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 תואר ראשון  תקנון לימודים
  ג"פתש 

 

  מסגרת הלימודים    .א
) ראשון  תואר  להענקת  לימודים  תכניות  מקיימת  הרצוג  האקדמית  הוראה  .B.Edהמכללה  ותעודת   (

שעות   100  –  88במקצועות המפורטים ברשימת החוגים. מסגרת הלימודים הכללית היא בהיקף שבין   

  הלימודים שנבחר, והיא נמשכת ארבע שנים. שבועיות (ש"ש), תלוי בחוג 

אקדמאים  הסבת  לימודי  גם  המכללה  מקיימת  הוראה,  ותעודת  ראשון  לתואר  העיקרי  הנתיב  מלבד 

) לבעלי תעודת הוראה שאינה אקדמית, לימודי הרחבת  .B.Edלתעודת הוראה, השלמה לתואר ראשון (

  הסמכה וכן לימודים לצורך צבירת גמולי השתלמות.  

 בלה למכללה תנאי ק   .ב
באתר   מפורסמים  והם  גבוהה,  להשכלה  והמועצה  החינוך  משרד  להנחיות  בהתאם  נקבעו  הכללים 

  המכללה (תואר ראשון > תנאי קבלה).

 בלימודים קודמים  הכרה  .ג
  .המכללה מכירה בלימודים קודמים שנלמדו במוסדות אקדמיים אחרים 

 הלימודים במכללה, אלא אם המועמד עסק שנים לפני תחילת    6-לא יוכרו קורסים שנלמדו מעל ל

 במקצוע אותו למד.

  המכללה מכירה גם בלימודים קודמים במוסדות לא אקדמיים עד להיקף של רבע משעות הלימוד

לתוכנית   רלוונטיים  שהלימודים  ובתנאי  אלה,  במוסדות  הלימודים  וברמת  בהיקף  תלוי  בתואר, 

ם או טופס רשמי אחר ממוסד הלימודים, המציין את  הלימודים במכללת הרצוג [על בסיס גיליון ציוני

היקף שעות הלימודים והציון על מטלת הסיום]. בהסבת אקדמאיים לא ניתן להכיר בלימודים קודמים 

 . שאינם ממוסד אקדמי

  ש"ש ומעלה תזכה בהנחה בשכר הלימוד.  12הכרה בלימודים קודמים בהיקף של  

  היקף לימודים שבועי / שנתי    .ד
   המכללה מחויבים לפנות לפחות שעה אחת באחד הימים    שלושה ימים בקמפוססטודנטים הלומדים

  כשעת ספרייה.  

 כולל עבודה מעשית ומקוונים (בשנה ש"ש 36-מ יותר אין ללמוד.( 
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 קורסים  .ה
  סוגי הקורסים במכללה 

יסודית בתחומים הקרובים    -קורסי מבוא   .1 ללימודי המקצוע. מטרתם להקנות ידע בסיסי ובקיאות 

בסוף השנה יתקיים מבחן, שמטרתו לוודא ידע ובקיאות של הסטודנט בחומר שהוצג ונדון בשיעורים. 

כ  של  בהיקף  בשיעורים,  שנלמד  לחומר  מעבר  קריאה,  חומר  למבחן  להוסיף  רשאי   200-המורה 

  עמודים.

המבוא). לימודים אלה כל חוג קובע את שיעורי החובה המתאימים לו (מעבר לשיעורי    -קורסי חובה   .2

בשיעורים   לתחום.  רלוונטיות  מיומנויות  ולימודי  בחוג  ללומדים  רחבה  תאורטית  תשתית  מהווים 

שמטרתם הקניית מיומנויות (כגון: הדרכה ביבליוגרפית, סטטיסטיקה וכד') יינתן תרגיל סיכום שיבחן 

  את רכישת המיומנות. 

בחירה   .3 להר  -קורסי  ללומדים  מאפשרים  אלו  בתחומים  קורסים  ידיעותיהם  את  ולהעמיק  חיב 

המעניינים אותם במסגרת נושאים המשיקים לתכני החובה בחוג הנבחר, על פי היקף השעות שניתן  

 לכך בכל חטיבה בחוג.  

החוג,   ראש  באישור  לקחת,  רשאים  אקדמי,  לתואר  הלומדים  סדירים  מקורסים    2*תלמידים  ש"ש 

ם). אישור כזה מותנה בכך שיתר שעות החוג נלמדו  בחוגים אחרים (על חשבון הבחירה בחוג שלה

בפועל במכללה (ולא בלימודים קודמים בישיבות, מדרשות וכד', או בזכות הכרה בשעות מילואים /  

  התנדבות וכד'). 

עבודה    -  סמינריונים .4 בכתיבת  המתקדמים  הסטודנטים  את  ולהנחות  כלים  לתת  נועד  הסמינריון 

ה יותר בחוגים שלהם. השאיפה היא שכתיבת העבודה הסמינריונית  סמינריונית או עבודה אקדמית קצר 

 תגיע לסיומה עם סיום הקורס בסוף השנה.  

לכתיבת עבודה סמינריונית בחינוך [או בחינוך מיוחד],    - כל סטודנט חייב להשתתף בשלושה סמינריונים. אחד  

ו לכתוב עבודה אקדמית בהיקף  לכתיבת עבודה סמינריונית בחוג שיבחר, ובסמינריון השלישי עלי   - השני  

עמודים] לסיום הקורס. [בחוגי מדעים ומתמטיקה (בתוכניות החד חוגית) יידרש רק    10- מצומצם יותר [כ 

סמינריון אחד בנוסף על הסמינריון בחינוך]. הסמינריון מיועד ללומדים סדירים בלבד. ראו פירוט נוסף בסעיף  

  ו': עבודה סמינריונית. 

  תצורת הקורסים 

עורים פנים אל פנים יהשיעורים יתקיימו במתכונת של שלושה ש  –קורסים מבוססי למידה בקמפוס   .1

  ושעור אחד בלמידה מרחוק, לחילופין. 

מרבית הקורסים בלמידה מרחוק, בשילוב עם מספר מפגשים פנים    –קורסים מבוססי למידה מרחוק   . 2

  אל פנים.  

.  המכללה מציעה מבחר קורסים מקוונים בכל  למידה עצמאית במרחב הדיגיטלי   -קורסים מקוונים     . 3

חוג. נדרשת מיומנות מחשב טובה על מנת להשתתף בקורסים אלה. פירוט הקורסים המקוונים בכל חוג 

מבחן הסיום של הקורס המקוון  וכן נהלים והנחיות ללימוד בקורס מקוון נמצאים באתר המכללה.  

 מתקיים במכללה ולא מרחוק. 

 לימוד במסגרת ימים מרוכזים במהלך החופשות.   -קורסים מרוכזים  .4

מרוכז   בקורס  ללימוד  והנחיות  נהלים  וכן  המרוכזים  הקורסים  המכללה:   – פירוט  באתר  נמצאים 

    סטודנטים > קורסים ושיעורים > קורסים מרוכזים. 

  

ביטול השתתפות בקורס מרוכז ללא הודעה לפחות שבועיים מראש, תגרור חיוב קנס בגובה 

200₪.  

    . קלינית יתקיימו מספר קורסים מחוץ לקמפוס. קורסים אלה כוללים ימי סיורה במסגרת התנסות   . 5

  

 נוכחות

   מהשיעורים שהתקיימו בו.   80%- נוכחות ב נדרשת נוכחות מלאה בכל השיעורים, ולכל הפחות  

  יכולה להוביל לפסילת הקורס עבור הסטודנט.   20%היעדרות מעל 

 פסל! גם אם הסטודנט הגיש מטלות, ניגש למבחן ועבר בהיעדר נוכחות מספקת הקורס יי 
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 אותו בהצלחה.  

  גם היעדרויות 'מוצדקות' (מילואים, חתונה מקרבה ראשונה וכד') נחשבות כהיעדרות ולכן יש לעשות

 כל מאמץ שלא להיעדר מעבר להן ביתר שיעורי הקורס. 

  .צפייה בזום במפגשים פרונטליים אינה נחשבת כנוכחות  

   לא תתאפשר היעדרות  20%מיום הלידה, בנוסף ל  ליולדת תתאפשר היעדרות מורחבת של חודש ימים .

 מהקורס.    50%נוספת ללא אישור מיוחד, ובכל מקרה היעדרות לא תעלה על  

  רישום הנוכחות הוא באחריות מרצה הקורס, ועליו לדאוג לרישום הנוכחות בפורטל הקורס במהלך

באחריות הסטודנט לברר אם המרצה רשם   -סוף אותו היום. אם יש ספק  השיעור או לכל המאוחר ב 

 לו נוכחות.

   ערעור של סטודנט על רישום נוכחות שגוי שנעשה בידי המרצה יתקבל עד המפגש הבא (שבוע לאחר

 השיעור). 

  100%נדרשת נוכחות של  –בסיורים לימודיים ! 

 ראו באתר המכללה: –ה הנחיות בדבר פטור ו/או השלמת סיורים לנשים אחרי ליד 

 סיורים לימודיים.הנחיות ל>  סיורים

  דים.ומילה יועץיש לפנות אל  –בבקשות חריגות ואישורים על היעדרות חריגה  

  

  חזרה על קורס 

  חזרה על הלימודים בקורס תידרש במקרים הבאים: 

  .הפסקת לימודים בקורס לפני סיומו, או היעדרות ממנו מעל המכסה המותרת  

 זר (פעמיים) במבחן על אותו קורס. כישלון חו  

  .אי הגשת מטלת סיום בשלמותה במהלך שנתיים מיום סיום הקורס 

  

  שינויים בקורסים ובתוכנית הלימודים

 קורס ייפתח רק אם מספר הנרשמים יצדיק זאת .  

   ובמועדי ההוראה  שינויים בתוכנית הלימודים, בסגל  לערוך  הזכות  לעצמה את  המכללה שומרת 

 הקורסים בהתאם לנסיבות שייווצרו. כל זאת תוך יידוע הסטודנטים על השינויים. 
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 עבודות  .ו

  סוגי העבודות במכללה 

   עבודה לסיום קורס .1

  ואת הכלים  את  הידיעות,  את  לבחון  ומטרתה  הקורס,  בסיום  מבחן  במקום  הניתנת  עבודה 

 המיומנויות שנרכשו במהלך הקורס.  

 עבודות.  באתר: סטודנטים  נמצאים  הגשתןוהנחיות לכתיבת עבודות ול נהלים < 

  עבודה סמינריונית  .2

  ,עבודה סמינריונית היא עבודה הבוחנת באופן תיאורטי ו/או על ידי ביצוע מחקר עצמאי נושא מסוים

 תוך שימוש במקורות ספרותיים ואקדמיים ועריכת אינטגרציה וסינתזה בין מקורות אלו. 

   הלימוד לתוארB.Ed.  עבודות סמינריוניות לפחות, אחת בחוג לחינוך ואחת באחד   מחייב כתיבת שתי

מחוגי הלימוד שהסטודנט מתמחה בהם. גם בחוג הנוסף שבו לא כותבים עבודה סמינריונית, יש 

 להשתתף בסמינריון של החוג ולכתוב במסגרתו עבודה אקדמית קצרה יותר לסיום הקורס. 

בחינוך מיוחד במקום בחינוך ועבודה נוספת בחוג  הלומדים במסלול לחינוך מיוחד יכתבו עבודה  

לכתוב עבודה סמינריונית אחת לפחות בשפה האנגלית,   השני.  תלמידים בחוג לאנגלית חייבים 

 או במסגרת החוג לחינוך.   TESOL)במסגרת החוג לאנגלית (

   העבודה הסמינריונית תיכתב במסגרת אחד הסמינריונים של החוג. מרצה הקורס ילווה את הכתיבה

  במהלך השיעורים, ויבדוק אותה בסוף הקורס. 

  כתב בשנה ג', ועבודה סמינריונית בחוג ההתמחות תכתב  יבדרך כלל, עבודה סמינריונית בחינוך ת

  מצריכה אישור מיוחד מראש החוג. בשנה ג' או ד'. כתיבת עבודה סמינריונית בשנה ב' 

  .אין לגשת לכתיבת עבודה ללא תיאום מראש ואישור של המנחה לנושא ולמבנה העבודה 

   .נהלים והנחיות לכתיבת עבודה סמינריונית ולהגשתה נמצאים באתר: סטודנטים > עבודות 

  .עבודות סמינריוניות מצטיינות יוצגו בקטלוג שבאתר הספרייה 

 .החוג לתנ"ך יועדות לתלמידי החוג לתנ"ך. ראו פירוט בתיאור  מ   –   עבודות שאלון  . 3
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  כללי יסוד לכתיבת עבודות  

 ![אלא רק במקרה של אישור מיוחד ומפורש מהמרצה].   'עבודה משותפת' אסורה 

 כעבודה ולהגישה  וכד'),  (חבר, מאגר ממוחשב  כלשהו  מוכנה ממקור  עבודה  אישית,    אסור לקחת 

  אפילו אם נערכו בה שינויים מסוימים. 

  .אין להגיש עבודה שהוגשה כבר בעבר למכללה או למקום אחר, או לכל מסגרת לימודים אחרת  

   'פסולה! היא יכולה להיעשות רק באופן מצומצם, כאשר הדבר    –העתקת קטעים בשיטת 'גזור הדבק

מציינים מראש שלפנינו קטע שלקוח ממקום אחר (כמו מתבקש מתוכן העניין, וגם אז, רק כאשר  

 שנהוג בציטוט מאמרים, מפרשים וכד'). 

  ועליהם הידע  נשאב  שמהם  המקורות  כל  על  שוטפת  בצורה  העבודה  כתיבת  במהלך  לדווח  יש 

מתבססת הכתיבה. גם אתרים מקוונים (אינטרנט, מאגרים וכו') כלולים בדרישה זו ויש לציין אותם 

  או לציטוט שהובא מהם.כמקור למידע 

  .אין לכתוב שתי עבודות באותו נושא או בנושא קרוב 

   שתי עבודות עם אותו מנחהאין לכתוב.   

  הגשת עבודות וקבלת ציונים

 עבודה לסיום קורס  

    הגשה דרך

(באתר הקורס)ב  להגיש  יש  קורס  לסיום  עבודות פתח מטלה מתאימה    –  מודל  לאחר שהמרצה 

  במודל. הנחיות מפורטות להורדה ולהגשה ניתן למצוא באתר המכללה: סטודנטים > עבודות. 

  אובדן,   של   למקרים   ביטחון,   [ליתר   שהוגשה   העבודה   של   קובץ   או   מודפס   עותק   לשמור   הסטודנט   על 

    נשכחה.   ולא   בזמן   נבדקת   שהיא   ולוודא   לעקוב   וגם   וכדומה]   בהגשה   טעות 

  העבודה   בשער פרטים

 העבודה,  נושא  זהות,  תעודת  +  התלמיד  שם  והקורס:  התלמיד  פרטי  את  העבודה  בשער  להוסיף  יש

  ___.  הגשה תאריך ,  __ בסמסטר  ___ בשנת נלמד הקורס המרצה, ושם הקורס שם

  הקורס.  מרצה אל  לפנות יש לדרישותיה, או העבודה לתוכן הנוגעת שאלה בכל

  ציונים קבלת

 חודש   תוך  והערות,  ציון  עם  בדוקה,  עבודה  להחזיר   המרצה  את  מחייבת  בזמן  העבודה  הגשת

    ממסירתה.

 מענה   אין  אם  העניין,  לבירור  תחילה  אליו  לפנות  יש  בזמן,  העבודה  את  החזיר  לא  המרצה  אם

 באלון   המכללה:  למשרדי  לפנות  ניתן   מספקת,  אינה  שהתקבלה  שהתשובה  או  מהמרצה

  לצרף   (יש  העניין  את  ולזרז  לברר  כדי  taliz@herzog.ac.il  עוז  במגדל  או   exams@herzog.ac.il שבות 

   למרצה).  הסטודנט פניית העתק

  . shoshi@herzog.ac.ilהיכל שלמה יפנו אל  תלמידי

  הקודם.   בסעיף   ראו   –   ה העבוד   בבדיקת   להתעכב   רשאי   המרצה   גם   באיחור   הגשה   של   במקרה 
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  וקנסות  הגשה זמני

 .  עד חודש מסיום הקורסיש להגיש את העבודה  .1

: אם העבודה הוגשה יותר מחודש לאחר סיום הקורס, המרצה אינו מחויב לבדוק הגשה באיחור .2

אותה מיד (המרצה רשאי להמתין לחופשה הבאה או לזמן שבו יהיה פנוי לכך), המרצה רשאי 

 ציון לעבודה בגלל האיחור בהגשתה. גם להוריד 

וקנסות:  .3 יותר  מאוחרת  שהסתיימו   הגשה  בקורסים  יולי  לסוף  (מעבר  בהגשה  גדול  איחור 

בסמסטר א', או סוף חופשת סמסטר א' בשנה שאחרי הקורס, בקורסים שהסתיימו בסמסטר 

  ₪.   350ב'), תחייב את מגיש העבודה לשלם קנס של 

הסטודנט אינו זכאי יותר להגיש את העבודה, הקורס שנלמד   לאחר שנתיים ממועד סיום הקורס .4

  יגרע מהמאזן של התלמיד ולא יקנה לו נקודות זכות. 

 עבודה סמינריונית 

נמצאים באתר המכללה: סטודנטים > נהלים והנחיות לכתיבת עבודה סמינריונית ולהגשתה  

  עבודות.

  דרך הגשה  

  עבודה סמינריונית יש להגיש רק באמצעות מערכת המודל. 

גם לאחר הגשת העבודה למרצה, האחריות עליה עדיין מוטלת על הסטודנט שהגיש אותה. עליו לשמור  

עותק מודפס או קובץ של העבודה שהוגשה וגם לעקוב ולוודא שהיא נבדקת בזמן ולא נשכחה. אם לא 

  ה ואבדה.עשה כך לא יוכל לטעון שהעבודה הוגש

  קבלת ציונים

 חודש   תוך  והערות,  ציון  עם  בדוקה,  עבודה   את  להחזיר  המרצה  את  מחייבת   בזמן  העבודה  הגשת 

    העבודה. ממסירת

    קורס. לסיום עבודות הגשת על המקביל בסעיף לעיל ראו נוספים ופרטים איחורים על

  להלן. ציונים, ח. סעיף ראו העבודה, ציון על ערעור אודות לפרטים

  זמני ההגשה וקנסות 

בזמנים  .1 עמידה  אי  הקורס.  נלמד  הלימודים בה  סוף שנת  העבודה הסמינריונית:  הגשת  מועד 

 על פי שיקול המרצה.  עלולה לגרור הורדה בציון,

עבודה הסמינריונית המוגשת לאחר סוף חופשת סמסטר א' בשנה שלאחר לימוד הקורס תחויב  .2

 ₪.   500בקנס של 

(לדוגמה, אם הקורס הסמינריוני הסתיים בסוף שנת תשפ"ב, יש להגיש את העבודה עד סוף  

  חופשת סמסטר א' של שנת תשפ"ג, על מנת שלא יגבה קנס). 

שנתיים מסיום הקורס [הסמינריון], יחייב הרשמה מחודשת במינהל לומדים לקורס 'עבודה  איחור של   . 3

 סמינריונית בהנחיה אישית', ותשלום עלות ההנחיה ובדיקת העבודה. 

  הגשת מטלות נוספות: מבחני בקיאות, עבודות שאלון, סיורי חוג וכד'

  יש לסיים ולהגיש עד שנה מסיום הלימודים לתואר. .1

 ₪ לכל מטלה.    100, מעבר לשנה מסיום הלימודים, יחויב בתשלום של  איחור בהגשה  . 2

  ₪.  150השלמת סיור לאחר שנה מסיום הלימודים תחויב בתשלום  .3

  מבחנים   . ז
  הוא תנאי מוקדם הכרחי שמאפשר לגשת למבחנים.  תשלום שכר לימוד

  מתקיים במכללה (כמו בשאר הקורסים). מבחן הסיום בקורסים מקוונים  

  המבחניםמועדי 

  ניתן להיבחן רק במועדים ובשעות שנקבעו למבחנים (מועד א', ב' או ג'). 

  התאריכים ושעות המבחנים מופיעים באתר ומתעדכנים במידע האישי בפורטל הסטודנט. 
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  הוא המועד העיקרי למבחן!  - מועד א'

מיועד למי שלא נבחן (מסיבה כלשהי), למי שנכשל, ולמי שמעוניין בשיפור ציון (ראו סעיף   - מועד ב'

ציונים). שיפור   / האישי   ציונים  שבמידע  הציונים  בעמוד  המבחן  לפני  שבוע  לפחות  להירשם  יש 

הרשמה  . גם ביטול  ₪100- לסטודנט למבחן במועד ב'. מי שנרשם למועד ב' ולא הגיע לבחינה ייקנס ב

  יתאפשר עד שבוע לפני מועד המבחן. 

  הנחיות להרשמה באתר: סטודנטים > מבחנים. 

 –מיועד למקרים חריגים ביותר, ונדרש רישום ואישור מראש מהאחראים לכך. באלון שבות    -  מועד ג'

  מטלי זנדברג.  – מאבי מנצורה, ראש מינהל לומדים; במגדל עוז 

  ₪. 200יחייב בקנס של  –אי הגעה למבחן שנרשמת אליו במועד ג' 

  מאוחרים מבחנים 

  מי שלא נבחן במועדים הקבועים, רשאי להיבחן במועדי המבחנים בשנים הבאות, תוך שנתיים מסיום

  . ₪100הקורס, לאחר הרשמה במינהל לומדים לקורס בשנה בה מתקיים המבחן, ותשלום קנס של  

 האישי במידע  המתפרסם  המבחנים  לוח  ע"פ  יתקיימו  חומר המבחנים  להשלמת  אחראי  הנבחן   .

  לימודים שהתווסף לקורס במהלך הזמן.

  .לאחר שנתיים ממועד סיום הקורס לא ניתן להיבחן עליו ויש ללמוד אותו מחדש  

  כללי התנהגות בשעת המבחן

ומוכנים בכיתה רבע שעה לפני תחילת המבחן על הסטודנטים   . 1 נוכחים  כדי להתחיל את    להיות 

 תאפשר כניסה לכיתה לאחר תחילת המבחן. לא ת המבחן בשעה הנקובה.  

 אין לצאת מהכיתה במשך חצי השעה הראשונה, גם אם סיימת את המבחן.  .2

 . ללא חומר פתוח (אא"כ כתוב על טופס המבחן במפורש אחרת)מבחן רגיל הוא  .3

כלל    משך .4 בדרך  וחצי.    -המבחן  במתמטיקה  שעה  לכך.  בהתאם  המבחן  את  מחברים  המרצים 

 משך המבחן עד שעתיים.   -ובמדעים 

יש לכבות פלאפונים, להכניסם לתיק, ולהניח    תיקים וטלפונים ניידים הם מחוץ לתחום בזמן המבחן. .5

 , סמוך למשגיח. את התיק בקדמת הכיתה

כני .6 עם  במבחן,  המשגיח  הוראות  לפי  הנוכחות,  בדף  לחתום  הנבחן  המבחןעל  לחדר  לא  סתו   .

 תתאפשר יציאה מחדר המבחן לאחר החתימה. 

 . תשובות המבחן ייכתבו בעט שחור או כחול בלבד .7

 ולוודא שהבוחן סימן שהמבחן הוגש.   חובה להחזיר את שאלון המבחן עם מחברת המבחן  . 8

 . מי שראה את המבחן והחליט לא להגישו, דינו כמי שנכשל במבחן .9

[יש להיערך   ואין לצאת להיניק במהלך המבחן  ות לכיתה בשעת המבחן,אין להכניס בשום אופן תינוק .10

 מראש]. 

 יציאה מהכיתה בשעת המבחן רק באישור הבוחן/המשגיח.  .11

 . יביאו לפסילתו –שימוש בטלפון נייד או דיבור בשעת במבחן  .12

  יש להישמע להוראות הבוחן/המשגיח ומדור המבחנים.  .13

    התאמות למבחנים

רק   ניתנות  נהלי המכללה. ידי-עלהתאמות  פי  ועל  לסטודנט'  רשאים לתת    'מרכז התמיכה  אינם  מרצים 

ההיבחנות דרכי  על  להקל  או  עצמם  מטעם  פרטי. התאמות  באופן  מסוימים  סטודנטים  לפנות   של  אין 

יש לחדש את ההתאמות מידי שנה    למרצים בבקשות להקלות ולשינוי במתכונת או במועד המבחן. 

   חד עם הסטודנט את יעילותן.במרכז התמיכה, שיבחן י 

  פרטים באתר: סטודנטים > מרכז תמיכה והעצמה לסטודנט. 

    אבדן מבחן

במקרה שמחברת המבחן אבדה, תיערך בדיקה יסודית אם המחברת נמסרה כהלכה, והמרצה/המשגיח סימן  

V    .שאכן נמסרה  

  ר בין האפשרויות הבאות: לבחו   סטודנטאם יתברר שהאבדן קרה לאחר המסירה ובאחריות המכללה, יוצע ל 
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  להיבחן בבחינה חוזרת.  .1

  לקבל ציון "עובר" (ציון מילולי).  .2

לקבל ציון על סמך ממוצע הציונים החלקיים שהיו לו באותו קורס (אם היו כאלה), ובתנאי שמרצה   .3

 הקורס וועדת ההוראה הסכימו לכך.

 ציונים   . ח 
חודש    -בעבודה לסיום קורס    ,שבועיים מיום המבחן  -הם: במבחנים  מהמרצים    לקבלת ציוניםהמועדים  

  חודש מסיום הקורס].  –מיום הגשתה [אם הוגשה במהלך הקורס 

  במידה ולא מקבלים ציונים בזמן ניתן לפנות לכתובות שצוינו לעייל בסעיף ו. בפרק קבלת ציונים.

  מינימום ציוני  

  הלימודים של החוג.    , אלא אם נכתב אחרת בתוכנית 60ציון עובר בכל הקורסים הוא   . 1

)  .B.Edציון עובר ממוצע בחוג (בכל אחד ממקצועות ההתמחות, ללומדים להרחבת הסמכה או לתואר   . 2

  .  70הוא  

  נקבעו כדלהלן: ציוני המינימום בתחומים ייחודיים  .3

    70  (יסוד) י עברית קורס

  לפחות במבחן]   60מותנה בציון  [ 70  קורסי אנגלית (יסוד) 

    70  עבודה מעשית 

    60  סמינריונית  עבודה

 כל סטודנט חייב בציון עובר גם במטלות וגם במבחן והציון הסופי ייקבע    - בקורסים מקוונים   .4

 .על פי שניהם 

  כישלון חוזר (פעמיים) במבחן על אותו קורס יחייב ללמוד את הקורס מחדש.  . 5

  

  שיפור ציונים 
 ניתן לשפר ציוני מבחנים בקורסים עד שנתיים ממועד סיום הקורס.   .1

  ניתן לגשת למבחן לצורך שיפור ציון, פעם אחת בלבד ולא יותר.   

    הציון האחרון הוא הקובע (גם אם הוא נמוך מהציון הקודם). .2

הציון .3 עד שבועיים מקבלת  ציון  על  ערעור  להגיש  הקורס  ניתן  למורה  תחילה  יופנה  הערעור   .

ומנומק לראש החוג. הנחיות להגשת   יקה חוזרת. במידה והערעור יידחה, ניתן להגיש ערעור נוסף לבד

באתר המכללה: סטודנטים > מבחנים. לתשומת לבך! תוצאת הערעור יכולה להיות   -ערעור על ציון  

  גם הורדת הציון. 

  ציונים מישיבות ומדרשות 
אך   יתקבלו  מדרשה  או  ישיבה  לימודי  על  בלימודי  ציונים  הכרה  לצורך  'אישור  טופס  באמצעות  ורק 

  ישיבה/מדרשה', המציין את היקף הלימודים, הנוכחות, וציון על מטלה. 

  הטופס נמצא באתר: סטודנטים > טפסים להורדה.  

 את הציון על הלימודים בישיבות ובמדרשות לא ניתן לתקן תיקון רטרואקטיבי. 

  התנסות קלינית בהוראה   .ט
  נדרש להתנסות קלינית בהוראת המקצועות (החוגים) שאותם הוא לומד.   כל סטודנט במכללה 

שבהם  בחוגים  המדויקות  הדרישות  את  לבדוק  ניתן  לחוג.  מחוג  שונות  הקלינית  ההתנסות  תכניות 

    .התנסות קליניתהסטודנט לומד באמצעות אתר המכללה: סטודנטים > 

בוקר אחד בשבוע בשנה ב' ועוד יומיים בשבוע בשנה ג' במהלך   לכל הפחותלצורך ההתנסות יש לפנות  

  שנות הלימודים במכללה. 

  מת חובות התנסות קלינית השל 

 יש להשלים את המטלות במהלך שנות ההתנסות הקבוצתית.  .1
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השלמת שיעור גמר אחר תום שתי שנות התנסות, כולל צפייה של איש צוות ההדרכה של המכללה,   .2

  ₪ לכל שיעור גמר.  150כרוכה בתשלום של 

להשלימה בשנה   .3 זכאי  במכללה,  לימודיו  משנות  באחת  ביצע התנסות  ללא  מי שלא  מכן  שלאחר 

 תוספת תשלום.

שנדרש   .4 הש"ש  היקף  לפי  בתשלום  כרוכה  קלינית  התנסות  לימודי  השלמת  מכן,  שלאחר  בשנים 

 להשלים.

₪ על כל   100השלמת סיורים פדגוגיים מעבר לשנה שלאחר סיום ההתנסות, כרוכה בתשלום נוסף של   . 5

  סיור. 
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 סיורים   .י
סיורים   מתקיימים  מהחוגים  וגם בחלק  החוג,  של  האקדמית  מהתוכנית  אורגני  חלק  שהם  לימודיים 

ארץ   לימודי  בחוגים:  בעיקר  [מדובר  סיורים  של  במתכונת  קורסים  לעתים  מתקיימים  אחרים  בחוגים 

 ישראל, תנ"ך, גאוגרפיה, מדעי הטבע]. 

  חובות הסיורים בחוגים השונים מופיעות במידעון ובאתר במסגרת תוכנית החוג. 

  מופיע באתר המכללה: סטודנטים > סיורים לוח הסיורים 

< סיורים   < סטודנטים  באתר:  מופיעות  לסיורים  וההיערכות  ההרשמה  על  כלליות  הנחיות    הנחיות 

  . לסיורים לימודיים

 

  השלמת סיורים 

  ₪.  150השלמת סיור לאחר שנה מסיום הלימודים תחויב בתשלום 

 

  ביטול / היעדרות 

  לסיור. ההרשמה מחייבת יציאה 

   לפחות הודעה  או  ביטול  ללא  מסיור  היעדרות  של    24על  קנס  יחול  ביטול    100שעות מראש,   .₪

יום חג/שבתון יעשה מינימום   שעות לפני    72השתתפות בסיור המתקיים בימי א או למחרתו של 

 מועד הסיור. 

 .ביטול סיורים ע"י שליחת מייל בלבד 

 shirar@herzog.ac.il  שירה רפאלי –גברים  סיורים פדגוגיים: 

  hachsharamo@herzog.ac.il ריקי גרינווד –נשים 

     hugim5@herzog.ac.il-אשל סרן   סיורים לימודיים: 

  officemo@herzog.ac.il -נשים , minhal1@herzog.ac.il - גברים או

   לכתובת היעדרות  על  במייל  דיווח  לשלוח  יש  הסיור,  בבוקר  שחל  עליון  כח  מפאת  היעדרות  על 

  סיבת היעדרות מפאת מחלה וכד' לא תתקבל ללא שליחת המייל בבוקר הסיור.הנזכרת.  

 .האחריות על ההרשמה ודיווח הנוכחות חלה על אחראי הסיור, ופרטיו מתפרסמים בלוח הסיורים 

  ב לסיור  להצטרף  שאינה  אין  חלקית  היעדרות  הסיור.  סוף  לפני  ממנו  לפרוש  או  אמצעו 

 מתואמת תגרום אוטומטית לגריעת הסיור מן המאזן האקדמי. 

  משמעת כללית, התנהגות ודרך ארץ  .יא
יש להקפיד על מסגרת הזמן שנקבעה לשיעורים. כניסה באיחור וכן יציאה באמצע השיעור, מביעה   .1

  בלומדים ובמרצה. זלזול בקורס, פוגעת בו, 

שימוש במסכים מכל סוג שהוא [מחשבים, טלפונים ניידים וכו'] בזמן השיעור יכול לתרום לידע ולקורס  .2

כאשר הוא נעשה בתיאום עם המרצה ובהתאם לצורכי השיעור, אבל הוא גם יכול להוות גורם מפריע 

ים והזמנים שבהם  ומזלזל כאשר אינו נעשה כך. בכל קורס יש לתאם מראש עם המרצה את הכלל

 מתאפשר השימוש במסכים, ואין להשתמש בהם בזמנים אחרים.

 יש להקפיד על לבוש ההולם את רוח המוסד. .3

מי הפונה   .4 לציין בבהירות  יש  זהות,   –בפנייה לאנשי הסגל או ההנהלה במייל,  שם מלא + תעודת 

 הבעיה. ה בשפה בהירה, תקינה ותוך מתן פרטים מלאים של ולהסביר את הנושא והשאל

 אין להכניס תינוקות לכתות בזמן השיעורים (טובת הכלל קודמת לנוחיות הפרט).  .5

  רות משמעת  יעב

  רות משמעת.  י הנהלת המכללה מתייחסת בחומרה רבה לעב .1

  רות משמעת ייחשבו: יכעב

  .מסירת מידע כוזב להנהלת המכללה, למרציה או לעובדיה, לשם קבלת זכויות כלשהן  

  וכן הגשת מטלה שאינה מקורית של המגיש, או שהיא העתקה במבחנים, עבודות משותפות, 

  מבוססת על עבודה אחרת (גם אם אינה זהה לחלוטין).  

 .פגיעה בספרים, בכתבי עת וברכוש  
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 עמידה בהוראות ִמנהל החינוך הדתי להתנהגות נאותה במוסדותיו. -אי 

 לי מבחנים ועבודות. ראו הנחיות נוספות בנוגע לעבודות בסעיף נה  

עבירת משמעת תגרור הזמנה לוועדת משמעת של המכללה. הוועדה תזמין את הסטודנט לבירור, תדון   .2

  בעניין ותחליט על התגובה לעבירה. 

עב .3 בגין  הצפויים  שבהן  י העונשים  הקורס  או  העבודה  לפסילת  מעבר  לכלול,  עשויים  משמעת  רות 

הסטודנטים ולעתים גם השעיה מן הלימודים במכללה    רה, גם פסילת עבודות נוספות שליהעב   נעשתה

  לפרק זמן קצוב או לצמיתות. 

  מרכז תמיכה לסטודנטים עם צרכים לימודיים מיוחדים  . יב
מרכז התמיכה הוקם על מנת לסייע לסטודנטים עם צרכים לימודיים מיוחדים להצליח בלימודיהם האקדמיים  

לסטודנטים עם לקויות למידה, קשיים רגשיים, לקויות חושים, מגבלות פיזיות  במכללה. שירותי המרכז יינתנו  

 ובריאותיות, עולים חדשים ועוד. 

בהתאמה  לימודיהם,  לסיום  ועד  הראשונה  משנתם  החל  הסטודנטים  את  תלווה  התמיכה  מערכת 

הצרכי את  לעדכן  מנת  על  מחדש  שנה  מדי  התמיכה  למרכז  ולפנות  לחזור  יש  המשתנים.  ם  לצרכיהם 

  וההתאמות לכל אחד.  

פירוט נוסף על שירותי מרכז התמיכה ראו בפרק 'שירותי למידה ורווחה לסטודנטים' או באתר המכללה:  

  סטודנטים > מרכז תמיכה והעצמה לסטודנט. 

  נוהלי הפסקת או הקפאת לימודים    .יג
  הפסקת לימודים על פי החלטת המכללה 

  עמדו בתנאי זה יופסקו לימודיהם. המתקבלים ללימודים עם התניה כלשהי ולא  

ועדת ההוראה של המכללה רשאית להמליץ על הפסקת לימודים של הלומדים בכל אחד מנתיבי הלימוד  

מילוי חובות אקדמיים; חוסר התאמה אישיותי; התנהגות שאינה הולמת עובד חינוך  - מהסיבות הבאות: אי 

  רת משמעת.  י והוראה; חוב של שכר לימוד; עב 

ההורא  או אישיותי במהלך שנת  ועדת  לימודיהם על רקע אקדמי  תדון בסטודנטים שיש לשקול הפסקת  ה 

  הלימודים הראשונה והשנייה.  

ההחלטה הסופית על הפסקת לימודים היא בסמכותו ובאחריותו של ראש המכללה. החלטתו תימסר בכתב  

  מה עליו. לידי הסטודנט שהופסקו לימודיו ועותק ממנה יישמר בתיקו האישי, לאחר חתי 

סטודנט שקיבל הודעה בדבר הפסקת לימודיו, זכאי לערער בפני ועדת ערעורים מוסדית. הערעור ייעשה בכתב,  

יום ממועד קבלת ההודעה. בבקשת הערעור יש להודיע האם ברצונו להופיע אישית   14בתוך פרק זמן של עד 

  בפני ועדת הערעורים. 

 הפסקת לימודים ביוזמת הסטודנט 

הלימודים במכללה מחייבת הודעה בכתב (או במייל) לדיקן הסטודנטים או למַרכז ִמנהל    בקשה להפסקת 

בהתאם לתאריך מסירת ההודעה   המל"גהלומדים. חישוב החיוב בשכר הלימוד ייעשה על פי הוראות  

  בכתב.  

  מסירת הודעה על הפסקת הלימודים, תגרום להמשך חיובים בשכר לימוד. -אי

  חידוש לימודים 

לחזור ללימודים לאחר הפסקה של שנה, מחייבת הליכי הרשמה רגילים. הכרה בלימודים הקודמים  בקשה  

  . של המבקשים, תיעשה על פי נהלים שנקבעו על ידי המכללה

  התיישנות לימודים   .יד
לאחר סיום שנת הלימודים האחרונה (שנה ד') תישמר הזכות להשלים חובות לתואר ולתעודת הוראה  

יום הלימודים על פי התוכנית המקורית. לאחר מכן תידרש חזרה על הקורסים או  במשך שנתיים ממועד ס

  הגשת עבודות נוספות, כפי שתקבע הנהלת המכללה. 

 לאחר שש שנים לא יהיה תוקף ללימודים הקודמים. 
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  זכויות וחובות הסטודנט   . טו
על הסטודנט מוטלת האחריות להתעדכן באופן קבוע (לפחות אחת לשבוע) במידע   -לקיחת אחריות   .1

סטודנטים > כניסה סטודנט  פורטל הסטודנט. הנחיות לכניסה לפורטל נמצאות באתר:  –האישי  

  לאתר. 

  מתפרסם באתר המכללה במלואו: סטודנטים> תקנונים וזכויות. -חוק זכויות הסטודנט  .2

ש"ש על כך   1ימים רצופים ומעלה, זכאי לקבל    14טודנט המשרת במילואים במשך  ס   -מילואים   .3

  פעם אחת במהלך לימודיו.

סטודנטים רשאים להגיש תלונה בכל תחום הקשור ללימודיהם האקדמיים לראש    -פניות ותלונות   .4

    סטודנטים משמש כתובת נוספת לכל סוגי התלונות של הסטודנטים. ההחוג הרלוונטי. דיקן 

  למידי המכללה מחויבים להשתמש במייל של הרצוג.ת .5

ראשי מכללת הרצוג וראש קמפוס הנשים נוקטים במדיניות של 'דלת פתוחה' וסטודנטים רשאים   .6

 לפנות אליהם ישירות (בתיאום מראש). 

  גמולי השתלמות  . טז
עבודה או מבחן תוך  לצורך קבלת גמול השתלמות על קורס שנלמד במכללה, נדרשת קבלת ציון בקורס על סמך  

 חודש ממועד סיום הלימודים. לאחר מועד זה משרד החינוך אינו מקבל דיווחי גמולים. 

 


