נוהל שכן טוב – אחריות לקיום השיעור במקרה של היעדרויות
הנחות יסוד


המורה אחראי לא רק ללמד את השיעור במהלך השנה אלא גם על כך שהשיעור יתקיים באופן סדיר
וקבוע לאורך השנה או הסמסטר כפי שנקבע בתכנית הלימודים.



התלמידים באים (לעתים מרחוק) כדי ללמוד את החומר של הקורס בדרך הטובה ביותר.



הקורס מתוכנן כך שהחומר שלו יילמד בצורה מיטבית במספר השיעורים שהוקצה לקורס.



היעדרות משיעור פוגעת בתלמידים ובתכנית הלימודים ויש לעשות כל מאמץ כדי להימנע מכך.

לפיכך נקבעו הכללים הבאים:
 .1אין לתכנן חופשות ,כנסים ,אירועים ,נסיעות משפחתיות וסידורים אחרים בזמן הקורס ,ואין
להיענות להזמנות להרצות ,להשתתף בכנסים או כל עבודה אחרת על חשבון השיעור הקבוע.
 .2במקרים חריגים של היעדרות הכרחית ומוצדקת ,יש לעשות מאמץ שהשיעור יתקיים בכל זאת על
ידי ממלא מקום או בדרך אחרת שתהיה טובה לתלמידים ומועילה לקורס.
 .3ככל שהדבר ניתן ,יש להשתדל לצמצם ככל האפשר את ההיעדרות ואת חלופותיה .למשל:
 ללמד חלק מהשיעור (אפילו חצי שיעור) ולא לבטל את כולו. לנסות להשתחרר ממילואים בחלק מימי הלימוד, לאחר קצת לאירוע משפחתי (בלי להסתבך עם )...כדי להספיק ללמד חלק מהשיעור ,וכד'.חלופות בעת היעדרות
 .4החלופה העדיפה בעת היעדרות היא גיוס ממלא מקום (מורה מהחוג או מרצה אורח).
 רצוי להתייעץ עם ראש החוג לגבי האפשרויות (מי מתאים ומכיר את הנושא וכו'). ממלא המקום מקבל תשלום עבור השיעור שלימד. .5אם אין אפשרות של מילוי מקום ניתן לנצל את זמן השיעור לקריאת מאמר ,צפייה בסרט או עבודה
הקשורה לחומר של הקורס .חשוב שהתוכן של המשימה יהיה אכן רלוונטי ותורם להתקדמות בחומר
של הקורס ו/או מעשיר את הלומדים בנקודות מבט נוספות על החומר.
יידוע ועדכון של המערכת
 .6בכל מקרה של היעדרות (ואפילו ברגע האחרון) יש לדווח מוקדם ככל האפשר למרכז תכניות
הלימודים (יואב) ,לציין את הסיבה להיעדרות ,ולהציע פתרונות במידת האפשר לשיעור החסר.
 .7נא לעדכן גם כאשר יש כבר פתרון של מילוי מקום או מטלה פעילה .זה חשוב לידיעת ההפעלה
ושאר הגורמים במערכת ,וחשוב גם על מנת לשלם לממלא המקום.
 .8בשום מקרה אין להסתפק בעדכון התלמידים על ההיעדרות הצפויה ועל המטלות הנדרשות מהם.
עדכון תלמידים הוא דבר מבורך ,אבל השיעור אינו הסכם פנימי ופרטי בין המורה לתלמידיו .המשרד,
מערכת ההפעלה ,ההסעות וגורמים נוספים צריכים לדעת מכך (ולרוב גם יכולים לסייע).
 .9גם מקרים של שמחות :חתונה ,ברית ,סיום קורס וכד' או להבדיל צרות :מחלה ,הלוויה (ל"ע),
דורשים דיווח ,התארגנות והצעת פתרונות .ומי ייתן שתמיד בשמחות.

