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 המנכ"ללשכת  נשיאההלשכת 

 י"ט    אלול,  תש"ף                     

 2020ספטמבר,  8            

 לסגל האקדמי שלום,

 

 למידה בשגרת קורונה –הוראה מדיניות וכללים ב

 

 -)הגל הראשון של הקורונה(, עלה הצורך להגדיר מדיניות וכללים בנוגע להוראה בתהליך הפקת לקחי סמסטר ב' תש"ף

 למידה בשגרת קורונה, כזו הצפויה ללוות אותנו גם במהלך תשפ"א.

במסמך זה תמצאו את פירוט המדיניות והכללים בנושא. לקראת שנת הלימודים יופץ מסמך הנחיות רלוונטי גם 

 לסטודנטים.

יות והכללים המפורטים בהמשך היא של כל מרצה ומרצה. האחריות הניהולית ליישומם הינה האחריות לביצוע ההנח

 של ראש המסלול/ חוג/ תכנית. 

 

 הגדרות סוגי שיעורים בימי קורונה

  שיעור המתקיים בפועל במכללה, ולומדים בו כל תלמידי קבוצת הלימוד.  - פנים אל פנים )פרונטלי(שיעור

 שיעור זה אינו מוקלט.

  שיעור המתקיים בפועל במכללה בהשתתפות חלק מקבוצת הלימוד. החלק  - משולב )היברידי(שיעור

 ייה . השיעור מוקלט וזמין לצפבבית או בכיתה אחרת בקמפוס האחר משתתף בשיעור באופן סינכרוני

 קלט כך שיהיה זמין לצפייהשיעור מקוון המועבר בזמן אמת ומו -שיעור סינכרוני 

 מקוון המוקלט מראש וניתן לצפייה לאורך תקופת זמן המוגדרת ע"י המרצה.שיעור  -וניסינכר-שיעור א 

 

 ממלאי תפקידים אקדמיים

 בעלי תפקידים יגיעו למכללה מעת לעת במהלך הלימודים. לראשי המסלולים/  – הגעה למכללה

בראשן הם  חוגים/תכניות מומלץ לעשות זאת בימים בהם מתקיימים לימודים פרונטליים של היחידות

 עומדים. בעיות אישיות בנושא זה יסוכמו מול דקאן הפקולטה/ ראש היחידה בה פועל ממלא התפקיד.

 

 סגל אקדמי

 למידע האישיסילבוס הקורס יותאם להוראה מרחוק. כמו בכל שנה יש להעלות את הסילבוס  -סילבוס קורס 

 .30.9-עד ה

 היקף החומרים הנלמד בקורס יותאם ע"י המרצה למאפייני התקופה. יש לשקול מיקוד  - התאמת חומרים

 הנושאים בקורס ולהבחין בין נושאי חובה ונושאים להרחבה, בהינתן תנאים להרחבה.

 שיעור סינכרוני יארך עד שעה ורבע. השיעור יתחיל בשעה הקבועה במערכת   - סינכרוני מבנה שיעור

רבע שעה לפני מועד הסיום הרגיל. ניתן להקדיש את רבע השעה הנוספת לשיחה  ויסתיים לכל המאוחר

 בלתי פורמלית עם הסטודנטים, כולם או חלקם, או לשיחות אישיות עם סטודנטים.

 סדר היום הרגיל )"מערך הצלצולים"( יישמר. השיעורים יתחילו במועד הרגיל. אלו הפרונטליים  -סדר יום

שעה וחצי כרגיל, ואלו הסינכרוניים יסתיימו )כמפורט בסעיף הקודם( לאחר שעה והמשולבים יסתיימו לאחר 

 ורבע לכל היותר.

 סינכרונית, מומלץ לקיים לפחות -בקורס בו מרבית הלמידה היא א -סינכרוניים-שילוב מפגשים בקורסים א

פתיחה, מפגש  שלושה מפגשים פרונטליים או סינכרוניים בכדי לפגוש את התלמידים. מומלץ לקיים מפגש

 סיום ומפגש אמצע.

 יש להקליט את השיעורים הסינכרוניים והמשולבים ולוודא שההקלטה זמינה לסטודנטים.  – הקלטת השיעור 

 יש להוסיף באתר הקורס את ההערה הבאה -הנחיות לסטודנטים בנוגע לשימוש בחומרים מוקלטים- 

של הסטודנטים הלומדים בו ולתקופה מוגבלת. "השיעורים המוקלטים יהיו זמינים באתר לשימושם הבלעדי 
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 המנכ"ללשכת  נשיאההלשכת 

אין להפיצם ולהעבירם )כולם או חלקם( לאיש או לגורם כלשהו ללא הסכמה מראש של המרצה והמכללה". 

 יש להבהיר הנחיה זו לסטודנטים בתחילתו של הקורס.

 מסכה, כל עוד הוא שומר על מרחק  בזמן הוראה פרונטלית לא חלה על המרצה חובת עטיית -עטיית מסכות

 מ' ומעלה מתלמידיו. 2

 כפי שפורסם כבר למרצים, קיימים לבחירת המרצה ארבעה דגמי הערכה בקורס  -הערכה בקורס מרחוק

 -מרחוק, מהם יבחר המרצה אחד

o  מבחן 

o עבודת סיכום 

o 2 -4 מטלות המוגשות לאורך הסמסטר ומקבלות כל אחת ציון בנפרד 

o  ת שיצטרפו לתלקיט המוגש בתום הסמסטר להערכת המרצהמשימות קצרו 6עד  

 במהלך הסמסטר ולא יאוחר מחודש לפני סופו, תגדיר הנהלת המכללה, יחד עם ראשי  -מבחני סוף סמסטר

 . קיום המבחנים בסוף הסמסטר היחידות האקדמיות, את אופן

 ו ואת אופן העברת מידע המרצה יגדיר בתחילת הקורס את אופני יצירת הקשר עמ -קשר עם הסטודנטים

ארגוני לתלמידיו. יש לדאוג שאופנים אלה יהיו מותאמים  למגבלות התקופה. לקשר עם הסטודנטים נתונה 

 בתקופה כזו חשיבות גדולה במיוחד.

 לנוכחות והשתתפות סטודנטים בשיעורים חשיבות רבה תמיד  -נוכחות והשתתפות סטודנטים בשיעורים

היעדרות של סטודנט יכול לעזור באיתור סטודנטים הנשרכים מאחור ואף נושרים ובוודאי בשנה זו.  זיהוי 

 סמויים. לקראת שנת הלימודים נפרסם המלצות כיצד ניתן לעקוב אחרי נתון זה.

 לאור הקושי הרב ללמוד באמצעות ערוץ השמיעה בלבד, ראוי שמרצים יפתחו מצלמה  – פתיחת מצלמה

 סינכרוני. -יעור אבעת שיעור סינכרוני ובעת הקלטת ש

 מרצה ילמד פרונטלית, אלא אם הוא מנוע מכך עקב נסיבות רפואיות  - הגעה למכללה לשיעור פרונטלי

מאושרות. מרצים להם בעיות המחייבות מענה אישי, עניינם יטופל בנפרד מול דקאן הפקולטה וראש 

ול ומעמידה לטובת המרצים המסלול/ חוג/ תכנית. ראוי להדגיש כי המכללה עומדת בכל כללי התו הסג

 סביבת הוראה ופעילות בטוחה ומגוננת.

 מד"פים יגיעו לליווי תלמידיהם בהתנסות המעשית בבתיה"ס.  – הגעת מד"פים להתנסות המעשית

ההתנהלות בעניינם של אלו המנועים להגיע באופן קבוע, בין שהם בקבוצות סיכון, או שחוששים להגיע 

 ד מול הדקאנים ובהתאם לכללי והנחיות משרד החינוך.מכל סיבה אחרת, יטופל בנפר

 

 סטודנטים

 מדיניות ההשתתפות בשיעורים הקיימת   -פרונטליים/ התנסות מעשית /השתתפות בשיעורים סינכרוניים

היעדרות( תחול גם על השיעורים הסינכרוניים והפרונטליים, ובדגש לשיעורים קטנים  20%בימי שגרה )עד 

היא בנושאים אלה . סטודנטים המשתתפים בשיעור סינכרוני יפעילו מצלמה. ככל שיש בעיה ו/או סדנאיים

 תטופל באופן אישי ומראש מול מרצה הקורס.

 הסטודנטים יקפידו שהופעתם האישית כפי שמצולמת מכבדת אותם, את יתר  - בשיעור סינכרוני הופעה

 הסטודנטים ואת המרצה.

 השיעורים המוקלטים יהיו זמינים באתר לשימושם הבלעדי של הסטודנטים הלומדים  -הקלטות השיעורים

 מראש. אישורלאיש או לגורם כלשהו ללא  )כולם או חלקם( בו ולתקופה מוגבלת. אין להפיצם ולהעבירם

 

 שנת הוראה פורייה ומוצלחתשנה טובה, בריאות טובה ואנו מאחלים לכם 

 שלכם,

 נכנסת(, עמוס הופמן וניר הכהןהתמר אריאב, יולי תמיר )הנשיאה 


