
  ט' חשון תשפ"ג חמישי יום

  נוהל הזמנת מרצה אורח לקורס

 המתמח לא מרצההת שולהאיר זווי, להעשיר את הקורס, יוחדעל מנת לחדד נושא מקורס ללהזמין 'מרצה אורח' יש אפשרות 

  מי שמייצג תכנים בקורס וכד'.פגש עם חוות מל, ןבה

 לא לפגועכדי  סבירו, ועם זאת מבקשת לשמור על מינון המכללה רואה בחיוב את האפשרות להעשיר את הלימוד בדרך ז

  .ובעלות הקורסלקורס  מרצהאחריות הב ,רציפות ואחידות ההוראהב

  הכללים שנקבעו להזמנת מרצה אורח לקורס:

  ניתן להזמין מרצה אורח לקורס פעם אחת בסמסטר.  .א

  הרצאת האורח צריכה להיות חלק מהתכנים הנלמדים בקורס על פי הסילבוס.  .ב

בקישור מתאים  רצאה/השיחההה וילווה אתיציג אותו בפני הסטודנטים  ,הקורס ישתתף בהרצאה של האורח רצהמ  .ג

 .ו בקורסנלמדתכנים של
  לק"מ.₪  1ישולמו הוצאות נסיעה לבאים ברכב פרטי לפי   .ד

 250יף של לשיעור. למרצים שאין להם דרגה נקבע תער לפי הדרגה שלו לפי תעריפי נש"מיהיה האורח התשלום למרצה   .ה

   .להרצאה₪ 

  .הודיהבמקרה של צפי להוצאות חריגות, יש לעדכן מראש את פאני /   .ו

לצרף טופס ניכוי מס, עוסק פטור וכד', או  (ת"ז, חשבון בנק וכד'),את פרטי המרצה לפאני ביצוע התשלום יש למסור ל  .ז

  .חאורמצורף טופס שאותו יש להעביר לפאני אחרי כל הרצאת מרצה  להגיש חשבונית.

ורק לאחר אישור על ידי ראש החוג, מראש,  חודש) הודיההלימודים ( יותבקשה להזמנת מרצה אורח תופנה למנהל תכנ  .ח

 ניתן להזמין את האורח לקורס.
_____________________________________________________________________  

  :הבקשהנא למלא את הפרטים הבאים לצורך אישור 

 שאליו מוזמן המרצה ם הקורסוש מרצהשם ה________________________ :_________  

  ___________________ :מנין הוא מגיע?_________ שם האורח  

  או זקוק להסעה ברכבומגיע? _________________________________  

  התמחותוהתחום______________________________:  

  האורח: _______הצפויה לקורס מהתרומה_________________________  

 תוכנן להרצאההתאריך המ__________________ : 
  נא לסמןV .ליד התואר והחוג המזמין להרצאה 

 V  התמחות  V  תואר שני  V  התמחות  V תואר ראשון

    חינוך יהודי    אחכימה    אזרחות    גברים

    דחינוך מיוח    גברים שני    אנגלית    חב"ד

    תומנויטיפול באמצעות א    נשים שני    היסטוריה    חרדים

   מחשבת ישראל        חינוך מיוחד    נשים

   קהימתמט       לימודי ארץ ישראל    

   ניהול       לימודיים כלליים    

   תושבע"פ       לשון עברית    

   תנ"ך       מדעי המחשב    

        מדעים    

        מחשבת ישראל   

        מתמטיקה   

        ספרות   

        עבודה מעשית   

        ורסי יסודק   

        תושבע"פ   

        תנ"ך   

        תקשורת   

  

  בברכה,

  סולומון ופאני יעקוביאן הודיה

 

   


