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 תקנון אקדמי

 

 נוהל הלימודים וסדריהם 5 3

 נוכחות בשיעורים והשתתפות בפעילות המכללה  353

  1.5:.2שעה העד  .3:1.ה' משעה  -הלימודים מתקיימים בימים א'

 בועות5ש 31-.3 -שנת הלימודים מחולקת לשני סמסטרים, בכל סמסטר כ

 ם בסילבוס הקורס5 בכל מקרה מותרתחובת הנוכחות בקורסים תקבע ע"י המרצה ותפורס

חלה בהם  ,, פרט לקורסים הבאיםממשך הקורס כולל אישורים רפואיים %.2היעדרות של עד 

שעורי )כולל סדנת סטאז'( פדגוגיה, עבודה מעשית, סדנאות,  קורסי  (:%..3חובת נוכחות מלאה )

 נהלי הנוכחות בשיעורים )יציאה לשירותים וכו'( ייקבעו ע"י המרצה5 נריונים5מעבדה, וסמי

 אוטומטי של הקורס בהתאם לכללי שכ"ל5   יהיעדרות מעבר למכסה תגרור ביטול מינהל

ריכה ישלים את מכסת אימוני ההוראה שלו בתיאום עם המדמהעבודה המעשית סטודנט שייעדר 

 אחר הצגת אישורים מתאימים(, לא ייזקפו:)ל ,לחשבון ההיעדרויות 5הפדגוגית

 ת מילואים שירו  -

 5 ראו נוהל זכויות סטודנטית יולדת5שבועות( ארבעהחופשת לידה )  -

 חופשת נישואין )שבוע ימים(  -

 )באישור המדריך הפדגוגי או המורה המאמןלהתנסות הסדירה שמעבר אימוני הוראה   -

   (5דנטיםעם מרצה הקורס ומינהל סטו ובתיאום  

 )שבוע ימים( ל קרוב משפחה מדרגה ראשונהעאבל   -

מוזמנים לפנות לדיקאן הסטודנטים * סטודנטים הנקראים לשירות מילואים בזמן הלימודים, 

 מידע מלא באתר הדקנאט5 לשם הגשת בקשה לקיצור השירות או דחייתו )ולת"ם(5

 

 למידה עצמית 35353

 למידה עצמית תתאפשר במקרים הבאים:

 הסטודנט נמצא בשנה האחרונה ללימודיו ובנוסף עושה סטאז

 נק"ז בלמידה עצמית 2הסטודנט רשאי ללמוד עד 

 לפחות  .3ממוצע הציונים הוא 

 ראש החוג והמרצה מאשרים את בקשתו

 לסטודנט אין נכשלים בגיליון הציונים

 5 לא תתאפשר למידה עצמית בכל מקרה353בקורסים המפורטים בסעיף 

 ההחלטה בידי ראש החוג -הסבת אקדמאיםבמסלול 

 

החתמת ראש חוג תיעשה אך ורק לפני החתמת המרצה5 הסטודנט/ית ת/יציג גל"צ עדכני  35352

 בפני ראש החוג5 

 לא תאושר למידה עצמית כאשר הסטודנט/ית חוזר/ת על הקורס עקב כישלון5

ועדיין לא תיקן/נה את לא תאושר למידה עצמית במידה והסטודנט/ית נכשל/ה בקורס כלשהוא 

 הציון5 
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לא יאושר מועד מיוחד לקורס בלמידה עצמית )למעט מקרים המפורטים בנוהל מועד מיוחד 

 בתקנון האקדמי(5

 לא תאושר למידה עצמית בקורסי סמינריון, פדגוגיה ודידקטיקה וקורסים המוגדרים כסדנא

 

 

 

 

 התנסות בהוראה  352

המטלות  י חובה ועל כל סטודנט למלא את כלקורס נםם עבודה מעשית ופדגוגיה, היהקורסי

 ורסים אלה5 בק

  

 נוהלי ההתנסות בהוראה שיש להקפיד עליהם:

התחלת דקות לפני  .3-ת הספר או בגן הילדים לא יאוחר מהסטודנט חייב להתייצב בבי .א

 השיעור הראשון.

             כל סיום לאחר  ,הסטודנט רשאי לעזוב את בית הספר או הגן רק בסוף יום הלימודים 5ב

 חובותיו לאותו יום ובתיאום עם המורה המאמנת5 

 באחריות הפדגוגית5על היעדרות מעבודה מעשית יש להודיע מראש למורה המאמנת ולמדריכה  5ג

הסטודנט/ית לדאוג להשלמת ימי העבודה המעשית, בתיאום עם המדריכ/ה הפדגוגי/ת ועם 

 3535כולל היעדרויות בסעיף  ית דורשת השלמהכל היעדרות מעבודה מעש המורה המאמנ/ת5

 ימי הסתגלות לקראת פתיחת שנה"ל בבתי הספר5   .3-ד5  בשנה ב' או ג' מחויבים הסטודנטים ב

 הסבת אקדמאים להוראה מחויבים בימי    מדריכות הפדגוגיות5ההודעה על כך תימסר ע"י      

ההסתגלות5          
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 :פדגוגיהאשכול סדנאות/קורסי ת ו/או בכשלון בסמסטר א' בעבודה מעשי 

פדגוגיה במהלך סמסטר א', אשכול סדנאות/קורסי ב בעבודה מעשית ו/או ב סטודנט שנכשל

קורסים שנתיים אותם החל  ורק אךיוכל בסמסטר ב' של אותה השנה ללמוד )ולסיים( 

אשכול בלהמשיך את לימודי העבודה המעשית ו לא יוכלבסמסטר א'5 הסטודנט 

 פדגוגיה באותה שנה ולא יוכל להירשם לקורסים חדשים בסמסטר ב'5 ות/קורסי סדנא

הפדגוגיה ו/או אשכול סדנאות/קורסי באת לימודי  רקר וילמד הסטודנט ובשנה העוקבת יחז

להירשם לקורסים אחרים במהלך  יוכלולא העבודה מעשית של סמסטר א' שבהם נכשל )

סטודנט יישאר מבחינת השנה הפדגוגית בשנה ה!(5 גם לא לקורסים שנתיים –זה  סמסטר

אשכול בו/או  , יוכל להמשיך ולהשלים בסמסטר ב' את לימודי הע"מרוויעבקודמת! במידה 

ם הפדגוגיה של השנה הקודמת )ויוכל גם להוסיף קורסים אקדמיים נוספיסדנאות/קורסי 

ו/ או , פדגוגיההאשכול סדנאות/קורסי ב ב שוב וייכשל5 במידה (במידת האפשר בסמסטר ב'

 לאלתר5ו לימודי ויופסקבע"מ 

 

 :פדגוגיה בסמסטר ב'אשכול סדנאות/קורסי הב כשלון בעבודה מעשית/או ב

פדגוגיה במהלך אשכול סדנאות/קורסי הב בעבודה מעשית ו/או ב והסטודנט נכשלבמידה 

נה להמתין ולהרשם לסמסטר ב' של השנה העוקבת5 בסמסטר ב' )של הש ךסמסטר ב' , יצטר

פדגוגיה ו/או עבודה מעשית של אשכול סדנאות/קורסי הבאת  רקלחזור וללמוד  העוקבת( יוכל

להירשם לקורסים  לא יוכל טהסטודנ 5חזרה על הקורס שבו נכשל בשנה הקודמת –סמסטר ב' 

 אחרים במהלך שנה זו !!!!!5

אשכול ב ו/או בעבודה המעשיתו הסטודנט את חובותי םבמהלך שנתיים עוקבות יסיי ,בדרך זו 

 נכשל5פדגוגיה של השנה בה סדנאות/קורסי ה

פדגוגיה ובעבודה מעשית, אינו יכול להשלים האשכול סדנאות/קורסי ב סטודנט שנכשל ב     

יונפק ע"י המוסד בו משלים   B.Edקורסים אלה במכללה אחרת, אלא אם תעודת ההוראה ותואר 

 לימודיו5

 

 נוכחות בסיורים לימודיים  351

במשך שנות  ימי סיורים לימודיים לפחות, 6–ישתתף ב במכללה לחינוךכל סטודנט  35153 

 לימודיו, לפי הפירוט הבא: 

o 3-2 5ימי סיורים בנושאים המוקדשים לציונות ושואה 

o 1-1  המוקדשים ימי סיורים בנושאים הקשורים בלימודי התמחות, בנושאים

 ומערכות החינוך5 החינוך להיבטים פדגוגיים דידקטיים והיכרות עם מוסדות 

 מועדי הסיורים מתפרסמים באתר האינטרנט של המכללה5  

ההשתתפות בסיורים כרוכה ברישום מראש5 סטודנט שיירשם לסיור ולא יהיה נוכח בו,  35152 

ביטולים שיתקבלו עד שבוע מראש  5ע"פ כללי שכר לימודבקנס  יחויבמכל סיבה שהיא,  

 בקנס5בו ייחולא  

הסטודנט לא יוכל לסיים את חובותיו הלימודיים לצורך קבלת התואר אם לא השלים   35151 

 המכללה האקדמית לחינוך5 את מכסת ימי הסיורים בנושאים שנקבעו על ידי   
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מרצה האו אצל  הרישום לסיורים הוא באחריות הסטודנט וייעשה באמצעות האינטרנט 35151 

 ע"פ ההנחיות באתר5 האחראי על הסיור
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 "פטור" באנגלית  153

אשר סטודנט שברשותו תעודת "פטור",  כל סטודנט במכללה חייב להגיע לרמת "פטור" באנגלית5

מהיחידה ללימודי אנגלית לפטור של , זכאי לבקש הכרה בה אחר הוענקה ע"י מוסד אקדמי

 לבד5אמיר ביהיה על סמך פסיכומטרי או מבחן  הסיווג לרמות אנגלית המכללה האקדמית לחינוך5

פטור באנגלית ממוסד אחר או במקביל לסמינריונים.  יילמדו בשנה ג' B-ו Aקורסי אנגלית רמה 

נק"ז מתוך לימודי הבחירה  2רי/אמיר אינו מזכה בנק"ז. על הסטודנט ללמוד טע"ס פסיכומ

 בהתמחות.

 

 " ו"זהירות בדרכים"5ביטחוןקורס "עזרה ראשונה" "בטיחות ו .35

ורס ואר, כל סטודנט חייב לעבור קינוך והתרבות וכתנאי לקבלת תבהתאם להוראת משרד הח

תלמות "זהירות בדרכים"5 הקורסים " והשיטחון, בת "בטיחותיוהשתלמו ,"עזרה ראשונה"

ע בעת הרכבת המערכת בתחילת השנה מתבצהם שנתיים, והרישום אלי-מתקיימים מידי שנה

 5 בלבד

משנה ג' וסטודנטים במסלול הסבת  רשאים להשתתף בקורסים אלה סטודנטים סדירים

 אקדמאים בשנה השניה ללימודיהם5 

 השתתפות בקורס מקביל במד"א בשנתיים האחרונות מעניקה פטור מקורס עזרה ראשונה5

 

מבחן בקיאות במקרא  5על כל הסטודנטים להיבחן במבחן בקיאות במקרא בציון "עובר" 356

5 יש לעקוב אחר הודעות מדור בחינות סמסטרבתחילת מועדי ב' של כל  שנהב פעמייםמתקיים 

 האינטרנט5 באתר

 

 תנאי המעבר משנה לשנה 25

 להלן:תנאי המעבר משנה לשנה כוללים עמידה בחובות הלימודיים כמפורט   253

 ספרייה  תייב ממתכונת הלימודים, כולל אוריינוהשתתפות בכל הקורסים כפי שמתח א5

 וסדנת פלא"ות5 

 סכמת )בחינה, בחנים, עבודות בית, מעבדות, תרגילים, וכדומה, לפי הצלחה בהערכה מ ב5 

 דרישות המרצה( בכל קורס5 

 :.0בהם ציון "עובר" הוא  ,למעט הקורסים הבאים, .6בכל הקורסים ציון "עובר" הוא  ג5

 פדגוגיה ועבודה מעשית5קורסי  -

 אשכול הקורסים בלשון העברית5 -

 לפי החלטת החוג5 -אשכול הקורסים בהתמחות ראשית  -

 סמינריון5 -

 אשכול הקורסים בחטיבות   -

 מחויביםידו5 חברי הסגל כל חוג רשאי להעלות את ציון המעבר בקורסים בהתמחות הניתנים על 

 להקפיד על דרישות הקדם בקורסים השונים5
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 תנאי המעבר ממסלול למסלול 15

ש המסלול בו הוא לומד וכן לראש יגיש בקשה לרא סטודנט המבקש לשנות את מסלול הכשרתו, 

 המסלול אליו הוא מבקש לעבור5

המעבר יתבצע אך ורק בהסכמת שני ראשי המסלולים, תוך בניית מערכת השלמות בלימודי חינוך, 

 פדגוגיה5קורסי עבודה מעשית ו

בנוסף לכך, יפנה הסטודנט לראשי החוגים בכל אחת מההתמחויות שלו כדי לעדכן את תכניות 

 ם הדיסציפלינריות5 כל הליך המעבר יתועד בתיקו האישי של הסטודנט5הלימודי

 "טפסים"5אותו ניתן להוריד מאתר האינטרנט של המכללה בפרק  ,*יש להצטייד בטופס מתאים

תיתכן אי הכרה בקורסים  או מחטיבה לחטיבה  מהתמחות להתמחות,במעבר ממסלול למסלול

 לום שכ"ל בהתאם 5מסוימים שאינם רלבנטיים 5 הדבר כרוך בתש

 

 

 תנאי המעבר מחוג לחוג 15

סטודנט המבקש לשנות אחד מתחומי התמחותו, יגיש בקשה לראש החוג בו הוא מתמחה וכן 

 לראש החוג אליו הוא מבקש לעבור5

 המעבר יתבצע אך ורק בהסכמת שני ראשי החוגים5

דידקטיים  קורסים כוללראש החוג אליו מבקש הסטודנט לעבור, יבנה לו תכנית לימודים אישית, 

 הסטודנט יתאם זאת עם רכזת מינהל סטודנטים5בהוראת המקצוע5

  ויהיה מתואם עם כללי שכ"ל5 ר יתועד בתיקו האישי של הסטודנטכל הליך המעב

 5"טפסים"רק אותו ניתן להוריד מאתר האינטרנט של המכללה בפ ,יש להצטייד בטופס מתאים

בהם ציונים לא יוכרו במעבר למסלול אחר או ו/להתמחות  כמו כן, יתכן וקורסים שנלמדו ויש

 אחרת5

 

 תקנון בחינות, עבודות וציונים 5.

 כללי:

האינטרנט5 ציוני הבחינות הבחינות תתקיימנה במועדים שנקבעו לכך ושיפורסמו מראש באתר 

 "מידע אישי לסטודנט"5 ( בפרקwww.achva.ac.ilמפורסמים באתר האינטרנט )

 שיבות רבה בשמירה על טוהר הבחינות ועל קיומן התקין5המכללה רואה ח

מתבקשים חינות5 הן המרצים והן הסטודנטים התקנון בא להסדיר את הנהלים המקובלים לגבי ב

 לפעול בהתאם להוראות התקנון5  

על הסטודנט לוודא שכל הציונים מופיעים בגיליון הציונים האישי שלו מידי שנה5 לא ניתן יהיה 

 י ציון חסר שלא באותה השנה5לעקוב אחר

 

 הזכות להיבחן 53. 

 רשאי להיבחן סטודנט אשר ימלא אחר הדרישות הבאות: 

עליו הוא עתיד מחובתו של הסטודנט לוודא שהוא רשום לקורס  -רישום לקורס  5353.  

 להיבחן5    

 מילוי חובות אקדמיים בקורס5 5352.  
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ויש בידו כרטיס אשר הסדיר את תשלומיו רשאי להיבחן סטודנט  -הסדר כספי  5351.  

כרטיס הנבחן, ייגש ליחידת שכר נבחן המעיד על כך5 תלמיד ששכח או איבד את     

לבחינה5 אין להיכנס לבחינה ללא כרטיס נבחן לימוד ויצטייד באישור חד פעמי     

 תמונה של הנבחן5ותעודה מזהה עם     

 

 שאלון הבחינה 52. 

משקלם  יפורטוהיתר, ס יחלק המרצה את סילבוס הקורס שבו, בין בתחילת הקור 5253.  

  וכדומה5הבית, המעבדות, התרגילים היחסי של הבחינה, הבחנים, עבודות 

 פך5ילא ניתן להמיר מבחן בעבודה ולה    

אם לא יצוין חובה לפרסם בשאלון הבחינה את משקלה היחסי של כל שאלה5  5252.  

לקבוע את משקליהן  רצההמטופס המבחן, רשאי משקלה של כל שאלה על גבי 

כך, ייקבע אשונות של הבחינה5 אם לא ינהג הרהדקות  .3של השאלות במהלך 

 שאלות המבחן5משקל שווה לכל 

הבחינה עם המרצה בקורס יודיע לקראת סיום הסמסטר אם ניתן לקיים את  5251.  

בפירוט מירבי על טופס חומר עזר5 חומר העזר המותר בבחינה יוגדר בבהירות ו    

 הבחינה5    

 שאלון בקורסים מסוימים נעשית הערכת הישגי הסטודנט ע"ס בחינת בית:  5251.

שאלוני הבחינה מתקיימת לפי נוהל הגשת עבודות5  הגשת  5בחינה הניתן הביתה    

על ידי מרצה יקבע  מועד החזרת הבחינהבבחינת הבית לא מתקיימים מועדי ב'!     

 בחינות בית מוחזרות כמו עבודות בחדר   בתיאום עם מדור בחינות5 רסהקו    

 עבודות5                           

יודגש בזאת כי אין לשנות בשום מקרה אין לאפשר הגשת עבודה במקום מבחן5  .525.  

  בקורס במטלה מסוג אחר5מטלה 

 5המטלות בקורס מוגדרות בסילבוס5 ללא אפשרות שינוי  5256.  

 

 התנהגות בזמן בחינה 51. 

 להישמע המשגיחים בכיתת המבחן אחראים על קיום הנהלים בתקנון, ויש  5153.  

 להוראותיהם5    

 בהחלט5העברת חומר כלשהו מנבחן לנבחן בשעת הבחינה אסורה  5152.  

 על הנבחן להימצא במקום הבחינה רבע שעה לפני המועד שנקבע לתחילת  5151.  

 תמונה וכרטיס נבחן55 על הנבחן להצטייד בתעודה מזהה עם הבחינה    

כרטיס נבחן תקף כל נבחן חייב להציג את כרטיס הנבחן שלו5 סטודנט שאין בידו  5151.  

על הסדר שכ"ל וכן אישור ממנהל לסמסטר הבחינה, יציג אישור ממדור שכ"ל     

 לגשת למבחן5הלומדים המאשר כי הוא זכאי     

 היכנסו לכיתת נבחן להניח חפציו האישיים על יד המשגיחים מיד עם על ה .515.  

צוין הדבר עזר, אך זאת רק אם המבחן5 במקרים מסוימים ניתן להשתמש בחומר     

 ע"י האחראי על מערך הבחינות5במפורש על טופס הבחינה או נמסר     
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הראשונה של סטודנטים לא יורשו להיכנס לחדר הבחינה לאחר מחצית השעה  5156.  

 הבחינה.    

 מעבר לנדרש הסטודנטים הנבחנים לא יניחו על השולחנות כל חומר מיותר  5150.  

בטופס המבחן על ידי המרצה5 לכתיבת המבחן ומעבר לחומר העזר כפי שמפורט     

 לפני המבחן5חומר העזר ייבדק ע"י המשגיחים     

בבחינה5 אם יעזוב את אותו להשתתף כניסתו של סטודנט לחדר הבחינה מחייבת  5153.  

 "נכשל"5החדר לאחר חלוקת השאלונים, ציונו יהיה     

 תידרש, תימסר משך הבחינה הוא כזמן המצוין בשאלון5 על תוספת זמן, אם  5159.  

 הודעה ע"י המרצה או המשגיחים5    

הבחינה ללא נטילת  נבחן לא יעזוב את מקומו, לא יחליף מקום ולא ייצא מחדר  .5153.         

  מחולקת למספר חדרים ישב כלרשות מהמשגיחים5 במקרה שבו הבחינה     

 אפשרות לעבור מחדר לחדר5סטודנט בחדר שנקבע לו5 אין     

חל איסור מוחלט לצאת מחדר הבחינה במחצית השעה הראשונה של הבחינה,  51533.         

רפואי מתאים. לאחר פרק זמן זה, אישור למעט נשים הרות ונבחנים הנושאים     

 לשירותים לכל היותר פעם אחת. בכל פעם יורשה רק מותר לנבחנים לצאת     

 אחד לצאת בליווי משגיח.תלמיד     

  חובה לנתק את הטלפונים הסלולריים ולהכניסם לתיק הסטודנט5  51532.         

 5חל איסור מוחלט על הימצאות טלפון נייד ליד הסטודנט    

 יאספו את המשגיחים ירשמו על הלוח את זמן הבחינה, ובדיוק בתום המועד  51531.          

 המבחנים5     

 אין לשוחח בזמן הבחינה5  51531.            

יעשה  -למשגיחים סטודנט המבקש לפנות בשאלה או בבקשה למרצה הנוכח או  .5153.         

 זאת בהרמת יד5    

  ההוראה בבחינה ובעבודה יהיה בהתאם לשפת  שאלותהמענה על ה 51536.         

 במחברת שתימסר , בעט בלבדמסלול5 יש לכתוב את התשובות \חוג\בקורס    

על גבי טופס המבחן5 זכותו של בתחילת המבחן, או במבחנים "אמריקאיים"     

ינה שנכתבה לא ניתן לערער על ציון בבח מרצה לא לבדוק בחינה שתיכתב בעפרון5    

 בעפרון5    

אצל המשגיחים 5 מחברות נוספות ניתן לקבל אסור לתלוש דפים מן המחברת 51530.         

אותה עם הראשונה5 יש להקפיד על אשר ימספרו את המחברת החדשה ויאחדו     

 רישום כל הפרטים הנדרשים על שני חלקי המחברת באופן מדויק ביותר5    

)ובכלל זה את שאלון דנט חייב למסור את מחברתו בתום הבחינה למשגיחים סטו 51533.         

 ציונו יהיה "נכשל"5 -סטודנט שלא ימסור מחברת  הבחינה(5    

לקבל אישור סטודנט הזכאי לתנאים מיוחדים בבחינות בגין לקות כלשהי, חייב  51539.         

 משגיחים בכניסה למבחן5מדור בחינות לפני מועד המבחן ולמיוחד ולהציגו ל    
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ויהא עליו למסור נבחן שלא יכבד את הכללים הנ"ל לא יורשה להמשיך בבחינה  .5152.         

הכיתה5 הנושא יועבר לטיפולה של למשגיחים את כל החומר הנדרש ולעזוב את     

 ועדת משמעת5    

משמעת, אינו יפול ועדת סטודנט שלא כיבד את הכללים הנ"ל ועניינו הועבר לט 51523.         

 בוועדת המשמעת5רשאי לגשת למועד ב' כל עוד לא הסתיים הבירור     

המבחן, יציינו במידה ולמשגיחים יש הסתייגויות מהתנהגות סטודנט במהלך  51522.         

להעיר פעם נוספת לאותו סטודנט, זאת על גבי טופס המיועד לכך5 במידה ויאלצו     

חת את מחברת הבחינה ובזאת להפסיק לאלתר את הבחינה5 דיוןרשאים הם לק    

 המכללה5במקרים אלה יועבר ישירות לטיפולה של ועדת המשמעת של     

  להתווכח עםיש להקפיד על התנהגות נאותה וכיבוד הכללים שנקבעו5 אין  51521.         

 הבחינות5המשגיח, ובכל בעיה יש לפנות לאחראי על ארגון     

 5חל איסור מוחלט להעתיק את שאלות הבחינה  51521.        

 

 ארגון הבחינות 51. 

הודעה לגבי דרך מתן הציונים בקורסים שלו: על המרצה להעביר למדור בחינות  5153.  

 ואת מועדם סמוך למועד הרישום לקורסים5 ,עבודהבחינה או 

 בשיעור       ין לקיים מבחנים א במועדי הבחינות שנקבעו,המבחנים יתקיימו אך ורק  5152.  

 אקדמית5עדת חריגים ושל הקורס5 מקרים חריגים יידונו בוהאחרון      

 מדור בחינות יקבע את מועדי הבחינות בתיאום עם הסגל האקדמי5 5151.  

 סמוך למועד הרישום לקורסים5מדור בחינות יפרסם את מועדי הבחינות  5151.  

הסטודנטים בין לחלוקת  ,קצאת כיתות מתאימות לבחינותמדור בחינות ידאג לה .515.  

 הכיתות, ולגיוס משגיחים5    

המרצה יגיש את הבחינה מודפסת למדור בחינות5 על גבי הבחינה יצוין משך זמן  5156.  

 לשימוש5הבחינה וכן רשימת חומרי עזר המותרים     

 הבחינות5 מדור בחינות ידאג לשכפול הבחינות ולאחסונן בכספת 5150.  

 שאינה חסויה5 מדור בחינות יעביר לספרייה ולאגודת הסטודנטים כל בחינה  5153.  

 כל סמסטר5הבחינות יועברו לאחר תום תקופת הבחינות של     

מן המחברות את הבחינות תערכנה בעילום שם5 בתום הבחינה יתלשו המשגיחים  5159.  

בחינות את המחברות, הספחים דור הספח עליו רשום שם הסטודנט, ויחזירו למ    

 ורשימות הנוכחות5    

 אישור להגשתהסטודנטים יקבלו מהמשגיחים ספח ממחברת הבחינה המהווה   .5153.  

 המרצה על קבלת הבחינות5הבחינה5 באחריות מדור בחינות להחתים את 

 לא ניתן לתת עבודת בית במקום בחינה בשום מקרה5 51533.  

 

 ובחנים עומס בחינות .5. 

 בקורס5אי התייצבות למועד א' של המבחן אינה גוררת ציון "נכשל"  5.53.  

בכפוף למגבלות בפני הסטודנט קיימת אפשרות להבחן במועד א' או במועד ב',  5.52.  

 הבאות:    
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 סטודנט שלא ניגש למועד א' וייכשל במועד ב', לא יוכל להיבחן במבחן חוזר  -   

 הקורס5 ויצטרך לחזור על    

סטודנט אשר ייכשל במועד א', יוכל להבחן שוב במועד ב', והציון שיקבל במועד  -   

 ב' הוא הציון הסופי5    

סטודנט שלא ניגש לשני המועדים, ללא סיבה מוצדקת, המאפשרת קיום מועד  -   

   ציונו בקורס יהיה נכשל5מיוחד, כפי שיפורט בהמשך,     

 מועדים מסיבה מוצדקת זכאי לשני מועדים נוספים5 יסטודנט שלא ניגש לשנ -   

לבחינה במועד ב' במטרה סטודנט שקיבל ציון "עובר" ומעלה במועד א' וניגש  -   

לשפר את הציון יהיה מודע לכך שהציון במועד ב' מבטל את הציון במועד א' בכל     

 מקרה5    

בקורס וחובה לחזור עליו, ון מוצהר בזאת כי ציון "נכשל" במועד ב' פירושו כישל -   

 "עובר" ומעלה במועד א'5גם אם קיבל הסטודנט ציון     

 סטודנט שאושרה לו בחינה בתנאים מיוחדים כגון הקראה ואינו מגיע לבחינה  -   

 ב בקנס5יחוי                      

או סמסטר ב' בקורסים שנתיים יוכל סטודנט שנכשל בבחינת סמסטר א'  5.51.  

אישור המרצה בקורס5 לאחר שלים את החלק בו נכשל בשנה העוקבת לה

כפי שייקבעו בשנה  באחריות הסטודנט להירשם מחדש ולעמוד בדרישות הקורס

    שבה נרשם מחדש בכפוף לכללים שייקבעו בחוברת שכ"ל5

  5ציוניםה כלבקורס יילקחו בחשבון  בשקלול הסופי של ציון 5.51.  

 ים:מועדים מיוחד .5.5.  

 אישורים מתאימים:מועד ג', יינתן במקרים הבאים בלבד ועל סמך  /מועד מיוחד     

לואים בתקופת הבחינה, רשאי למועדסטודנט ששירת במי -שירות מילואים  35    

מיוחד עבור המבחנים שהתקיימו החל מתקופת היעדרותו ועד שבוע לאחר      

 שחרורו5     

מביה"ח בלבד, רשאיז בביה"ח והביא אישור אשפוז סטודנט שאושפ -אשפוז  25    

למועד מיוחד עבור המבחנים שהתקיימו החל מתקופת היעדרותו ועד שבוע      

 לאחר שחרורו5      

 ימים(5 .3אסון משפחתי בקרבה ראשונה ) 15    

בחינות ומעלה בשבוע במועד א' ונכשל במועד ב' באחד  1-סטודנט שניגש ל 15    

 עות הללו5המקצו     

 חגים ומועדים דתיים מוכרים עפ"י דת הסטודנט5 5.    

 ראה נוהל סטודנטית בטיפולי      בחופשת לידה5 סטודנטית –לידה  65    

 פוריות/שמירת הריון/יולדת5      

 חופשת נישואים החל מיום לפני החתונה ועד שבוע לאחר מכן5 –נישואים  05    

יש להימנע מקיום שתי בחינות באותו היום5  -נוסף  התנגשות במועד בחינה 35    

אם נקבעו לסטודנט שתי בחינות או יותר באותו היום, יהיה הסטודנט זכאי      

    באחד הקורסים על פי החלטת המכללה5למועד מיוחד      
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   דרך אתר האינטרנט למדור בחינות  בקשה למועד מיוחד יש להגיש5 9   

 5 מועדי הגשת הבקשות סמסטרבקשות למועד מיוחד מדי  ניתן להגיש5 בלבד    

  מצוינים ב"נוהל בחינות ועבודות" המתפרסם מדי סמסטר באתר     

 !! לא יתקבלו בקשות מעבר לתקופה זוהמכללה ובמידע אישי לסטודנט5         

הבחינה על ידי מדור בחינות בלבד ויפורסם  לאחר קבלת האישור יתואם מועד     

 באתר האינטרנט5     

מועד מיוחד, על הסטודנט לחזור /במקרים בהם לא יאושר לסטודנט מועד ג'     

 על הקורס, ולשלם בהתאם לנוהלי שכ"ל5     

 אי הגעה למועד מיוחד תגרור קנס ע"פ חוברת שכר לימוד5  3.5



 "בתשע

215..52.32 

31 

  נוכחות מרצה בבחינה 56. 

 , בשליש המועדיםבשני  חייב להימצא במקום הבחינהאו נציג מטעמו המרצה  - 

 הראשון של הבחינה ובשליש האחרון שלה5  

לקיים קשר רצוף  ר המרצהאם יצא המרצה או ממלא מקומו ממקום הבחינה, יאפש - 

 המשגיחים5 באמצעותעמו   

 

 בדיקת הבחינות ומתן ציונים 50. 

 יום מיום הבחינה5 על תוצאות הבחינה  31המרצה ימסור ציונים סופיים תוך  - 

 תפרסם לפחות שבוע ימים לפני מועד ב' באותו קורס5לה  

 

 חשיפת מחברות בחינה: 53. 

חשיפה לכל מועד5 מדור בחינות יקבע מועדים לחשיפת בחינות5 ייקבעו שני מועדי  5353.  

 לקבלה מחוץ למועדי החשיפה5 או /לא ניתן יהיה לעיין במחברת הבחינה ו    

בחינות, את נה, יגיש לאחראי מטעם מדור סטודנט, המעוניין לערער על הבחי    

שעיין במחברתו במועד חשיפת ערעורו בכתב על גבי טופס המיועד לכך מיד לאחר     

 הבחינה5     

  הערעור יוגש בכתב רק ע"י הסטודנט אשר ביצע את הבחינה5 5352.  

ניתן  בחינתו5 לאסטודנט שלא יגיע לחשיפת הבחינות לא יהיה רשאי לערער על  5351.  

 יהיה לערער על בחינה שנכתבה בעיפרון5    

 

 ערעור על ציון 59. 

הסטודנט במועד לא ניתן לערער על ציון מבחן אם מחברת בחינה תילקח ע"י  5953.  

 החשיפה5     

מחדש ולא רק  סטודנט המערער על ציון יהיה מודע לכך שהבחינה כולה תיבדק  5952.  

ערעור5 הציון הסופי לאחר בדיקת הערעור יכול הסעיפים שאליהם מתייחס ה    

 המקורי5גבוה מהציון /זהה/להיות נמוך    

מדור בחינות, סטודנט, שלא יקבל את תוצאות בירור הערעור, יפנה בכתב אל  5951.  

 הדעת שתינתן על ידו היא שיעביר את הנושא לבדיקתו של ראש החוג5 חוות     

 סופית ללא זכות לערעור נוסף5    

למנהלת האקדמית במקרה שהמרצה הוא ראש החוג תועבר העבודה או הבחינה   5951.  

 שתחליט על המשך הטיפול5     

 של הסטודנט5כל הליך הערעור, שטופל על ידי ראש החוג, יתועד בתיקו האישי   .595.  

 

 החזרת הבחינות לנבחנים: .53. 

 ת ומחברות שלא נלקחו ע"י הסטודנטים יושמדו כחודש לאחר מחברות בחינה חסויו 

 מועד החשיפה5  

 בחינות חסויות לא תוחזרנה לסטודנטים גם לא לאחר מועד הערעור5 

 אובדן מחברת בחינה: 533. 
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 על כל אובדן מחברת בחינה, שלא באשמתו של הנבחן, ידווח מיד למינהל סטודנטים5 

 בבחינה באחת הדרכים שלא באשמתו, ייקבע ציונו נבחן שמחברת הבחינה שלו אבדה  

 הבאות, לפי בחירתו של הנבחן ובאישור ראש החוג: 

 על ידי בחינה מחדש5 * 

 על פי ממוצע הציונים של כל לימודיו לתואר5 * 

 הכיתה לא יימסר על פי ממוצע ציוני שאר הסטודנטים בקורס הבחינה5 ממוצע  * 

 הציון5דרך מתן לסטודנט בעת קבלת ההחלטה על   
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 והערכה / מטלת ביתעבודות 65

 על נייר כשהן מודפסות ע"פ ההנחיות שניתנו ע"י המרצה העבודות תוגשנה  65353  

 5בקורס    

 תוגשנה אך ורק באישור מראש של  -עבודות משותפות של מספר סטודנטים  65352  

 המרצה5    

לכל עבודה5 מועד הגשת העבודה יימסר למסירת עבודות ייקבע מועד אחד בלבד  65351  

 למדור בחינות ויופיע באתר האינטרנט5    

 :בתיאום עם מדור בחינותמועד הגשת העבודה ייקבע על ידי המרצה,  65351  

 יאוחר מחודש לפני תחילת שנה"ל הבאה5לא     

 באיחור ותתקבל כהגשה תחשב עבודה שתוגש לאחר המועד שנקבע ע"י המרצה  .6535  

קנס במדור  בכתב מהמרצה להגשה באיחור ותשלוםרק לאחר קבלת אישור 

הגשה הממועד  בלבדעד שלושה שבועות הגשת עבודות באיחור תתאפשר  שכ"ל5

 הרשמי5

 עבודות5לא יתקבלו ם האחרונים שנקבעו מעבר למועדי    

 לוח זמנים זה תקף גם לגבי פרויקטים וסמינריונים5    

 , אלא  של אותה שנה 359עד ה  –הגמר/הפרוייקט היישומי  מועד הגשת פרוייקט    

 אם הוחלט אחרת ע"י ראש החוג5                           

פרוייקט יישומי של התואר השני יוגש לכל המאוחר ביום הראשון של שנה"ל     

 5ללא קנסהעוקבת     

 מתשלום קנס! פוטרלמען הסר ספק: אישור המרצה להגשת עבודה באיחור אינו     

במידה 5₪  ..3פרויקט יחויב בקנס של /או סמינריון/כל איחור בהגשת עבודה ו   65356  

 5₪  ..יחויב כל מגיש בקנס של והעבודה מוגשת על ידי יותר מסטודנט אחד,     

 עד למועד האחרון שנקבע, יצטרך לחזור על סטודנט שלא יגיש את העבודה     

מעבר לשנות מעלות הקורס5 חזרה על הקורס  %..לשלם הקורס בשנה העוקבת ו    

מגובה  %.2יחויב בגין פיצול לימודים ) הלימוד המאושרות במסלול הלימודים    

  %..-ברישום מחדש לקורס )חיוב ב/או הפחתה( ושכ"ל של אותה שנה ללא     

לול מלאים ניתן למצוא בחוברת שכ"ל הרלוונטית )הכשרה, המסמעלותו(5 פרטים     

 פיצול לימודים5הבדואי, הכשרת אקדמאיים להוראה או לימודי המשך( בסעיף     

 הגשת עבודות באיחור ללא קנס אפשרית במקרים הבאים:  65350  

 השבועיים הקודמים או נישואים במהלך   אשפוז, אסון משפחתי חו"ח -    

מהמועד שנקבע  חודשניתן להגיש באיחור של עד  -למועד ההגשה שנקבע           

 להגשת העבודה ע"י המרצה ללא קנס5     

 שבועות ממועד סיום חופשת הלידה או עד   1ניתן להגיש האיחור של  -לידה    -                          

 שתחל בתוך חופבמידה ו שבועות מהמועד שנקבע להגשת העבודה 3איחור של                                 

        בטיפולי פוריות/שמירת הריון/יולדת5  5 ראה נוהל סטודנטיתדההלי       

במקרה של שירות מילואים שהתחיל או הסתיים במהלך השבועיים הקודמים  -    

 שנקבע  מהמועד חודשניתן להגיש באיחור של עד  -למועד ההגשה שנקבע     

 להגשת העבודה ע"י המרצה ללא קנס5      



 "בתשע

215..52.32 

36 

  ים מקוריים מתאימים בעת הגשת העבודה5 יש להציג אישור    

   יחויב הסטודנט בקנס בגין איחור5  -ללא הצגת האישורים     

 תחויב אף היא בקנס5  –הגשת העבודה מעבר לטווח הפטור המצוין לעיל     

דינו כדין סטודנט שלא  סטודנט שלא מסר עבודה בזמן ולא קיבל אישור על כך 65353  

 על הקורס )אם הוא קורס ייאלץ לחזור הסטודנט  , נו יהיה "נכשל"וציו הופיע לבחינה

התשלום לקורס  5 קורס חלופילבמקרה שהקורס הוא בחירה, יכול להירשם  5חובה(   

 הנוסף יתבצע עפ"י נהלי שכ"ל5

ומספרו, שנה"ל בשער העבודה יש לציין את שם המגיש ומספר ת5ז, שם הקורס  65359  

    שם המרצה ומועד ההגשה5  בה מוגשת העבודה,    

בשער העבודה את שם בעבודות בהן שפת הגשת העבודה אינה עברית חובה לציין     

 המגיש ואת שם המרצה גם בעברית5    

העבודה עפ"י הנוהל העבודות המוגשות5 במקרה בו הוגשה של חובה לשמור עותק  .65353          

שהיא, יורשה הסטודנט להגיש את בה אולם העבודה לא הגיעה למרצה מכל סי    

 לאחר המועד הסופי של הגשת העבודה ללא קנס5העותק שברשותו בשנית, גם     

סמסטר ב' לאותה עבודות שהוגשו לקורסי סמסטר א' יישמרו במכללה עד סוף  653533          

 יישמרו עד סוף  לקורסי סמסטר ב'שנה"ל5 עבודות שהוגשו לקורס שנתי או     

ינה מתחייבת לשמור עבודות בהן לאהמכללה אסמסטר א' של שנה"ל הבאה5     

 מועד הגשת העבודה5יירשם בבירור     

 נבחן עדכני  הגשת העבודות תתבצע בעמדת הקבלה בלבד, עם הצגת כרטיס 653532               

אסמכתא על הגשת העבודה5 מומלץ לסמסטר בו מוגשת העבודה5 הסטודנט יקבל     

 לקבלת הציון על העבודה5לשמור אסמכתא זו עד     

 של כל נבחן  יכרטיסידי יותר ממגיש אחד: יש להציג -עבודות המוגשות על 653531          

המגישים במועד הגשת העבודה5 במידה ולאחד המגישים אין כרטיס נבחן, יימחק    

 העבודה5שמו מרשימת המגישים והוא יתבקש להגיש מחדש )ובנפרד( את    

 מודפס עבודות שמוגשות דרך דואר אלקטרוני מחויבות בהגשת עותק 653531           

    (hardcopy עפ"י הנוהל הרגיל, בנוסף לעבודה שנשלחת ) בדוא"ל5 ציוני עבודות

 אלו יעודכנו רק לאחר הגשת עותק מודפס5    

 , הדבר יהווה חל איסור מוחלט להגיש אותה עבודה בשני קורסים שונים.65353  

      5עבירת משמעת ושני הקורסים ייפסלו    

 

 "(ה"פרויקטביצוע עבודת הגמר ) 526 

 שנה ג'5כל סטודנט חייב לבצע עבודת גמר )"פרויקט"( במסגרת לימודי  65253  

 הגשת העבודה היא תנאי להסמכתו להוראה5 65252  

 0.5ציון "עובר" בעבודת גמר הוא  65251  

, אלא אם הוחלט אחרת ע"י של אותה שנה 359עד ל  -ריך הגשת הפרויקט תא 65251  

 ראש החוג5
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שהוגש באיחור ויתקבל רק פרויקט שיוגש לאחר המועד שנקבע  יחשב כפרויקט  .6525  

 להגשה באיחור ותשלום קנס במדור שכ"ל5 בכל מקרה, ישור בכתב מהמרצה א לאחר קבלת 

 יחת שנה"ל העוקבת5יתקבל פרויקט שיוגש לאחר פתלא    

  לא ניתן לתקן פרויקט לאחר קבלת הציון5  65256  

 

 עבודות סמינריוניות 651 

 ייקבע ע"י המרצה5תאריך הגשת הסמינריון  65153  

 0.5ציון "עובר" בעבודת סמינריון הוא   65152  

 יחשב המרצה לאחר המועד שנקבע ע"יעד שלושה שבועות סמינריון, שיוגש  65151  

 אישור בכתב מהמרצהלת הוגש באיחור ויתקבל רק לאחר קבשכסמינריון    

 ם קנס במדור שכ"ל5 להגשה באיחור ותשלו   

 לא ניתן לתקן סמינריון לאחר קבלת הציון5  65151  

 לא ניתן ללמוד שוב סמינריון שבו התקבל ציון נכשל5 על הסטודנט לבחור              .6515                

 סמינריון אחר5                           

 

 הגשת ציונים 651 

המרצה ימסור ציונים סופיים על עבודות תוך חודש ימים מהמועד שנקבע להגשת  65153  

 העבודה5    

תיקון, אם המרצה עבודה שקיבלה ציון "נכשל" יכולה להיות מוגשת מחדש אחרי  65152  

עבודה יום פרסום הציון5 במ חודשעד  -מועד הגשת התיקון5 מאפשר זאת

יודגש בזאת החופש 5 אין אפשרות לתקן-פרויקטים וסמינריונים תהליכית,

בידי המרצה ההחלטה 5 האקדמי של המרצה לאשר/ לא לאשר הגשת תיקון עבודה

מגבילה יותר של החוג, ואז לא בלבד, אלא אם התקבלה החלטה כללית אחרת, 

אלץ לחזור על הקורס, ולשלם בהתאם והסטודנט ייתינתן אופציה לתיקון נוסף 

כל איחור בהגשה יגרור רישום מחדש לקורס בתיאום לפי כללי  לנוהלי שכ"ל5

 שכ"ל5

 מועד  המיועד לכך5 המרצה יגיש את הציונים אך ורק על גבי הטופס הממוחשב  65151  

 שנה"ל העוקבת5עד פתיחת -חזרת ציונים עבור עבודות שהוגשו באיחורה                          

המיועדת לכך את בכל מקרה שהמרצה לא נתן ציון לסטודנט, ירשום במשבצת  65151  

 הגיש עבודה וכו'(5הסיבה לאי מתן הציון )לא ניגש לבחינה, לא     

 מחובתו של הסטודנט לבדוק בתום סמסטר/שנה שכל הציונים נמצאים במערכת                            

 5השעות אותה למד

 ערעור על ציון עבודה    .65 

 החזרת עבודות תתבצע בחדר עבודות במועדים שיפורסמו מראש5  65.53  

סטודנט המעוניין לערער על ציון עבודה יוכל לעשות זאת במועד החזרת   65.52  

רוף טופס הערעור העבודה בצלאחר שמילא טופס ערעור מסודר5 , והעבודות

 בחינות ועבודות5תימסר למדור 
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 סיום לימודים 656 

 יהיה עפ"י מועד קבלת הציון האחרון המשלים  .B.Ed/תאריך הזכאות לתעודת הוראה 

 את החובות האקדמיים ובהתאם לנוהלי שכ"ל5 

 

 תכנית סטאז' 056 

 היהיו חייבים בהתמחות בהוראותעודת הוראה  .B.Ed תוארלקראת  ומדיםהלכל   

 יחויבובהתמחות בהוראה בהצלחה  לאחר עמידה 5בשנת עבודתם הראשונה

 משרד החינוך ובפרק הסטאז' באתר המכללה5 נחיותבכפוף לה בבחינת רישוי

 

 נוהל התאמת היבחנות לסטודנטים בעלי צרכים מיוחדים 05

 5דקאנט הסטודנטים ראה נוהל באתר האינטרנט  של

 

 הפסקת לימודים 35

 הנסיבות הבאות:המכללה רשאית להפסיק את לימודיו של סטודנט בשל  353 

 חובות שכ"ל עפ"י התקנון, כמקובל במדור שכ"ל5 - 

מן מוגבל, בהתאם להתחייבות של לז שאושרואי עמידה בתנאי הקבלה המיוחדים  - 

 הסטודנט המצויה בתיקו האישי5

 החלטת ועדת משמעת5 - 

 *החלטת ועדת התאמה להוראה5  - 

מעבר ללא הודעה הרשומים במערכת השעות ם מהקורסיבמהלך שנה"ל היעדרויות           -     
 5למכסה המותרת

 
 כישלון חוזר בקורס הסמסטריאלי "פדגוגיה", או "עבודה מעשית"5 - 

  5קורסים בשנת לימודים אחת לאחר קיום בחינות מועד ב' .-בכישלון    - 

 

 5 לשנתייםוהינה  בשני המקרים האחרונים הפסקת הלימודים היא מינהלית ואוטומטית          

 קורסים בשנת לימודים אחת או אי עמידה בתנאים שהוצבו בעת קבלה על  .-כשלון ב -

 הרשעה בועדת משמעת במהלך שנות הלימודים תגרור הפסקת לימודים  ובנוסף תנאי            

 לצמיתות5

על כך על הפסקת הלימודים ויוכל לערער הסטודנט יקבל מכתב רשמי מראש המכללה המודיע  

קיבל את הודעת ית5 העתק, שעליו יאשר הלומד כי יום בפני ועדת חריגים אקדמ 31כתב  תוך ב 

 הפסקת הלימודים, יישמר בתיקו האישי5 

, ראש החוג/ ראש המסלול הרלבנטיים תי/ית הרלבנט/* החלטת ועדת התאמה להוראה שהרכבה יכלול את: המד"פ

 ונציגים נוספים לפי הצורך5 
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 ערעור 352 

 את לימודיו דנט רשאי לערער בפני ועדת חריגים אקדמית על ההחלטה להפסיק סטו 

 בצירוף נימוקים מפורטים5  במשך שבועיים מיום קבלת ההודעה על כך5 הפנייה תיעשה 

 בוועדה משתתפים: 

 מנהלת אקדמית5 - 

 דיקאן הסטודנטים5 - 

 5ראש חוג  /ראש מסלול  - 

 5ת/ה פדגוגי/מדריך - 

 קת הלימודים יתועד בתיקו האישי של הסטודנט5כל הליך הפס 

 

 הפסקת לימודים ע"י הסטודנט       351 

 הסטודנט יודיע על הפסקת לימודיו בכתב למינהל הסטודנטים5 - 

 תוקף ההודעה על הפסקת הלימודים מתאריך קבלת המכתב במינהל הסטודנטים5 - 

 ם מפורט בחוברת שכר תחשיב החזר תשלום שכר הלימוד בעקבות הפסקת לימודי - 

 לימוד5  

 

 זרה ללימודים שהופסקו ע"י הסטודנטח       351 

סטודנט המבקש לחזור ללימודים אחרי הפסקה של פחות משנתיים, יחזור למסגרת  - 

 שנקבעה בתחילת לימודיו, אלא אם כן יבקש אחרת5  

 לימודיו  סטודנט החוזר ללימודים לאחר הפסקה של שנתיים עד שש שנים, מסגרת - 

 לול וראש החוג בהתאם להוראות עלולה להשתנות ותיבנה מחדש ע"י ראש המס  

 שתהיינה תקפות באותה עת5  

 הלימודים שאושרה5לימודיו הקודמים של הסטודנט במוסד יוכרו בהתאם למסגרת  - 

 שנים ומעלה אין הכרה בלימודים קודמים5 6לאחר הפסקה של  - 

 

 מעתכללי אתיקה ותקנון מש 95

 כללי משמעת      953 

 הסטודנטים חייבים לקיים את כללי המשמעת הבאים: 

 להתנהג בין כתלי המכללה ובכל מקום אחר בצורה ההולמת את החוק, את מטרות  35 

 המכללה ויעודה ואת עקרונות המוסר הציבורי5  

 מלפגועלשמור על כבוד המכללה, מרציה, עובדיה וחבר הסטודנטים ולהימנע  25 

 בשלומם, בגופם וברכושם5  

ת על פי חוקת המכללה, תקנותיה למלא בנאמנות את כל החובות הלימודיות והאחרו 15 

 ונהליה5  

 לציית להוראות שלטונות המכללה, מרציה ועובדיה הניתנים עקב ובקשר למילוי  15 

 תפקידם בהתאם לחוקת המכללה, תקנותיה ונהליה5  

 על הסדר והנקיון בתחומה5לשמור על רכוש המכללה,  5. 
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 משמעתעבירות  952 

 עבירת משמעת היא כל מעשה או מחדל, או סיוע למעשה או מחדל, הגורמים  או עלולים  

  רעו בין כתלי יבין אם א ,המפורטים למעלהכללי המשמעת לגרום לאי קיום  

 שפירושם אחד או יותר מן הבאים: המכללה ובין אם מחוצה להם, 

ין כתלי המכללה ובין אם מחוצה שאינה הולמת סטודנט, בין אם אירעה בהתנהגות  - 

 להם, המתבטאת במעשים או במחדלים )פירוט בתקנון המשמעת המלא(5  

 התנהגות שיש בה אי ציות, או סירוב לציית להוראות של הרשויות המוסמכות של  - 

 (5המלא המכללה )פירוט בתקנון המשמעת  

לזכאות כלשהי מהמכללה או סיוע מודים במכללה או בקשר מעשה מרמה בקשר ללי - 

  המעשה טובת הנאה לעושהו ובין אם לא לאדם אחר, וזאת בין אם הניב   

 המשמעת המלא(5)כמפורט בתקנון   

 לחובות הלימודיים, מעשה או מחדל, תוך כוונת מרמה או ללא כוונה כזאת, בקשר  - 

 עית של הישגיו או יכולתו של הסטודנט, בין שגרם או עלול היה לגרום להערכה מוט  

 אם הטעייה זו אמנם נגרמה ובין אם לאו )כמפורט בתקנון המשמעת המלא(5  

 מעשה או מחדל שגרם או עלול היה לגרום למניעת מימוש זכותם של סטודנט או  - 

סטודנטים אחרים מגישה למתקנים, לספרים, לאמצעי הוראה ולמידה אחרים או כל   

 ות אחרת המוקנית להם כדין5זכ  

  3993 -הטרדה מינית או התנכלות כמשמעם בחוק למניעת הטרדה מינית, התשנ"ח  - 

 וחוק שוויון הזדמנויות בעבודה )ראה נוהל הטרדה מינית, במדור כח אדם(5  

 

 רשויות השיפוט  3.5

 רשויות השיפוט הנן: 3.53 

 וועדה ה  אב בית הדין, שהינו נציגבית הדין למשמעת )להלן הוועדה( המורכב מ:  - 

 גודת הסטודנטים )משמש כמשקיף אהמתמדת, ארבעה חברי סגל אקדמי, נציג   

 )בא כוחו של המנהל האקדמי( שישמש כמזכיר הוועדה בלבד( ואיש סגל מנהלי   

 וכתובע5  

נציג מי חבר סגל אקד אב בית הדין לערעורים, שהינו , המורכב מ:ערעוריםל בית הדין      - 

הועדה המתמדת, שני חברי סגל אקדמי, נציג היחידה אליה קשור הסטודנט, דיקן 

 הסטודנטים ונציג אגודת הסטודנטים5

 

 ייצוג המכללה -מערכת התביעה  3.52 

 התלונה וינמקה5מזכיר הוועדה ישמש כתובע בדיונים, יזמן עדי תביעה, יגיש את  

 

 מערכת ההגנה 3.51 

 רשאי להיות מיוצג על ידי נציג אגודת  ,ר עבירה לפי תקנון זהסטודנט שהואשם בדב 

 הסטודנטים לענייני משמעת5 

 

 הליכי השיפוט  3.51 
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  תלונה על עבירה לכאורה על כללי המשמעת תוגש בכתב למזכיר הוועדה כשהיא  

  מפורטת וחתומה סמוך ככל האפשר למועד ביצוע העבירה על ידי אחד או אחדים  

 הלן "המתלונן"(5 יש לצרף מסמכים נלווים המשמשים ראיות5מהבאים )ל 

העבירה, וזאת בין אם המרצה או העובד המופקד על התחום שבו לפי החשד בוצעה  - 

 נכח בביצועה ובין אם לא5  

 המשמעת5 שנכח בעת ביצוע העבירה על כללי סטודנטכל מרצה או עובד או  - 

 מהווה עבירה על כללי לגביה חשד שהיא  כל מי שחש עצמו נפגע מהתנהגות שקיים - 

 המשמעת5  

 

ללאחר קבלת התלונה ינקוט מזכיר הוועדה בפעולות הבאות )חלקן או כולן( לפי שיקו .3.5 

 :דעתו 

 לשיקול דעתוידרוש הסברים נוספים מהמתלונן, מהנתבע או מכל גורם אחר  - 

 עם יו"ר ועדת המשמעת5 תובהתייעצו  

 לאב בית הדין  למשמעת ועל ידי כך יפתח בתהליכים משמעתיים5יעביר את התלונה  - 

 

 עונשים 3.56 

 מהעונשים הבאים:על כל נתבע שנמצא אשם בעבירת משמעת, יוטלו אחד או יותר  

 אזהרה5    - 

 או מטלה אקדמית5 מטלה אקדמית חינוכית - 

 כתיבת מכתב התנצלות5 - 

 5נזיפה חמורה /נזיפה  - 

 ספרייה, מעונות סטודנטים וכו'5תקני המכללה כולל מניעת שימוש במ - 

 מניעת פרס לימודים או מלגה לתקופה קצובה, או חיוב להשיבם5 - 

 , הנחה ו/או כל זכאות אחרת בעלת משמעות כספית למשך תקופה המניעת הלווא - 

 קצובה5  

 ה העבירה או דרישה להחזר פרס ביטול פרס לימודים שניתן בשנה בה נעשת - 

 לימודים5  

 העברת המידע בכתב למשרד החינוך5 –בהופעה שלישית בפני הועדה  - 

 פיצוי עבור נזק לרכוש או בזבוז משאבים בגובה הנזק 5 - 

 קנס כספי5 - 

 מניעת העסקה במכללה לתקופה קצובה או לצמיתות5 - 

ם ופס יעוץ או כל מסמך אחר מטעעיכוב הוצאה של כל תעודה או אישור לימודים, ט - 

 המכללה הקשור בלימודים5  

 איסור להבחן בבחינה או בבחינות מסוימות בשנת הלימודים בה ניתן פסה"ד5 - 

 איסור להשתתף בקורס או בקורסים מסוימים בשנה בה ניתן פסה"ד5 - 

 ציון אפס  פסילת בחינה שנערכה בשנה"ל שבה בוצעה העבירה, שמשמעותה - 

 בבחינה5  

 בודה סמינריונית, עבודת גמר או עבודה אחרת המוטלת על פסילת עבודת בית , ע - 

 הסטודנט בקשר ללימודיו, שמשמעותה ציון אפס בעבודה5  

 ביטול קורסים הקשורים בעבירה שבוצעה, שמשמעו ציון אפס בקורס וחובת חזרה  - 

 על קורס5  
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 ביטול סמסטר5 - 

 הרחקה מהמכללה לתקופה קצובה5 - 

 הרחקה לצמיתות5 - 

 ונש אחר שימצא נכון ע"י בית הדין5ע - 

 פרסום המעשה והעונש, תוך ציון שם הסטודנט5 - 

 עונש מהמפורטים לעיל, על תנאי, לתקופה שבית הדין ימצא לנכון5 - 

 

 החלטת בית הדין ניתנת לערעור כמפורט בתקנון המלא5 3.59 

  

 5 סדרי מינהל33

 שכר לימוד 3353 

 תשלום שכר לימוד כפי שמפורט בחוברת שכר לימוד חובה על הסטודנט למלא הוראות  

 ובהתאם לשינויים שיהיו מעת לעת5 

 

 מינהל הסטודנטים 3352 

 מינהל הסטודנטים מטפל בלומדי ההכשרה הסדירה, לומדי הסבת אקדמאים ולומדי  

 המשך מהרגע שהוסדר שכ"ל במלואו5 הטיפול כולל בין היתר: 

 נט בהתאם להנחיות משרד החינוך5עדכון שוטף וניהול תיק הסטוד 35 

של הלימודים( ניתן לשנות מערכת פעם אחת בסמסטר )בשבוע השני  -שינויי מערכת  25 

 אין אפשרות לשנות מערכת מעבר לתקופת השינויים5 ללא תשלום5  

 את רוב האישורים ניתן להוריד מאתר האינטרנט של  -ציונים  תוגיליונואישורים  15 

 לום5המכללה ללא תש  

 כל סמסטר הבקשות מוגשות לאחר סיום מועדי ב' של  -בקשות למועדים מיוחדים  15 

 למשך שבועיים באמצעות טופס בקשה מקוון5 מועדי הגשת הבקשות יפורסמו מדי   

 סמסטר5  

 חובות יש טופס בקשה לאישור סיום  -ותעודות הוראה  .B.Edהנפקת תעודות  5. 

מינהל סטודנטים לאחר החתמת כל המכללה ולפקסס ללהוריד מאתר האינטרנט של   

 היחידות כמתבקש5  

 ..:31 - ..:.3בימים א, ב, ג, ה בשעות  קבלת קהל:  

 ביום ד' אין קבלת קהל בכל המסלולים5  

 

 מדור בחינות וסיורים 3351 

 בניית לוח בחינות ותפעול מערך הבחינות מדי סמסטר5 א5  

 דיים5ארגון ותפעול סיורים לימו ב5 

 

 

 

 ספרייה 3351 
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 במכללה5 אוסף ספרית המכללה נועדה לשרת את ציבור הסטודנטים, המרצים והעובדים  

 אנגלית,ערבית, רוסית( בעיקרספרים בשפות שונות )עברית,  ...,.33כולל מעל  ההספריי 

 מתחום מדעי החברה והרוח, עם דגש על חינוך ונושאים קרובים לו5 כמו כן ישנם ספרים  

בסוציולוגיה, פסיכולוגיה, יהדות ומקרא, היסטוריה כללית ויהודית, תולדות ארץ  

ישראל ומדינת ישראל, לשון, ספרות ונושאים בתחום מדעים, מדעי הטבע, מתמטיקה  

העוסקים כתבי עת עבריים ולועזיים  ..6הנלמדים במכללה5 בספריה מעל ומדעי המחשב  

מאגרי מידע  30ים הנלמדים במכללה5 בספריה יש בתחומי דעת שונים תוך דגש על התחומ 

שונים המאפשרים חיפש והדפסת מאמרים בשפה העברית ושפה האנגלית באמצאות כרטיס  

 הדפסה5  

נותנת  ההספריי בכל התחומים הנלמדים במכללה5 ..1מעל -כמו כן, קיים מבחר קלטות וידאו 

אלקטרוניים, הדרכה מאגרי מידע השאלה, יעץ, חיפוש בלמבקרים מגוון רב של שירותים:  

השאלה בין ספריתית, הזמנות ינות ספריה" לסטודנטים שנה א', ביבליוגרפית, קורס "אורי 

 ספרים וכתבי עת, צילומי מאמרים בתשלום וכו'5  

 

 בערב וביום ו' מהשעה  .3351עד  .351.פתוחה לקהל בכל ימי השבוע מהשעה  ההספריי 

 5 ..325עד  .351. 

 

 ה בספריה מותרת רק ללומדים במכללה, למרצים ולצוות העובדים5 אין אפשרות ההשאל 

 לשאול ספרים ללא כרטיס סטודנט או כרטיס עובד5  

 

 כל קטגוריה של משתמשים בספריה יכולה לשאול מספר מוגבל של פריטים בו זמנית5  

 ור מוטל כתבי העת וספרים שמורים אינם ניתנים להשאלה5 על כל ספר שהוחזר באיח  

 קנס כספי, כמו כן על הספרים האבודים5  

 

 וגם לבצע הארכת השאלת  ההספרייניתן למצוא עדכונים בפעילות  ההספרייבאתר  

 http://www.achva.ac.ilספרים5 כתובתנו באינטרנט: 

 

במכללה,  באתר האינטרנט של המכללה ניתן לקבל מידע על כל השירותים הניתנים .335 

 טפסים ולמלא אישי בנוגע למערכת הלימודים, להוריד טפסים שונים לקבל מידע   

 מקוונים5  

 http://www.achva.ac.il כתובת האתר:  
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 דיקאנט הסטודנטים

 

 5אמץ כלכלי ואף מאמץ פיזימלימודים אקדמיים דורשים ריכוז, משמעת עצמית, חריצות, 

אנו, צוות דיקן הסטודנטים יודעים להעריך את הקשיים הללו ועל כן אנחנו מעמידים לרשותכם 

 מגוון רחב של שירותים5

 השירותים הניתנים בדיקן הסטודנטים כוללים:

  לסטודנטים הזקוקים לעזרה במימון שכר הלימוד באמצעות מתן מלגות והגשת  - סיוע כלכלי

 בקשה להלוואות5

 בסטודנטים הפעילים עם ולמען תומך באמצעות מתן מלגות, משרד הדיקן  –ת מעורבות חברתי

 הקהילה5

  תגבור, סיוע בהגשת טופס ולת"ם, שיעורי עזר –תמיכה בסטודנטים המשרתים במילואים 

 5 לצילום חומרי לימוד

  שומר על זכויות הסטודנטים ומייצג משרד הדיקן  –ייצוג הסטודנטים בפני רשויות המכללה

 ה5בפני רשויות המכללאותם 

  במרכז לסיוע לימודי ניתן לקבל חונכות אישית לסטודנטים בעלי צרכים  –מרכז לסיוע לימודי

בתגבור5 במרכז פועל מרכז לימודי טכנולוגי  ןמיוחדים וחונכות קבוצתית לכל סטודנט המעוניי

 הכולל מחשבו מיוחד ותוכנות לימודיות עבור סטודנטים בעלי צרכים מיוחדים5

 עומד לרשות הסטודנטים ומציע  הצוות המקצועי של דיקן הסטודנטים – ייעוץ ותמיכה אישית

 ייעוץ אישי ופסיכולוגי5

  ליווי וסיוע לעולים בכל הקשור לזכויותיהם מול מנהל הסטודנטים5 –עולים חדשים 

  שותף בהעשרת חיי החברה של הסטודנטים ומארגן  משרד הדיקן –פעילות חברתית ותרבותית

 ירועים ופעילויות תרבות במכללה5 א

  ברישום לחונכויות פר"ח5 סיוע –חונכות פר"ח 

 

 אנו מקווים שתעזרו בשירותים אלה בדרך הטובה ביותר5

מידע נוסף תוכלו לקבל באתר האינטרנט של דיקן הסטודנטים: 

http://www.achva.ac.il/category/academic_dean 

 yonit_s@achva.ac.il ,.3-3.33.3.מזכירות דיקן הסטודנטים: 

 

 צוות דיקן הסטודנטים ואני נמצאים במכללה לשירותכם ובשבילכם

 

 בברכת שנת לימודים מוצלחת,

 מיכל רביבו שטיינרד"ר 

 דיקן


