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 נהלי עבודה למרצי המכינה

 

 תוכנית הקורס

, או למספר חלוקה לשבועות לימודעפ"י  קורס ללימודים תוכנית בשבוע הראשוןלהגיש כל מורה מתבקש 

 .ולמלא את הטופס לתכנון בחינות ובחנים לקורס השיעורים,

 א'. מורה שמלמד קורס סמסטריאלי זהה בשני סמסטרים יעביר פעם בשנה את התוכנית בסמסטר

 .סמסטרטופס תכנון בחינות ובחנים יש להגיש מחדש כל 

 מומלץ למסור לסטודנטים את תוכנית הלימודים בשיעור הראשון כדי שידעו מה עומד בפניהם.

 סל שעות לקורס

לכל קורס מתוכנן סל שעות. בחישוב השעות לקורס נלקחו בחשבון החופשות וביטולי שיעורים. אבקש לתכנן את 

ת השנה בהתאם ללוח החופשות ולהימנע מבקשות לתגבורים. באופן עקרוני, כל השעות אמורות הקורס מתחיל

 להספיק לקורס. במקרים חריגים בלבד אוכל לאשר תגבורים.

יש להימנע מביטולי שיעורים. במקרים חריגים יש להודיע מראש למנהלת המכינה על ביטול  – ביטולי שיעורים

 בשל מחלה יש להודיע מוקדם ככל האפשר. שיעור. במידה והביטול פתאומי

 זמני שיעורים והפסקות

 83:7-17377 –שיעור

 17377-17310 –הפסקה 

 17310-11310 –שיעור 

 11310-15310 –הפסקה 

 15310-1:310 –שיעור 

 1:310-11377הפסקה 

 11377-103:7 –שיעור 

 103:7-18377 –הפסקה 

 18377-103:7 –שיעור 

 103:7-10310 –הפסקה 

 10310-10310 –עור שי

  10310-57377 –שיעור 

 על המורה להקפיד להתחיל את השיעור בזמן ולסיים את השיעור עפ"י מועד השיעורים המפורטים.

 . מנהלת המכינה תיאום מוקדם עםלקצר את משך השיעור/ים ללא אין 

 יומן הכיתה

 היומן משמש3 

 . לבקרת נוכחות הסטודנטים1

 יות לימודים.תוכנ למעקב אחר ביצוע .5

 .בהקפדה את נוכחות הסטודנטים המורה יסמן

 במקרים של היעדרות סטודנט מעל לשני שיעורים.  רכזת הסטודנטים תטפל
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 . אין להשאיר את היומן בהפסקות על השולחן המורה או לתת לסטודנט.  בלבד המורה לשמור על היומן ברשותיש 

את תוכן השיעור, לשם מעקב אחר ביצוע תוכנית שיעור בתום כל מתבקש להקפיד ולרשום בקצרה  כל מורה

 .הלימודים

 פיקוח. לדווח ללצורך אישור המשכורת, וגם , המשמש יומןיש למלא את כל הפרטים המצוינים ב

יש להניח את היומן בתיבה  ,יש להחזיר את היומנים למשרד מינהל הוראה, במידה והמשרד נעול ,בתום השיעור

 שרד.המיועדת לכך בפתח המ

 מבחנים

בתחילת שנת הלימודים יתפרסם לוח מבחנים. לכל קורס מתוכננת בחינת מתכונת אחת. במידה והינך מעוניין 

בחנים במהלך הסמסטר ולמלא  5-1בבחינת מתכונת נוספת יש ליידע את רכזת מינהל הוראה, בנוסף עלייך לקיים 

 את הטופס המצ"ב.

 לכן יש לקיים את הבחינות במועדים שהוסכם.לוח הבחינות מותאם עם כל אחד מהמורים ו

אם לקראת המבחן המורה ירצה לשנות את המועד יש לתאם זאת עם רכזת מנהל הוראה ולא עם 

 הסטודנטים. רק במידת האפשר נשנה את מועד המבחן.

 החזרת מבחנים

 .יש להחזיר תוך שבועיים את הבחנים

. ציוני הבחינה מועברים תוך שבועיים מיום הבחינה היש להעביר את גיליון הציונים לרכזת מינהל הורא 

 למנהלת, ליועצות ולרכזת סטודנטים.

על המורה לעשות את הבירור הראשוני מדוע הסטודנט לא נבחן ולציין זאת על גיליון  -סטודנט שלא נבחן

 .אבקש להקפיד לעשות זאת –הציונים 

את הסטודנט לשיחה ותפנה ,במידת הצורך, ליועצות או במידה וההיעדרות מבחינות חוזרת, רכזת סטודנטים תזמן 

 למנהלת.

 לקויי למידה 

יש לבחון סטודנטים לפי ההנחיות של יועצת המכינה ולתאם מראש מולה דרכי היבחנות שמצריכות היערכות 

 מראש.

 שינויים בעניינים מנהליים 

בחדרי הלימוד, ייעשו בתיאום עם רכזת מנהל הוראה והיא תעביר את  כל שינוי במערכת השעות, במועדי הבחינות,

 לסכם עם הסטודנטים כל סיכום מנהלי בתחומים האלה.אין . המידע לסטודנטים

 צילום חומר לימודי

 יש להגיש לפחות שבוע מראש כל חומר לצילום.

 יש להכין חוברות לקורס שימכרו לסטודנטים במחיר עלות הצילום.

 משרדי המכינה.אין לצלם ב

 משמעת

ממלא את דרישות הלימודים, כפי שמפורט בסעיף "מהלך לימודים תקין" בתקנון מתנהג כראוי ואינו  שלאסטודנט 

 יוזהר בשיחה אישית עם המורה. המצ"ב,  הסטודנטים

  להמשך טיפול. ליועצות ובהמשך למנהלת המכינה לרכזת סטודנטים או אם לא יחול שינוי, יפנה המורה

 קרים חריגים במיוחד תתכנס ועדת משמעת.במ
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 אין לאפשר לסטודנטים להשתמש בטלפון נייד בזמן השיעור. - טלפונים ניידים

 הסטודנטים יכנסו לכיתה ע"פ הזמנים המצוינים במערכת השעות. -איחורים 

 

 .הפסקהלאחר השעה ופעם שנייה רבע סטודנט, אשר יאחר, יורשה להיכנס לכיתה פעם אחת לאחר 

טודנט שמאחר בקביעות לא ייכנס גם אחרי רבע שעה. במקרים חריגים וחד פעמיים רכזת סטודנטים תאשר ס

 .0377כניסת סטודנטים עד השעה 

 מזון ושתייה לכיתות. אפשר הכנסת אין ל השיעורבזמן 

 דיווח לצרכי תשלום ושכר

יתה ודיווח על ביצוע השיעורים, צריכה להגיש טופס דיווח על ביצוע שיעורים בפועל לצרכי שכר. בין יומן הכיש 

-כלול את ימי העבודה עד הלבחודש ו 18-עד הרכזת מינהל הוראה להיות התאמה מלאה. את הדו"ח יש להגיש ל

 הוא יקוזז בהמשך.שדווח עליו אם יבוטל שיעור  .לחודש 57

 משוב

לא  .פרק זמן סביר של לימודיםבהתאם לנוהג המכללה, יועבר בקרב הסטודנטים ע"י המכינה טופס משוב, לאחר 

 בכל הקורסים יועבר המשוב.

 ספרי עיון

 ניתן להגיש בקשה לרכישת ספרים לספריה. מנהלת המכינה תשקול את הבקשה עפ"י האפשרויות  התקציביות.

 תאים אישיים )בחדר מינהל הוראה(.

לבדוק יש בכל ביקור במכינה תא אישי להחזקת חומר שוטף. תא זה משמש גם כתא דואר. לכן,  כל מורה לרשות

במסדרון קומת הכניסה בבניין המכינה לאחסון תא  קייםבנוסף לכך . מכתבים וחומר לימודי שםאם מצויים 

 מורים המעוניינים לקבל תא מתבקשים לפנות לרכזת מינהל הוראה )אורלי( לקבלת מפתח אישי. –חומרים 

 תא דואר של המכינה

ל להימסר ישירות למזכירות המכינה, יוכנס לתא הדואר של המכינה )התא כל מכתב או כל מסמך שאינו יכו

. מומלץ לעדכן את רכזת מינהל שמשמש להחזרת היומן(. התא יפתח כל יום ולא תהיה כל תקלה בהעברת המידע

 הוראה על מסמכים חשובים שהושארו בתיבת הדואר.

 תקשורת עם רכזת מנהל הוראה והצוות המינהלי 

דירה המשרתת את כולם יש להתייחס באופן שוטף ומיידי למיילים שנשלחים מהצוות המינהלי של למען עבודה ס

. מורה שלא מעוניין לקיים תקשורת דרך מיילים אלא בפעם הראשונההמכינה, יש להתייחס למייל שנשלח 

  טלפונית יודיע לרכזת מינהל הוראה בתחילת השנה.

 

 

 שנת לימודים פורייה ומהנה

 ות הקד"אמנהלת המכינ -ורד מאור 

 


