הסריקהבאו במחלאחר בדיקתה  עבודתויוכל לעיין בהסטודנט 

רשאי לערער בפני  הסטודנט. לאחר העיון, בכפוף לתשלום בגין עלות העותק הסרוק

בתוך שבועיים מיום  , וזאתעבודהבשקיבל על הציון  על ציון שקיבל בבחינה או  המרצה
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הגשת העבודה (באמצעות  החזרתסריקת הבחינה (דרך המערכת הממוחשבת) או מיום 

  . )בקשה בכתב למזכירות

יבדוק שוב את הבחינה/ העבודה ויחזיר תשובה על גבי טופס מיוחד  המרצהבמקרה כזה 

  .הדיקן האקדמישיקבל מהמזכירות. אישור שינוי בציון ייעשה ע"י 

  

  היעדרויות סטודנטים משעורים

 לבדיקת נוכחות. יקבל מהמזכירות רשימת סטודנטים רשומים לקורסמרצה  כל  

 מומלץ להודיע בראשית הקורס שחלה חובת נוכחות מלאה ועל הסטודנט להשתתף ב-

(יש לשים לב כי ימי חג לסטודנטים מוסלמים, נוצרים ודרוזים לפחות  מהשיעורים  80%

בעיות  ימי ההיעדרות המותרים).  20% -ופעילויות מטעם המכללה, אינם כלולים ב

לגופן, לאחר שהסטודנט יפנה לדיקנט  הות ממושכת תישקלנמיוחדות הכרוכות בהיעדר

 הסטודנטים.

  אחר, מדריך מרצה המלמד את הקורס. אין המרצה כל שעור הוא באחריותו המלאה של

, בודדים או קבוצות, משעור ללא אישורו של סטודנטיםאו רכז מסלול רשאי להוציא 

   .המרצה

 וכניסות של סטודנטים.עורים לא יופרעו בשל יציאות ישהיש להקפיד ש 

  רשימת הנוכחות של החודש את למזכירות המרצה כל חודש יעביר בבשבוע הראשון

 מעקב אחרי השתתפות הסטודנטים.צורך החולף וזאת ל

  זכאים  שאינםרשימת הסטודנטים  את למזכירותהמרצה בסוף הסמסטר יעביר

 20%-להשתתף בבחינה (או בהערכה בכלל) בשל היעדרות לא מוצדקת ביותר מ

 מהשיעורים. 

  זכותו של המרצה להחשיב איחור או עזיבה מוקדמת של השיעור כהיעדרות הסטודנט

 מהשיעור.


