
דפי מידע 
ולוח שנה אקדמי

התשפ“ב

רחוב הים התיכון 7, קריית שמואל, חיפה

בס“ד



סטודנטית יקרה,
ברוכה הבאה למכללת שאנן!

אנו מאחלים לך הצלחה רבה 
ונשמח לעמוד לרשותך 

בכל בקשה או שאלה.



לסגל המרצים ולסטודנטיות
שלום וברכה! 

לפניכם חוברת המאגדת בתוכה מידע רב שתזדקקו לו במהלך השנה.

מידע זה מופיע גם באתר המכללה, אך בעודו מוגש לפניכם כשולחן ערוך – 

הרי זה יתרון גדול שיקל בהתמצאות בו ובנגישותו. 

אני מאחל לכולנו שנת לימודים פורייה ומייחל להצלחתנו בהתמודדותנו עם 

אתגרי הקורונה וקיום לימודים כסדרם. 

ברצוני להודות מקרב לב לכל העוסקות במלאכת ההוצאה לאור של חוברת זו: 

לסגניתי, ד"ר אסתר כלפון, שהיא גם חלק מצוות היגוי קורסי יסוד, 

לגב' רעות שפירא ולגב' מיכל בלאו. תודה גם לגב' שפרה ארזון על העריכה

ולגב' צליל פרנקו על העיצוב.

בברכת ה׳ עלינו לשנה טובה ופורייה.

פרופ' אבי לוי
נשיא המכללה
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על פי דרישות המועצה להשכלה גבוהה, כל סטודנטית הלומדת לימודי הכשרה לחינוך 
ולהוראה נדרשת לקורסים אקדמיים ולחובות אקדמיות נוספות. 

להלן רשימת החובות שאת נדרשת לבצע במסגרת לימודיך ופירוט כל אחד מהם:

א. 
קורסי יסוד

ביטחון 
מקראובטיחות

יום עיון שואה
שנה א‘

קורס סימולציות-
מיומנויות חברתיות 

ורגשיות

קורס תנ“ך בלמידה 
חוץ כיתתית- 4 ימי 
סיור בשנה באתרים 

מקראיים

קורס אנגלית 
 EPIC-יסוד

יום קליטה
שנה א‘

מוגנות למניעת
הטרדות 

מוגנות במרשתת
(באינטרנט)

לקראת בחינות

הכנה לסטאז‘

יום למידה 
חברתית

יום עיון שואה
שנה ב‘

יום עיון שואה
שנה ג‘

הלכה עזרה 
ראשונה

זהירות 
בדרכים

ב. 
מבחני בקיאות

ג. 
ימי עיון

בנושא השואה
ד. 

קורסי חובה
ו. מטיילים 
עם התנ“ך 

(קורס רשות)

ה. 
סדנאות חובה
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א. קורסי יסוד
סדנאות חובה לקבלת תעודת הוראה

ביטחון ובטיחות – 

 hrsgilad@windowslive.com ,050-6994390 ,גלעד הר שפר

קורס ביטחון ובטיחות הוא קורס מקוון בלימוד עצמי.

לאחר הרישום ישלח לנרשמת אישור ובו הנחיות כיצד ללמוד באתר המיועד.

לפרטי הרישום יש להתעדכן באתר המכללה ולפרטים נוספים יש לפנות 

לגלעד הר שפר טל' 050-6994390.

הלימוד מתבצע עצמאית באמצעות אתר מלווה.

בסיום הלימוד יתקיים מבחן מקוון.

עזרה ראשונה – 

 arnonh@shaanan.org , 04-8780013 ,מתאמת הקורס – הגב' הניה ארנון

קורס זה (44 שעות) הוא קורס חובה לכל סטודנטית להוראה.

עובדי הוראה מתוקף תפקידם כגורם האחראי על ילדים ובני נוער נדרשים לשמש פעמים רבות 

כגורם סיוע ראשוני בפציעות או במצבי חירום רפואיים שונים.

כל מורה או גננת נדרשים לעבור קורס הסמכה כמגישי עזרה-ראשונה במסגרת הכשרתם

להרשמה – הגב' הניה ארנון טל 04-8780013 

את הקורס ניתן לעבור באירגונים מוסמכים כגון: מ.ד.א, איחוד הצלה, מלע“ר (מרכז לימודי עזרה 

ראשונה). יתכן ויתקיים גם קורס במכללה, בהגבלות משרד הבריאות.

זהירות בדרכים, נגישות ואורח חיים בטוח – 

rlshapirashaanan@gmail.com 054-4931075 ,הרב ד"ר הראל שפירא

חינוך לבטיחות וזהירות בדרכים – קורס/סדנה חובה.

הקורס מתקיים בכל סמסטר

חובה להשתתף בקורס זה פעם אחת במהלך 3 שנות הלימודים הראשונות.

הקורס מקוון (ללא מפגשים) ומורכב מ-8 מצגות וכ-50 שאלות.

הרישום לקורס זה (לפני תחילת כל סמסטר) מתבצע אצל המזכירות או ראשי המסלולים.

ב. מבחני בקיאות
הנחיות לסטודנטיות – לבחינות הבקיאות בתנ"ך ובהלכה

רציונל

כל מורה בבית ספר ממ"ד מחויבת בידע בסיסי ביהדות: תנ"ך והלכה.

המסלולים האפשריים

מתן בחירה בין שלושה מסלולים: מסלול בחינות, מסלול מדרשה ומסלול הערכה חלופית. 

מעבר בין מסלולים יתאפשר בסוף שנה אקדמית ובמקרים מיוחדים בלבד.

ציון עובר בכל המסלולים יהיה 65.

1. מסלול בחינות

פי  יחידות בקיאות בהלכה. על  ושלוש  יחידות בקיאות בתנ"ך  חייבות בחמש  כל הסטודנטיות 

וחמישה  בתנ"ך  מועדים  מוצעים שבעה  בשנה:  הבחינות  מועדי  מספר  ייקבעו  היחידות  מספר 

בהלכה. הבחינות בהלכה יתקיימו באמצעות המודל. הבחינות בתנ"ך יתקיימו במכללה.

2. מסלול מדרשה

לימודי מדרשה על פי תוכנית שתקבע הנהלת המכללה. הרכב הקורסים יהיה משולב תנ"ך ותורה 

שבע"פ. בסיום כל קורס, ינתן ציון עובר על פי נוכחות והערכה חלופית, לשיקול דעתו של המרצה 

(למשל: הגשת רפלקציה על מהלך הלימוד; הרצאה לפני הכיתה על אחד מנושאי הקורס). 

3. הערכה חלופית

כל הסטודנטיות יוכלו להגיש במהלך שנה א‘ הצעה חלופית למבחני הבקיאות בתנ"ך (לד"ר מיכל 

דל) או בהלכה (לגב' יהודית פריש) והצעה זו תיבחן ותאושר במידה שתהיה ראויה. לדוגמה: תכנון 

פורמלית, העברת שיעורים  או בלתי  פורמלית  לימודים  או הלכה במסגרת  חידון תנ"ך  וארגון 

יצירתי  פרויקט  הגשת  וכדומה),  נוער  תנועות  לאומי,  שירות  (בנות  פורמליות  לא  במסגרות 

בעקבות לימוד כלשהו ועוד.

הכרה בלימודים קודמים

יקבלו   – סטודנט שלמד בישיבה או סטודנטית שלמדה במדרשה לפחות שנה בתוכנית מלאה 

פטור מבחינות הבקיאות. סטודנטים שהגיעו לחידון התנ"ך הארצי או העולמי – פטורים מבחינות 

בקיאות בתנ"ך.

החומר לבחינות ומועדי הבחינות מפורסמים במסמך נפרד באתר המכללה.

בקיאויות במקרא – ד"ר תרצה פריש

המכללה  באתר  המצויים  החומרים  פי  על  במכללה  שנערכים  בתנ"ך  בקיאות  מבחני  חמישה 

ובתאריכים המופיעים בלוח השנה. 

בחינות הבקיאות בתנ"ך יתקיימו בכתב. 

משך הבחינה: 90 דקות. 

הרישום לבחינה ייעשה באמצעות אתר מכללת שאנן (עד יומיים לפני תאריך הבחינה), תקבלי 

אישור הרשמה. 

חובה  "בחינות  ולאחריה  "סטודנטים"  בכותרת  המכללה  באתר  למצוא  אפשר  לדוגמה  מבחנים 

וקורסים מקוונים".

יש לעבור בהצלחה את חמשת מבחני הבקיאות בתנ"ך עד סוף שנה ב. 

אם ממוצע הציונים בבחינות אלה יהיה 86 ומעלה הוא ייחשב כציון של 1 ש"ש בקורס אוריינות 

מקראית. (במידה שתגיעי לממוצע זה, יש לגשת להניה (המזכירה) כדי למלא טופס בקשה להכרה 

בכך כציון קורס).

פרטים נוספים אפשר לקבל אצל ד"ר תרצה פריש, רכזת בחינות הבקיאות בתנ"ך. 

frisht@shaanan.org :מייל

 

בקיאויות בהלכה – גב' יהודית פריש

שלושה מבחני בקיאות בהלכה שנערכים באופן מקוון באמצעות המודל על פי החומרים המצויים 

באתר המכללה ובתאריכים המופיעים בלוח השנה. 

בחינות הבקיאות בהלכה יתקיימו בכתב. 

משך הבחינה: 40 דקות. 

כל הבחינות יתקיימו בשעה 17:30.

הבחינה) תקבלי  לפני תאריך  (עד שבוע  נעשה באמצעות אתר מכללת שאנן  לבחינה  הרישום 

אישור הרשמה. 

יש לבחור שלוש מתוך ארבע יחידות ולעבור בהצלחה הבחינות עד סוף שנה ב. 

פרטים נוספים אפשר לקבל אצל גב' יהודית פריש, רכזת בחינות הבקיאות בהלכה. 

frishjud@gmail.com :מייל

ג. ימי עיון בנושא השואה – ד"ר עדה גבל
נושא השואה נוכח בחיינו הציבוריים ומציב אתגר חינוכי לפני כל איש חינוך. אנו במכללת שאנן 

ופדגוגית  ערכית  חינוכית,  עולם  תפיסת  לבניית  ראשוניים  כלים  לסטודנטית  לתת  משתדלים 

בשאלת הנחלת זיכרון השואה לדור הבא. 

בשנה א‘ מתקיים ביקור במוזאון ההיסטורי ביד ושם וסדנאות נוספות באתר הזיכרון הממלכתי. 

במרכז היום עומד הידע ההיסטורי של כל סטודנטית ועיסוק בנושאי זהות יהודית דתית 

בימי שמד. 

הישראלית  בחברה  עוסקים  זה  ביום   – יצחק  בתל  'משואה'  במכון  עיון  יום  מתקיים  ב‘  בשנה 

ובזיכרון השואה, ומתקיימת התנסות ראשונה בהתמודדות פדגוגית עם הנושא. 

בשנה ג‘ מתקיים יום עיון סדנאי-פדגוגי שאנו מקדישים את כולו לגישה החינוכית המתאימה 

לכל גיל. 

חובות: 

שלושת הימים הם ימים ארוכים ועל הסטודנטית להיערך לכך. 

בשנים א‘-ב‘ יש להגיש משוב רפלקטיבי לאחר יום העיון. 

בשנה ג‘, אחד מהמערכים שעליכן להגיש למדריכות הפדגוגיות על רקע ההתנסות הקלינית יוגש 

לאחר יום העיון ויוקדש ליום השואה או ליום הקדיש הכללי. 

תאריכים לשנת תשפ"ב

יום עיון שואה שנה א‘ – יום ג', כ"ו באדר ב (29.3.22), נסיעה ל'יד ושם'.

יום עיון שואה שנה ב‘ – יום ד', ד' בטבת (8.12.21), נסיעה ל'מכון משואה'.

יום עיון שואה שנה ג‘ – יום ד', ג' בשבט (5.1.22), במכללה.

ד. קורסי חובה
קורס סימולציות – מיומנויות חברתיות ורגשיות (נשים)

תוכנית הסימולציות מקדמת מיומנויות חברתיות-רגשיות של פרחי הוראה ועובדי הוראה. 

באמצעות  בפועל  היישום  ובין  התאורטי-עיוני  הידע  בין  הפער  את  לצמצם  נועדה  התוכנית 

התנסות במצבים מדמי מציאות ולאפשר למידה חברתית-רגשית בסביבה בטוחה ותומכת.

תוכנית הסימולציות של פרחי ההוראה מתפרשת על פני כל שנות הלימודים, והיא חלק בלתי 

נפרד מתוכנית הלימודים ומחייבת השתתפות פעילה לאורך כל התוכנית. 

הקורס מקנה 1 ש"ש וכולל 6 ימים שפרוסים על פני שלוש שנים.

בשחקנים  ונעזרת  והדרכה,  הייעוץ  הפסיכולוגיה,  מתחומי  מנחים  בידי  מועברת  התוכנית 

מקצועיים לדימוי המציאות.

למדריכה  לפנות  אפשר  והתלבטות  שאלה  ובכל  הפעילות,  את  מרכזים  הפדגוגיים  המדריכים 

הישירה. 

קורסי אנגלית יסוד – EPIC – פרופ' שרה כ"ץ 

(English for Purposes of International Communication)

כל הסטודנטיות של התואר הראשון חייבות בלימודי אנגלית לצרכים אקדמיים ובין-לאומיים.

רמת  את  להעלות  כדי  אקדמיים  לצרכים  האנגלית  בלימודי  רפורמה  המל"ג  מבצע  זו  בשנה 

האנגלית בארץ ולהשוותה לרמת האנגלית בארצות אירופה.

הלימודים יתקיימו בארבע רמות + בקורסי תוכן

שלוש הרמות הראשונות הן רמות מכינה: טרום בסיסי, בסיסי, מתקדמים 1. 

רמת אנגלית מתקדמים 2 היא הקורס שנחשב עד היום לקורס הפטור מלימודי אנגלית. 

בעקבות הרפורמה המל"ג מחייב גם לימודים של קורסי תוכן באנגלית.

רמת הכניסה למכללה תהיה הרמה הבסיסית וכל סטודנטית תצטרך ללמוד לפחות שני קורסים 

נוספים מעל לרמת הכניסה שלה. אם רמת הכניסה היא אנגלית בסיסי, הסטודנטית תלמד את 

מתקדמים 1 ומתקדמים 2 ותסיים את לימודי האנגלית. אם רמת הסטודנטית היא מתקדמים 1 על 

הסטודנטית יהיה ללמוד את מתקדמים 2 וקורס תוכן נוסף.

EPIC - לפרטים יש לפנות אל ראש תוכנית קורסי אנגלית יסוד

פרופ' שרה כ"ץ, 058-6568333

ה. סדנאות חובה
יום אוריינטציה (שנה א) – הגב' רעות שפירא

מוגנות למניעת הטרדות – הגב' מיכל בלאו

מוגנות במרשתת (באינטרנט) – הגב' מיכל בלאו

לקראת בחינות – הגב' מיכל בלאו

הכנה לסטאז' – הגב' עדי צביאלי

יום למידה חברתית – הגב' גילה בורנשטיין

ו. קורס רשות

קורס מטיילים עם התנ"ך – ד"ר מיכל דל וד"ר דוד שניאור

הקורס מטיילים עם התנ"ך (1 ש"ש) כשמו כן הוא – קורס תנ"ך בלמידה חוץ-כיתתית, שמטרתו 

ללמוד על סיפורי התנ"ך בעזרת נופי הארץ וההיבטים הגאוגרפיים. 

הקורס כולל 4 ימי סיור בשנה באתרים מקראיים שונים ולכל יום סיור יש ציון על פי מבחן קצר, 

הדרכה או עבודה יישומית. הציון הסופי של הקורס הוא ציון ממוצע של 4 סיורים. 

מומלץ לסיים את הסיורים בשנה הראשונה ללימודים אולם אפשר להשלים את מספר הסיורים 

הנדרש גם בשנים העוקבות. 

תאריכי הסיורים מופיעים בלוח השנה האקדמי של המכללה, וכשבוע לפני כן מפורסמים פרטי 

הרשמה בלוח המודעות של אתר המכללה. הרישום לקורס זה (לפני תחילת כל סמסטר) מתבצע 

אצל ראשי המסלולים.

ימי סיור בנות לשנת תשפ"ב:

סיור 1 – י"ד במר-חשוון (20/10)

סיור 2 – כ"ז בכסלו (1/12)

סיור 3 – ט"ז באדר א' (17/2)

סיור 4 – י"ז בסיוון (16/6)
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א. קורסי יסוד
סדנאות חובה לקבלת תעודת הוראה

ביטחון ובטיחות – 

 hrsgilad@windowslive.com ,050-6994390 ,גלעד הר שפר

קורס ביטחון ובטיחות הוא קורס מקוון בלימוד עצמי.

לאחר הרישום ישלח לנרשמת אישור ובו הנחיות כיצד ללמוד באתר המיועד.

לפרטי הרישום יש להתעדכן באתר המכללה ולפרטים נוספים יש לפנות 

לגלעד הר שפר טל' 050-6994390.

הלימוד מתבצע עצמאית באמצעות אתר מלווה.

בסיום הלימוד יתקיים מבחן מקוון.

עזרה ראשונה – 

 arnonh@shaanan.org , 04-8780013 ,מתאמת הקורס – הגב' הניה ארנון

קורס זה (44 שעות) הוא קורס חובה לכל סטודנטית להוראה.

עובדי הוראה מתוקף תפקידם כגורם האחראי על ילדים ובני נוער נדרשים לשמש פעמים רבות 

כגורם סיוע ראשוני בפציעות או במצבי חירום רפואיים שונים.

כל מורה או גננת נדרשים לעבור קורס הסמכה כמגישי עזרה-ראשונה במסגרת הכשרתם

להרשמה – הגב' הניה ארנון טל 04-8780013 

את הקורס ניתן לעבור באירגונים מוסמכים כגון: מ.ד.א, איחוד הצלה, מלע“ר (מרכז לימודי עזרה 

ראשונה). יתכן ויתקיים גם קורס במכללה, בהגבלות משרד הבריאות.

זהירות בדרכים, נגישות ואורח חיים בטוח – 

rlshapirashaanan@gmail.com 054-4931075 ,הרב ד"ר הראל שפירא

חינוך לבטיחות וזהירות בדרכים – קורס/סדנה חובה.

הקורס מתקיים בכל סמסטר

חובה להשתתף בקורס זה פעם אחת במהלך 3 שנות הלימודים הראשונות.

הקורס מקוון (ללא מפגשים) ומורכב מ-8 מצגות וכ-50 שאלות.

הרישום לקורס זה (לפני תחילת כל סמסטר) מתבצע אצל המזכירות או ראשי המסלולים.

ב. מבחני בקיאות
הנחיות לסטודנטיות – לבחינות הבקיאות בתנ"ך ובהלכה

רציונל

כל מורה בבית ספר ממ"ד מחויבת בידע בסיסי ביהדות: תנ"ך והלכה.

המסלולים האפשריים

מתן בחירה בין שלושה מסלולים: מסלול בחינות, מסלול מדרשה ומסלול הערכה חלופית. 

מעבר בין מסלולים יתאפשר בסוף שנה אקדמית ובמקרים מיוחדים בלבד.

ציון עובר בכל המסלולים יהיה 65.

1. מסלול בחינות

פי  יחידות בקיאות בהלכה. על  ושלוש  יחידות בקיאות בתנ"ך  חייבות בחמש  כל הסטודנטיות 

וחמישה  בתנ"ך  מועדים  מוצעים שבעה  בשנה:  הבחינות  מועדי  מספר  ייקבעו  היחידות  מספר 

בהלכה. הבחינות בהלכה יתקיימו באמצעות המודל. הבחינות בתנ"ך יתקיימו במכללה.

2. מסלול מדרשה

לימודי מדרשה על פי תוכנית שתקבע הנהלת המכללה. הרכב הקורסים יהיה משולב תנ"ך ותורה 

שבע"פ. בסיום כל קורס, ינתן ציון עובר על פי נוכחות והערכה חלופית, לשיקול דעתו של המרצה 

(למשל: הגשת רפלקציה על מהלך הלימוד; הרצאה לפני הכיתה על אחד מנושאי הקורס). 

3. הערכה חלופית

כל הסטודנטיות יוכלו להגיש במהלך שנה א‘ הצעה חלופית למבחני הבקיאות בתנ"ך (לד"ר מיכל 

דל) או בהלכה (לגב' יהודית פריש) והצעה זו תיבחן ותאושר במידה שתהיה ראויה. לדוגמה: תכנון 

פורמלית, העברת שיעורים  או בלתי  פורמלית  לימודים  או הלכה במסגרת  חידון תנ"ך  וארגון 

יצירתי  פרויקט  הגשת  וכדומה),  נוער  תנועות  לאומי,  שירות  (בנות  פורמליות  לא  במסגרות 

בעקבות לימוד כלשהו ועוד.

הכרה בלימודים קודמים

יקבלו   – סטודנט שלמד בישיבה או סטודנטית שלמדה במדרשה לפחות שנה בתוכנית מלאה 

פטור מבחינות הבקיאות. סטודנטים שהגיעו לחידון התנ"ך הארצי או העולמי – פטורים מבחינות 

בקיאות בתנ"ך.

החומר לבחינות ומועדי הבחינות מפורסמים במסמך נפרד באתר המכללה.

בקיאויות במקרא – ד"ר תרצה פריש

המכללה  באתר  המצויים  החומרים  פי  על  במכללה  שנערכים  בתנ"ך  בקיאות  מבחני  חמישה 

ובתאריכים המופיעים בלוח השנה. 

בחינות הבקיאות בתנ"ך יתקיימו בכתב. 

משך הבחינה: 90 דקות. 

הרישום לבחינה ייעשה באמצעות אתר מכללת שאנן (עד יומיים לפני תאריך הבחינה), תקבלי 

אישור הרשמה. 

חובה  "בחינות  ולאחריה  "סטודנטים"  בכותרת  המכללה  באתר  למצוא  אפשר  לדוגמה  מבחנים 

וקורסים מקוונים".

יש לעבור בהצלחה את חמשת מבחני הבקיאות בתנ"ך עד סוף שנה ב. 

אם ממוצע הציונים בבחינות אלה יהיה 86 ומעלה הוא ייחשב כציון של 1 ש"ש בקורס אוריינות 

מקראית. (במידה שתגיעי לממוצע זה, יש לגשת להניה (המזכירה) כדי למלא טופס בקשה להכרה 

בכך כציון קורס).

פרטים נוספים אפשר לקבל אצל ד"ר תרצה פריש, רכזת בחינות הבקיאות בתנ"ך. 

frisht@shaanan.org :מייל

 

בקיאויות בהלכה – גב' יהודית פריש

שלושה מבחני בקיאות בהלכה שנערכים באופן מקוון באמצעות המודל על פי החומרים המצויים 

באתר המכללה ובתאריכים המופיעים בלוח השנה. 

בחינות הבקיאות בהלכה יתקיימו בכתב. 

משך הבחינה: 40 דקות. 

כל הבחינות יתקיימו בשעה 17:30.

הבחינה) תקבלי  לפני תאריך  (עד שבוע  נעשה באמצעות אתר מכללת שאנן  לבחינה  הרישום 

אישור הרשמה. 

יש לבחור שלוש מתוך ארבע יחידות ולעבור בהצלחה הבחינות עד סוף שנה ב. 

פרטים נוספים אפשר לקבל אצל גב' יהודית פריש, רכזת בחינות הבקיאות בהלכה. 

frishjud@gmail.com :מייל

ג. ימי עיון בנושא השואה – ד"ר עדה גבל
נושא השואה נוכח בחיינו הציבוריים ומציב אתגר חינוכי לפני כל איש חינוך. אנו במכללת שאנן 

ופדגוגית  ערכית  חינוכית,  עולם  תפיסת  לבניית  ראשוניים  כלים  לסטודנטית  לתת  משתדלים 

בשאלת הנחלת זיכרון השואה לדור הבא. 

בשנה א‘ מתקיים ביקור במוזאון ההיסטורי ביד ושם וסדנאות נוספות באתר הזיכרון הממלכתי. 

במרכז היום עומד הידע ההיסטורי של כל סטודנטית ועיסוק בנושאי זהות יהודית דתית 

בימי שמד. 

הישראלית  בחברה  עוסקים  זה  ביום   – יצחק  בתל  'משואה'  במכון  עיון  יום  מתקיים  ב‘  בשנה 

ובזיכרון השואה, ומתקיימת התנסות ראשונה בהתמודדות פדגוגית עם הנושא. 

בשנה ג‘ מתקיים יום עיון סדנאי-פדגוגי שאנו מקדישים את כולו לגישה החינוכית המתאימה 

לכל גיל. 

חובות: 

שלושת הימים הם ימים ארוכים ועל הסטודנטית להיערך לכך. 

בשנים א‘-ב‘ יש להגיש משוב רפלקטיבי לאחר יום העיון. 

בשנה ג‘, אחד מהמערכים שעליכן להגיש למדריכות הפדגוגיות על רקע ההתנסות הקלינית יוגש 

לאחר יום העיון ויוקדש ליום השואה או ליום הקדיש הכללי. 

תאריכים לשנת תשפ"ב

יום עיון שואה שנה א‘ – יום ג', כ"ו באדר ב (29.3.22), נסיעה ל'יד ושם'.

יום עיון שואה שנה ב‘ – יום ד', ד' בטבת (8.12.21), נסיעה ל'מכון משואה'.

יום עיון שואה שנה ג‘ – יום ד', ג' בשבט (5.1.22), במכללה.

ד. קורסי חובה
קורס סימולציות – מיומנויות חברתיות ורגשיות (נשים)

תוכנית הסימולציות מקדמת מיומנויות חברתיות-רגשיות של פרחי הוראה ועובדי הוראה. 

באמצעות  בפועל  היישום  ובין  התאורטי-עיוני  הידע  בין  הפער  את  לצמצם  נועדה  התוכנית 

התנסות במצבים מדמי מציאות ולאפשר למידה חברתית-רגשית בסביבה בטוחה ותומכת.

תוכנית הסימולציות של פרחי ההוראה מתפרשת על פני כל שנות הלימודים, והיא חלק בלתי 

נפרד מתוכנית הלימודים ומחייבת השתתפות פעילה לאורך כל התוכנית. 

הקורס מקנה 1 ש"ש וכולל 6 ימים שפרוסים על פני שלוש שנים.

בשחקנים  ונעזרת  והדרכה,  הייעוץ  הפסיכולוגיה,  מתחומי  מנחים  בידי  מועברת  התוכנית 

מקצועיים לדימוי המציאות.

למדריכה  לפנות  אפשר  והתלבטות  שאלה  ובכל  הפעילות,  את  מרכזים  הפדגוגיים  המדריכים 

הישירה. 

קורסי אנגלית יסוד – EPIC – פרופ' שרה כ"ץ 

(English for Purposes of International Communication)

כל הסטודנטיות של התואר הראשון חייבות בלימודי אנגלית לצרכים אקדמיים ובין-לאומיים.

רמת  את  להעלות  כדי  אקדמיים  לצרכים  האנגלית  בלימודי  רפורמה  המל"ג  מבצע  זו  בשנה 

האנגלית בארץ ולהשוותה לרמת האנגלית בארצות אירופה.

הלימודים יתקיימו בארבע רמות + בקורסי תוכן

שלוש הרמות הראשונות הן רמות מכינה: טרום בסיסי, בסיסי, מתקדמים 1. 

רמת אנגלית מתקדמים 2 היא הקורס שנחשב עד היום לקורס הפטור מלימודי אנגלית. 

בעקבות הרפורמה המל"ג מחייב גם לימודים של קורסי תוכן באנגלית.

רמת הכניסה למכללה תהיה הרמה הבסיסית וכל סטודנטית תצטרך ללמוד לפחות שני קורסים 

נוספים מעל לרמת הכניסה שלה. אם רמת הכניסה היא אנגלית בסיסי, הסטודנטית תלמד את 

מתקדמים 1 ומתקדמים 2 ותסיים את לימודי האנגלית. אם רמת הסטודנטית היא מתקדמים 1 על 

הסטודנטית יהיה ללמוד את מתקדמים 2 וקורס תוכן נוסף.

EPIC - לפרטים יש לפנות אל ראש תוכנית קורסי אנגלית יסוד

פרופ' שרה כ"ץ, 058-6568333

ה. סדנאות חובה
יום אוריינטציה (שנה א) – הגב' רעות שפירא

מוגנות למניעת הטרדות – הגב' מיכל בלאו

מוגנות במרשתת (באינטרנט) – הגב' מיכל בלאו

לקראת בחינות – הגב' מיכל בלאו

הכנה לסטאז' – הגב' עדי צביאלי

יום למידה חברתית – הגב' גילה בורנשטיין

ו. קורס רשות

קורס מטיילים עם התנ"ך – ד"ר מיכל דל וד"ר דוד שניאור

הקורס מטיילים עם התנ"ך (1 ש"ש) כשמו כן הוא – קורס תנ"ך בלמידה חוץ-כיתתית, שמטרתו 

ללמוד על סיפורי התנ"ך בעזרת נופי הארץ וההיבטים הגאוגרפיים. 

הקורס כולל 4 ימי סיור בשנה באתרים מקראיים שונים ולכל יום סיור יש ציון על פי מבחן קצר, 

הדרכה או עבודה יישומית. הציון הסופי של הקורס הוא ציון ממוצע של 4 סיורים. 

מומלץ לסיים את הסיורים בשנה הראשונה ללימודים אולם אפשר להשלים את מספר הסיורים 

הנדרש גם בשנים העוקבות. 

תאריכי הסיורים מופיעים בלוח השנה האקדמי של המכללה, וכשבוע לפני כן מפורסמים פרטי 

הרשמה בלוח המודעות של אתר המכללה. הרישום לקורס זה (לפני תחילת כל סמסטר) מתבצע 

אצל ראשי המסלולים.

ימי סיור בנות לשנת תשפ"ב:

סיור 1 – י"ד במר-חשוון (20/10)

סיור 2 – כ"ז בכסלו (1/12)

סיור 3 – ט"ז באדר א' (17/2)

סיור 4 – י"ז בסיוון (16/6)
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א. קורסי יסוד
סדנאות חובה לקבלת תעודת הוראה

ביטחון ובטיחות – 

 hrsgilad@windowslive.com ,050-6994390 ,גלעד הר שפר

קורס ביטחון ובטיחות הוא קורס מקוון בלימוד עצמי.

לאחר הרישום ישלח לנרשמת אישור ובו הנחיות כיצד ללמוד באתר המיועד.

לפרטי הרישום יש להתעדכן באתר המכללה ולפרטים נוספים יש לפנות 

לגלעד הר שפר טל' 050-6994390.

הלימוד מתבצע עצמאית באמצעות אתר מלווה.

בסיום הלימוד יתקיים מבחן מקוון.

עזרה ראשונה – 

 arnonh@shaanan.org , 04-8780013 ,מתאמת הקורס – הגב' הניה ארנון

קורס זה (44 שעות) הוא קורס חובה לכל סטודנטית להוראה.

עובדי הוראה מתוקף תפקידם כגורם האחראי על ילדים ובני נוער נדרשים לשמש פעמים רבות 

כגורם סיוע ראשוני בפציעות או במצבי חירום רפואיים שונים.

כל מורה או גננת נדרשים לעבור קורס הסמכה כמגישי עזרה-ראשונה במסגרת הכשרתם

להרשמה – הגב' הניה ארנון טל 04-8780013 

את הקורס ניתן לעבור באירגונים מוסמכים כגון: מ.ד.א, איחוד הצלה, מלע“ר (מרכז לימודי עזרה 

ראשונה). יתכן ויתקיים גם קורס במכללה, בהגבלות משרד הבריאות.

זהירות בדרכים, נגישות ואורח חיים בטוח – 

rlshapirashaanan@gmail.com 054-4931075 ,הרב ד"ר הראל שפירא

חינוך לבטיחות וזהירות בדרכים – קורס/סדנה חובה.

הקורס מתקיים בכל סמסטר

חובה להשתתף בקורס זה פעם אחת במהלך 3 שנות הלימודים הראשונות.

הקורס מקוון (ללא מפגשים) ומורכב מ-8 מצגות וכ-50 שאלות.

הרישום לקורס זה (לפני תחילת כל סמסטר) מתבצע אצל המזכירות או ראשי המסלולים.

ב. מבחני בקיאות
הנחיות לסטודנטיות – לבחינות הבקיאות בתנ"ך ובהלכה

רציונל

כל מורה בבית ספר ממ"ד מחויבת בידע בסיסי ביהדות: תנ"ך והלכה.

המסלולים האפשריים

מתן בחירה בין שלושה מסלולים: מסלול בחינות, מסלול מדרשה ומסלול הערכה חלופית. 

מעבר בין מסלולים יתאפשר בסוף שנה אקדמית ובמקרים מיוחדים בלבד.

ציון עובר בכל המסלולים יהיה 65.

1. מסלול בחינות

פי  יחידות בקיאות בהלכה. על  ושלוש  יחידות בקיאות בתנ"ך  חייבות בחמש  כל הסטודנטיות 

וחמישה  בתנ"ך  מועדים  מוצעים שבעה  בשנה:  הבחינות  מועדי  מספר  ייקבעו  היחידות  מספר 

בהלכה. הבחינות בהלכה יתקיימו באמצעות המודל. הבחינות בתנ"ך יתקיימו במכללה.

2. מסלול מדרשה

לימודי מדרשה על פי תוכנית שתקבע הנהלת המכללה. הרכב הקורסים יהיה משולב תנ"ך ותורה 

שבע"פ. בסיום כל קורס, ינתן ציון עובר על פי נוכחות והערכה חלופית, לשיקול דעתו של המרצה 

(למשל: הגשת רפלקציה על מהלך הלימוד; הרצאה לפני הכיתה על אחד מנושאי הקורס). 

3. הערכה חלופית

כל הסטודנטיות יוכלו להגיש במהלך שנה א‘ הצעה חלופית למבחני הבקיאות בתנ"ך (לד"ר מיכל 

דל) או בהלכה (לגב' יהודית פריש) והצעה זו תיבחן ותאושר במידה שתהיה ראויה. לדוגמה: תכנון 

פורמלית, העברת שיעורים  או בלתי  פורמלית  לימודים  או הלכה במסגרת  חידון תנ"ך  וארגון 

יצירתי  פרויקט  הגשת  וכדומה),  נוער  תנועות  לאומי,  שירות  (בנות  פורמליות  לא  במסגרות 

בעקבות לימוד כלשהו ועוד.

הכרה בלימודים קודמים

יקבלו   – סטודנט שלמד בישיבה או סטודנטית שלמדה במדרשה לפחות שנה בתוכנית מלאה 

פטור מבחינות הבקיאות. סטודנטים שהגיעו לחידון התנ"ך הארצי או העולמי – פטורים מבחינות 

בקיאות בתנ"ך.

החומר לבחינות ומועדי הבחינות מפורסמים במסמך נפרד באתר המכללה.

בקיאויות במקרא – ד"ר תרצה פריש

המכללה  באתר  המצויים  החומרים  פי  על  במכללה  שנערכים  בתנ"ך  בקיאות  מבחני  חמישה 

ובתאריכים המופיעים בלוח השנה. 

בחינות הבקיאות בתנ"ך יתקיימו בכתב. 

משך הבחינה: 90 דקות. 

הרישום לבחינה ייעשה באמצעות אתר מכללת שאנן (עד יומיים לפני תאריך הבחינה), תקבלי 

אישור הרשמה. 

חובה  "בחינות  ולאחריה  "סטודנטים"  בכותרת  המכללה  באתר  למצוא  אפשר  לדוגמה  מבחנים 

וקורסים מקוונים".

יש לעבור בהצלחה את חמשת מבחני הבקיאות בתנ"ך עד סוף שנה ב. 

אם ממוצע הציונים בבחינות אלה יהיה 86 ומעלה הוא ייחשב כציון של 1 ש"ש בקורס אוריינות 

מקראית. (במידה שתגיעי לממוצע זה, יש לגשת להניה (המזכירה) כדי למלא טופס בקשה להכרה 

בכך כציון קורס).

פרטים נוספים אפשר לקבל אצל ד"ר תרצה פריש, רכזת בחינות הבקיאות בתנ"ך. 

frisht@shaanan.org :מייל

 

בקיאויות בהלכה – גב' יהודית פריש

שלושה מבחני בקיאות בהלכה שנערכים באופן מקוון באמצעות המודל על פי החומרים המצויים 

באתר המכללה ובתאריכים המופיעים בלוח השנה. 

בחינות הבקיאות בהלכה יתקיימו בכתב. 

משך הבחינה: 40 דקות. 

כל הבחינות יתקיימו בשעה 17:30.

הבחינה) תקבלי  לפני תאריך  (עד שבוע  נעשה באמצעות אתר מכללת שאנן  לבחינה  הרישום 

אישור הרשמה. 

יש לבחור שלוש מתוך ארבע יחידות ולעבור בהצלחה הבחינות עד סוף שנה ב. 

פרטים נוספים אפשר לקבל אצל גב' יהודית פריש, רכזת בחינות הבקיאות בהלכה. 

frishjud@gmail.com :מייל

ג. ימי עיון בנושא השואה – ד"ר עדה גבל
נושא השואה נוכח בחיינו הציבוריים ומציב אתגר חינוכי לפני כל איש חינוך. אנו במכללת שאנן 

ופדגוגית  ערכית  חינוכית,  עולם  תפיסת  לבניית  ראשוניים  כלים  לסטודנטית  לתת  משתדלים 

בשאלת הנחלת זיכרון השואה לדור הבא. 

בשנה א‘ מתקיים ביקור במוזאון ההיסטורי ביד ושם וסדנאות נוספות באתר הזיכרון הממלכתי. 

במרכז היום עומד הידע ההיסטורי של כל סטודנטית ועיסוק בנושאי זהות יהודית דתית 

בימי שמד. 

הישראלית  בחברה  עוסקים  זה  ביום   – יצחק  בתל  'משואה'  במכון  עיון  יום  מתקיים  ב‘  בשנה 

ובזיכרון השואה, ומתקיימת התנסות ראשונה בהתמודדות פדגוגית עם הנושא. 

בשנה ג‘ מתקיים יום עיון סדנאי-פדגוגי שאנו מקדישים את כולו לגישה החינוכית המתאימה 

לכל גיל. 

חובות: 

שלושת הימים הם ימים ארוכים ועל הסטודנטית להיערך לכך. 

בשנים א‘-ב‘ יש להגיש משוב רפלקטיבי לאחר יום העיון. 

בשנה ג‘, אחד מהמערכים שעליכן להגיש למדריכות הפדגוגיות על רקע ההתנסות הקלינית יוגש 

לאחר יום העיון ויוקדש ליום השואה או ליום הקדיש הכללי. 

תאריכים לשנת תשפ"ב

יום עיון שואה שנה א‘ – יום ג', כ"ו באדר ב (29.3.22), נסיעה ל'יד ושם'.

יום עיון שואה שנה ב‘ – יום ד', ד' בטבת (8.12.21), נסיעה ל'מכון משואה'.

יום עיון שואה שנה ג‘ – יום ד', ג' בשבט (5.1.22), במכללה.

ד. קורסי חובה
קורס סימולציות – מיומנויות חברתיות ורגשיות (נשים)

תוכנית הסימולציות מקדמת מיומנויות חברתיות-רגשיות של פרחי הוראה ועובדי הוראה. 

באמצעות  בפועל  היישום  ובין  התאורטי-עיוני  הידע  בין  הפער  את  לצמצם  נועדה  התוכנית 

התנסות במצבים מדמי מציאות ולאפשר למידה חברתית-רגשית בסביבה בטוחה ותומכת.

תוכנית הסימולציות של פרחי ההוראה מתפרשת על פני כל שנות הלימודים, והיא חלק בלתי 

נפרד מתוכנית הלימודים ומחייבת השתתפות פעילה לאורך כל התוכנית. 

הקורס מקנה 1 ש"ש וכולל 6 ימים שפרוסים על פני שלוש שנים.

בשחקנים  ונעזרת  והדרכה,  הייעוץ  הפסיכולוגיה,  מתחומי  מנחים  בידי  מועברת  התוכנית 

מקצועיים לדימוי המציאות.

למדריכה  לפנות  אפשר  והתלבטות  שאלה  ובכל  הפעילות,  את  מרכזים  הפדגוגיים  המדריכים 

הישירה. 

קורסי אנגלית יסוד – EPIC – פרופ' שרה כ"ץ 

(English for Purposes of International Communication)

כל הסטודנטיות של התואר הראשון חייבות בלימודי אנגלית לצרכים אקדמיים ובין-לאומיים.

רמת  את  להעלות  כדי  אקדמיים  לצרכים  האנגלית  בלימודי  רפורמה  המל"ג  מבצע  זו  בשנה 

האנגלית בארץ ולהשוותה לרמת האנגלית בארצות אירופה.

הלימודים יתקיימו בארבע רמות + בקורסי תוכן

שלוש הרמות הראשונות הן רמות מכינה: טרום בסיסי, בסיסי, מתקדמים 1. 

רמת אנגלית מתקדמים 2 היא הקורס שנחשב עד היום לקורס הפטור מלימודי אנגלית. 

בעקבות הרפורמה המל"ג מחייב גם לימודים של קורסי תוכן באנגלית.

רמת הכניסה למכללה תהיה הרמה הבסיסית וכל סטודנטית תצטרך ללמוד לפחות שני קורסים 

נוספים מעל לרמת הכניסה שלה. אם רמת הכניסה היא אנגלית בסיסי, הסטודנטית תלמד את 

מתקדמים 1 ומתקדמים 2 ותסיים את לימודי האנגלית. אם רמת הסטודנטית היא מתקדמים 1 על 

הסטודנטית יהיה ללמוד את מתקדמים 2 וקורס תוכן נוסף.

EPIC - לפרטים יש לפנות אל ראש תוכנית קורסי אנגלית יסוד

פרופ' שרה כ"ץ, 058-6568333

ה. סדנאות חובה
יום אוריינטציה (שנה א) – הגב' רעות שפירא

מוגנות למניעת הטרדות – הגב' מיכל בלאו

מוגנות במרשתת (באינטרנט) – הגב' מיכל בלאו

לקראת בחינות – הגב' מיכל בלאו

הכנה לסטאז' – הגב' עדי צביאלי

יום למידה חברתית – הגב' גילה בורנשטיין

ו. קורס רשות

קורס מטיילים עם התנ"ך – ד"ר מיכל דל וד"ר דוד שניאור

הקורס מטיילים עם התנ"ך (1 ש"ש) כשמו כן הוא – קורס תנ"ך בלמידה חוץ-כיתתית, שמטרתו 

ללמוד על סיפורי התנ"ך בעזרת נופי הארץ וההיבטים הגאוגרפיים. 

הקורס כולל 4 ימי סיור בשנה באתרים מקראיים שונים ולכל יום סיור יש ציון על פי מבחן קצר, 

הדרכה או עבודה יישומית. הציון הסופי של הקורס הוא ציון ממוצע של 4 סיורים. 

מומלץ לסיים את הסיורים בשנה הראשונה ללימודים אולם אפשר להשלים את מספר הסיורים 

הנדרש גם בשנים העוקבות. 

תאריכי הסיורים מופיעים בלוח השנה האקדמי של המכללה, וכשבוע לפני כן מפורסמים פרטי 

הרשמה בלוח המודעות של אתר המכללה. הרישום לקורס זה (לפני תחילת כל סמסטר) מתבצע 

אצל ראשי המסלולים.

ימי סיור בנות לשנת תשפ"ב:

סיור 1 – י"ד במר-חשוון (20/10)

סיור 2 – כ"ז בכסלו (1/12)

סיור 3 – ט"ז באדר א' (17/2)

סיור 4 – י"ז בסיוון (16/6)
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א. קורסי יסוד
סדנאות חובה לקבלת תעודת הוראה

ביטחון ובטיחות – 

 hrsgilad@windowslive.com ,050-6994390 ,גלעד הר שפר

קורס ביטחון ובטיחות הוא קורס מקוון בלימוד עצמי.

לאחר הרישום ישלח לנרשמת אישור ובו הנחיות כיצד ללמוד באתר המיועד.

לפרטי הרישום יש להתעדכן באתר המכללה ולפרטים נוספים יש לפנות 

לגלעד הר שפר טל' 050-6994390.

הלימוד מתבצע עצמאית באמצעות אתר מלווה.

בסיום הלימוד יתקיים מבחן מקוון.

עזרה ראשונה – 

 arnonh@shaanan.org , 04-8780013 ,מתאמת הקורס – הגב' הניה ארנון

קורס זה (44 שעות) הוא קורס חובה לכל סטודנטית להוראה.

עובדי הוראה מתוקף תפקידם כגורם האחראי על ילדים ובני נוער נדרשים לשמש פעמים רבות 

כגורם סיוע ראשוני בפציעות או במצבי חירום רפואיים שונים.

כל מורה או גננת נדרשים לעבור קורס הסמכה כמגישי עזרה-ראשונה במסגרת הכשרתם

להרשמה – הגב' הניה ארנון טל 04-8780013 

את הקורס ניתן לעבור באירגונים מוסמכים כגון: מ.ד.א, איחוד הצלה, מלע“ר (מרכז לימודי עזרה 

ראשונה). יתכן ויתקיים גם קורס במכללה, בהגבלות משרד הבריאות.

זהירות בדרכים, נגישות ואורח חיים בטוח – 

rlshapirashaanan@gmail.com 054-4931075 ,הרב ד"ר הראל שפירא

חינוך לבטיחות וזהירות בדרכים – קורס/סדנה חובה.

הקורס מתקיים בכל סמסטר

חובה להשתתף בקורס זה פעם אחת במהלך 3 שנות הלימודים הראשונות.

הקורס מקוון (ללא מפגשים) ומורכב מ-8 מצגות וכ-50 שאלות.

הרישום לקורס זה (לפני תחילת כל סמסטר) מתבצע אצל המזכירות או ראשי המסלולים.

ב. מבחני בקיאות
הנחיות לסטודנטיות – לבחינות הבקיאות בתנ"ך ובהלכה

רציונל

כל מורה בבית ספר ממ"ד מחויבת בידע בסיסי ביהדות: תנ"ך והלכה.

המסלולים האפשריים

מתן בחירה בין שלושה מסלולים: מסלול בחינות, מסלול מדרשה ומסלול הערכה חלופית. 

מעבר בין מסלולים יתאפשר בסוף שנה אקדמית ובמקרים מיוחדים בלבד.

ציון עובר בכל המסלולים יהיה 65.

1. מסלול בחינות

פי  יחידות בקיאות בהלכה. על  ושלוש  יחידות בקיאות בתנ"ך  חייבות בחמש  כל הסטודנטיות 

וחמישה  בתנ"ך  מועדים  מוצעים שבעה  בשנה:  הבחינות  מועדי  מספר  ייקבעו  היחידות  מספר 

בהלכה. הבחינות בהלכה יתקיימו באמצעות המודל. הבחינות בתנ"ך יתקיימו במכללה.

2. מסלול מדרשה

לימודי מדרשה על פי תוכנית שתקבע הנהלת המכללה. הרכב הקורסים יהיה משולב תנ"ך ותורה 

שבע"פ. בסיום כל קורס, ינתן ציון עובר על פי נוכחות והערכה חלופית, לשיקול דעתו של המרצה 

(למשל: הגשת רפלקציה על מהלך הלימוד; הרצאה לפני הכיתה על אחד מנושאי הקורס). 

3. הערכה חלופית

כל הסטודנטיות יוכלו להגיש במהלך שנה א‘ הצעה חלופית למבחני הבקיאות בתנ"ך (לד"ר מיכל 

דל) או בהלכה (לגב' יהודית פריש) והצעה זו תיבחן ותאושר במידה שתהיה ראויה. לדוגמה: תכנון 

פורמלית, העברת שיעורים  או בלתי  פורמלית  לימודים  או הלכה במסגרת  חידון תנ"ך  וארגון 

יצירתי  פרויקט  הגשת  וכדומה),  נוער  תנועות  לאומי,  שירות  (בנות  פורמליות  לא  במסגרות 

בעקבות לימוד כלשהו ועוד.

הכרה בלימודים קודמים

יקבלו   – סטודנט שלמד בישיבה או סטודנטית שלמדה במדרשה לפחות שנה בתוכנית מלאה 

פטור מבחינות הבקיאות. סטודנטים שהגיעו לחידון התנ"ך הארצי או העולמי – פטורים מבחינות 

בקיאות בתנ"ך.

החומר לבחינות ומועדי הבחינות מפורסמים במסמך נפרד באתר המכללה.

בקיאויות במקרא – ד"ר תרצה פריש

המכללה  באתר  המצויים  החומרים  פי  על  במכללה  שנערכים  בתנ"ך  בקיאות  מבחני  חמישה 

ובתאריכים המופיעים בלוח השנה. 

בחינות הבקיאות בתנ"ך יתקיימו בכתב. 

משך הבחינה: 90 דקות. 

הרישום לבחינה ייעשה באמצעות אתר מכללת שאנן (עד יומיים לפני תאריך הבחינה), תקבלי 

אישור הרשמה. 

חובה  "בחינות  ולאחריה  "סטודנטים"  בכותרת  המכללה  באתר  למצוא  אפשר  לדוגמה  מבחנים 

וקורסים מקוונים".

יש לעבור בהצלחה את חמשת מבחני הבקיאות בתנ"ך עד סוף שנה ב. 

אם ממוצע הציונים בבחינות אלה יהיה 86 ומעלה הוא ייחשב כציון של 1 ש"ש בקורס אוריינות 

מקראית. (במידה שתגיעי לממוצע זה, יש לגשת להניה (המזכירה) כדי למלא טופס בקשה להכרה 

בכך כציון קורס).

פרטים נוספים אפשר לקבל אצל ד"ר תרצה פריש, רכזת בחינות הבקיאות בתנ"ך. 

frisht@shaanan.org :מייל

 

בקיאויות בהלכה – גב' יהודית פריש

שלושה מבחני בקיאות בהלכה שנערכים באופן מקוון באמצעות המודל על פי החומרים המצויים 

באתר המכללה ובתאריכים המופיעים בלוח השנה. 

בחינות הבקיאות בהלכה יתקיימו בכתב. 

משך הבחינה: 40 דקות. 

כל הבחינות יתקיימו בשעה 17:30.

הבחינה) תקבלי  לפני תאריך  (עד שבוע  נעשה באמצעות אתר מכללת שאנן  לבחינה  הרישום 

אישור הרשמה. 

יש לבחור שלוש מתוך ארבע יחידות ולעבור בהצלחה הבחינות עד סוף שנה ב. 

פרטים נוספים אפשר לקבל אצל גב' יהודית פריש, רכזת בחינות הבקיאות בהלכה. 

frishjud@gmail.com :מייל

ג. ימי עיון בנושא השואה – ד"ר עדה גבל
נושא השואה נוכח בחיינו הציבוריים ומציב אתגר חינוכי לפני כל איש חינוך. אנו במכללת שאנן 

ופדגוגית  ערכית  חינוכית,  עולם  תפיסת  לבניית  ראשוניים  כלים  לסטודנטית  לתת  משתדלים 

בשאלת הנחלת זיכרון השואה לדור הבא. 

בשנה א‘ מתקיים ביקור במוזאון ההיסטורי ביד ושם וסדנאות נוספות באתר הזיכרון הממלכתי. 

במרכז היום עומד הידע ההיסטורי של כל סטודנטית ועיסוק בנושאי זהות יהודית דתית 

בימי שמד. 

הישראלית  בחברה  עוסקים  זה  ביום   – יצחק  בתל  'משואה'  במכון  עיון  יום  מתקיים  ב‘  בשנה 

ובזיכרון השואה, ומתקיימת התנסות ראשונה בהתמודדות פדגוגית עם הנושא. 

בשנה ג‘ מתקיים יום עיון סדנאי-פדגוגי שאנו מקדישים את כולו לגישה החינוכית המתאימה 

לכל גיל. 

חובות: 

שלושת הימים הם ימים ארוכים ועל הסטודנטית להיערך לכך. 

בשנים א‘-ב‘ יש להגיש משוב רפלקטיבי לאחר יום העיון. 

בשנה ג‘, אחד מהמערכים שעליכן להגיש למדריכות הפדגוגיות על רקע ההתנסות הקלינית יוגש 

לאחר יום העיון ויוקדש ליום השואה או ליום הקדיש הכללי. 

תאריכים לשנת תשפ"ב

יום עיון שואה שנה א‘ – יום ג', כ"ו באדר ב (29.3.22), נסיעה ל'יד ושם'.

יום עיון שואה שנה ב‘ – יום ד', ד' בטבת (8.12.21), נסיעה ל'מכון משואה'.

יום עיון שואה שנה ג‘ – יום ד', ג' בשבט (5.1.22), במכללה.

ד. קורסי חובה
קורס סימולציות – מיומנויות חברתיות ורגשיות (נשים)

תוכנית הסימולציות מקדמת מיומנויות חברתיות-רגשיות של פרחי הוראה ועובדי הוראה. 

באמצעות  בפועל  היישום  ובין  התאורטי-עיוני  הידע  בין  הפער  את  לצמצם  נועדה  התוכנית 

התנסות במצבים מדמי מציאות ולאפשר למידה חברתית-רגשית בסביבה בטוחה ותומכת.

תוכנית הסימולציות של פרחי ההוראה מתפרשת על פני כל שנות הלימודים, והיא חלק בלתי 

נפרד מתוכנית הלימודים ומחייבת השתתפות פעילה לאורך כל התוכנית. 

הקורס מקנה 1 ש"ש וכולל 6 ימים שפרוסים על פני שלוש שנים.

בשחקנים  ונעזרת  והדרכה,  הייעוץ  הפסיכולוגיה,  מתחומי  מנחים  בידי  מועברת  התוכנית 

מקצועיים לדימוי המציאות.

למדריכה  לפנות  אפשר  והתלבטות  שאלה  ובכל  הפעילות,  את  מרכזים  הפדגוגיים  המדריכים 

הישירה. 

קורסי אנגלית יסוד – EPIC – פרופ' שרה כ"ץ 

(English for Purposes of International Communication)

כל הסטודנטיות של התואר הראשון חייבות בלימודי אנגלית לצרכים אקדמיים ובין-לאומיים.

רמת  את  להעלות  כדי  אקדמיים  לצרכים  האנגלית  בלימודי  רפורמה  המל"ג  מבצע  זו  בשנה 

האנגלית בארץ ולהשוותה לרמת האנגלית בארצות אירופה.

הלימודים יתקיימו בארבע רמות + בקורסי תוכן

שלוש הרמות הראשונות הן רמות מכינה: טרום בסיסי, בסיסי, מתקדמים 1. 

רמת אנגלית מתקדמים 2 היא הקורס שנחשב עד היום לקורס הפטור מלימודי אנגלית. 

בעקבות הרפורמה המל"ג מחייב גם לימודים של קורסי תוכן באנגלית.

רמת הכניסה למכללה תהיה הרמה הבסיסית וכל סטודנטית תצטרך ללמוד לפחות שני קורסים 

נוספים מעל לרמת הכניסה שלה. אם רמת הכניסה היא אנגלית בסיסי, הסטודנטית תלמד את 

מתקדמים 1 ומתקדמים 2 ותסיים את לימודי האנגלית. אם רמת הסטודנטית היא מתקדמים 1 על 

הסטודנטית יהיה ללמוד את מתקדמים 2 וקורס תוכן נוסף.

EPIC - לפרטים יש לפנות אל ראש תוכנית קורסי אנגלית יסוד

פרופ' שרה כ"ץ, 058-6568333

ה. סדנאות חובה
יום אוריינטציה (שנה א) – הגב' רעות שפירא

מוגנות למניעת הטרדות – הגב' מיכל בלאו

מוגנות במרשתת (באינטרנט) – הגב' מיכל בלאו

לקראת בחינות – הגב' מיכל בלאו

הכנה לסטאז' – הגב' עדי צביאלי

יום למידה חברתית – הגב' גילה בורנשטיין

ו. קורס רשות

קורס מטיילים עם התנ"ך – ד"ר מיכל דל וד"ר דוד שניאור

הקורס מטיילים עם התנ"ך (1 ש"ש) כשמו כן הוא – קורס תנ"ך בלמידה חוץ-כיתתית, שמטרתו 

ללמוד על סיפורי התנ"ך בעזרת נופי הארץ וההיבטים הגאוגרפיים. 

הקורס כולל 4 ימי סיור בשנה באתרים מקראיים שונים ולכל יום סיור יש ציון על פי מבחן קצר, 

הדרכה או עבודה יישומית. הציון הסופי של הקורס הוא ציון ממוצע של 4 סיורים. 

מומלץ לסיים את הסיורים בשנה הראשונה ללימודים אולם אפשר להשלים את מספר הסיורים 

הנדרש גם בשנים העוקבות. 

תאריכי הסיורים מופיעים בלוח השנה האקדמי של המכללה, וכשבוע לפני כן מפורסמים פרטי 

הרשמה בלוח המודעות של אתר המכללה. הרישום לקורס זה (לפני תחילת כל סמסטר) מתבצע 

אצל ראשי המסלולים.

ימי סיור בנות לשנת תשפ"ב:

סיור 1 – י"ד במר-חשוון (20/10)

סיור 2 – כ"ז בכסלו (1/12)

סיור 3 – ט"ז באדר א' (17/2)

סיור 4 – י"ז בסיוון (16/6)
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א. קורסי יסוד
סדנאות חובה לקבלת תעודת הוראה

ביטחון ובטיחות – 

 hrsgilad@windowslive.com ,050-6994390 ,גלעד הר שפר

קורס ביטחון ובטיחות הוא קורס מקוון בלימוד עצמי.

לאחר הרישום ישלח לנרשמת אישור ובו הנחיות כיצד ללמוד באתר המיועד.

לפרטי הרישום יש להתעדכן באתר המכללה ולפרטים נוספים יש לפנות 

לגלעד הר שפר טל' 050-6994390.

הלימוד מתבצע עצמאית באמצעות אתר מלווה.

בסיום הלימוד יתקיים מבחן מקוון.

עזרה ראשונה – 

 arnonh@shaanan.org , 04-8780013 ,מתאמת הקורס – הגב' הניה ארנון

קורס זה (44 שעות) הוא קורס חובה לכל סטודנטית להוראה.

עובדי הוראה מתוקף תפקידם כגורם האחראי על ילדים ובני נוער נדרשים לשמש פעמים רבות 

כגורם סיוע ראשוני בפציעות או במצבי חירום רפואיים שונים.

כל מורה או גננת נדרשים לעבור קורס הסמכה כמגישי עזרה-ראשונה במסגרת הכשרתם

להרשמה – הגב' הניה ארנון טל 04-8780013 

את הקורס ניתן לעבור באירגונים מוסמכים כגון: מ.ד.א, איחוד הצלה, מלע“ר (מרכז לימודי עזרה 

ראשונה). יתכן ויתקיים גם קורס במכללה, בהגבלות משרד הבריאות.

זהירות בדרכים, נגישות ואורח חיים בטוח – 

rlshapirashaanan@gmail.com 054-4931075 ,הרב ד"ר הראל שפירא

חינוך לבטיחות וזהירות בדרכים – קורס/סדנה חובה.

הקורס מתקיים בכל סמסטר

חובה להשתתף בקורס זה פעם אחת במהלך 3 שנות הלימודים הראשונות.

הקורס מקוון (ללא מפגשים) ומורכב מ-8 מצגות וכ-50 שאלות.

הרישום לקורס זה (לפני תחילת כל סמסטר) מתבצע אצל המזכירות או ראשי המסלולים.

ב. מבחני בקיאות
הנחיות לסטודנטיות – לבחינות הבקיאות בתנ"ך ובהלכה

רציונל

כל מורה בבית ספר ממ"ד מחויבת בידע בסיסי ביהדות: תנ"ך והלכה.

המסלולים האפשריים

מתן בחירה בין שלושה מסלולים: מסלול בחינות, מסלול מדרשה ומסלול הערכה חלופית. 

מעבר בין מסלולים יתאפשר בסוף שנה אקדמית ובמקרים מיוחדים בלבד.

ציון עובר בכל המסלולים יהיה 65.

1. מסלול בחינות

פי  יחידות בקיאות בהלכה. על  ושלוש  יחידות בקיאות בתנ"ך  חייבות בחמש  כל הסטודנטיות 

וחמישה  בתנ"ך  מועדים  מוצעים שבעה  בשנה:  הבחינות  מועדי  מספר  ייקבעו  היחידות  מספר 

בהלכה. הבחינות בהלכה יתקיימו באמצעות המודל. הבחינות בתנ"ך יתקיימו במכללה.

2. מסלול מדרשה

לימודי מדרשה על פי תוכנית שתקבע הנהלת המכללה. הרכב הקורסים יהיה משולב תנ"ך ותורה 

שבע"פ. בסיום כל קורס, ינתן ציון עובר על פי נוכחות והערכה חלופית, לשיקול דעתו של המרצה 

(למשל: הגשת רפלקציה על מהלך הלימוד; הרצאה לפני הכיתה על אחד מנושאי הקורס). 

3. הערכה חלופית

כל הסטודנטיות יוכלו להגיש במהלך שנה א‘ הצעה חלופית למבחני הבקיאות בתנ"ך (לד"ר מיכל 

דל) או בהלכה (לגב' יהודית פריש) והצעה זו תיבחן ותאושר במידה שתהיה ראויה. לדוגמה: תכנון 

פורמלית, העברת שיעורים  או בלתי  פורמלית  לימודים  או הלכה במסגרת  חידון תנ"ך  וארגון 

יצירתי  פרויקט  הגשת  וכדומה),  נוער  תנועות  לאומי,  שירות  (בנות  פורמליות  לא  במסגרות 

בעקבות לימוד כלשהו ועוד.

הכרה בלימודים קודמים

יקבלו   – סטודנט שלמד בישיבה או סטודנטית שלמדה במדרשה לפחות שנה בתוכנית מלאה 

פטור מבחינות הבקיאות. סטודנטים שהגיעו לחידון התנ"ך הארצי או העולמי – פטורים מבחינות 

בקיאות בתנ"ך.

החומר לבחינות ומועדי הבחינות מפורסמים במסמך נפרד באתר המכללה.

בקיאויות במקרא – ד"ר תרצה פריש

המכללה  באתר  המצויים  החומרים  פי  על  במכללה  שנערכים  בתנ"ך  בקיאות  מבחני  חמישה 

ובתאריכים המופיעים בלוח השנה. 

בחינות הבקיאות בתנ"ך יתקיימו בכתב. 

משך הבחינה: 90 דקות. 

הרישום לבחינה ייעשה באמצעות אתר מכללת שאנן (עד יומיים לפני תאריך הבחינה), תקבלי 

אישור הרשמה. 

חובה  "בחינות  ולאחריה  "סטודנטים"  בכותרת  המכללה  באתר  למצוא  אפשר  לדוגמה  מבחנים 

וקורסים מקוונים".

יש לעבור בהצלחה את חמשת מבחני הבקיאות בתנ"ך עד סוף שנה ב. 

אם ממוצע הציונים בבחינות אלה יהיה 86 ומעלה הוא ייחשב כציון של 1 ש"ש בקורס אוריינות 

מקראית. (במידה שתגיעי לממוצע זה, יש לגשת להניה (המזכירה) כדי למלא טופס בקשה להכרה 

בכך כציון קורס).

פרטים נוספים אפשר לקבל אצל ד"ר תרצה פריש, רכזת בחינות הבקיאות בתנ"ך. 

frisht@shaanan.org :מייל

 

בקיאויות בהלכה – גב' יהודית פריש

שלושה מבחני בקיאות בהלכה שנערכים באופן מקוון באמצעות המודל על פי החומרים המצויים 

באתר המכללה ובתאריכים המופיעים בלוח השנה. 

בחינות הבקיאות בהלכה יתקיימו בכתב. 

משך הבחינה: 40 דקות. 

כל הבחינות יתקיימו בשעה 17:30.

הבחינה) תקבלי  לפני תאריך  (עד שבוע  נעשה באמצעות אתר מכללת שאנן  לבחינה  הרישום 

אישור הרשמה. 

יש לבחור שלוש מתוך ארבע יחידות ולעבור בהצלחה הבחינות עד סוף שנה ב. 

פרטים נוספים אפשר לקבל אצל גב' יהודית פריש, רכזת בחינות הבקיאות בהלכה. 

frishjud@gmail.com :מייל

ג. ימי עיון בנושא השואה – ד"ר עדה גבל
נושא השואה נוכח בחיינו הציבוריים ומציב אתגר חינוכי לפני כל איש חינוך. אנו במכללת שאנן 

ופדגוגית  ערכית  חינוכית,  עולם  תפיסת  לבניית  ראשוניים  כלים  לסטודנטית  לתת  משתדלים 

בשאלת הנחלת זיכרון השואה לדור הבא. 

בשנה א‘ מתקיים ביקור במוזאון ההיסטורי ביד ושם וסדנאות נוספות באתר הזיכרון הממלכתי. 

במרכז היום עומד הידע ההיסטורי של כל סטודנטית ועיסוק בנושאי זהות יהודית דתית 

בימי שמד. 

הישראלית  בחברה  עוסקים  זה  ביום   – יצחק  בתל  'משואה'  במכון  עיון  יום  מתקיים  ב‘  בשנה 

ובזיכרון השואה, ומתקיימת התנסות ראשונה בהתמודדות פדגוגית עם הנושא. 

בשנה ג‘ מתקיים יום עיון סדנאי-פדגוגי שאנו מקדישים את כולו לגישה החינוכית המתאימה 

לכל גיל. 

חובות: 

שלושת הימים הם ימים ארוכים ועל הסטודנטית להיערך לכך. 

בשנים א‘-ב‘ יש להגיש משוב רפלקטיבי לאחר יום העיון. 

בשנה ג‘, אחד מהמערכים שעליכן להגיש למדריכות הפדגוגיות על רקע ההתנסות הקלינית יוגש 

לאחר יום העיון ויוקדש ליום השואה או ליום הקדיש הכללי. 

תאריכים לשנת תשפ"ב

יום עיון שואה שנה א‘ – יום ג', כ"ו באדר ב (29.3.22), נסיעה ל'יד ושם'.

יום עיון שואה שנה ב‘ – יום ד', ד' בטבת (8.12.21), נסיעה ל'מכון משואה'.

יום עיון שואה שנה ג‘ – יום ד', ג' בשבט (5.1.22), במכללה.

ד. קורסי חובה
קורס סימולציות – מיומנויות חברתיות ורגשיות (נשים)

תוכנית הסימולציות מקדמת מיומנויות חברתיות-רגשיות של פרחי הוראה ועובדי הוראה. 

באמצעות  בפועל  היישום  ובין  התאורטי-עיוני  הידע  בין  הפער  את  לצמצם  נועדה  התוכנית 

התנסות במצבים מדמי מציאות ולאפשר למידה חברתית-רגשית בסביבה בטוחה ותומכת.

תוכנית הסימולציות של פרחי ההוראה מתפרשת על פני כל שנות הלימודים, והיא חלק בלתי 

נפרד מתוכנית הלימודים ומחייבת השתתפות פעילה לאורך כל התוכנית. 

הקורס מקנה 1 ש"ש וכולל 6 ימים שפרוסים על פני שלוש שנים.

בשחקנים  ונעזרת  והדרכה,  הייעוץ  הפסיכולוגיה,  מתחומי  מנחים  בידי  מועברת  התוכנית 

מקצועיים לדימוי המציאות.

למדריכה  לפנות  אפשר  והתלבטות  שאלה  ובכל  הפעילות,  את  מרכזים  הפדגוגיים  המדריכים 

הישירה. 

קורסי אנגלית יסוד – EPIC – פרופ' שרה כ"ץ 

(English for Purposes of International Communication)

כל הסטודנטיות של התואר הראשון חייבות בלימודי אנגלית לצרכים אקדמיים ובין-לאומיים.

רמת  את  להעלות  כדי  אקדמיים  לצרכים  האנגלית  בלימודי  רפורמה  המל"ג  מבצע  זו  בשנה 

האנגלית בארץ ולהשוותה לרמת האנגלית בארצות אירופה.

הלימודים יתקיימו בארבע רמות + בקורסי תוכן

שלוש הרמות הראשונות הן רמות מכינה: טרום בסיסי, בסיסי, מתקדמים 1. 

רמת אנגלית מתקדמים 2 היא הקורס שנחשב עד היום לקורס הפטור מלימודי אנגלית. 

בעקבות הרפורמה המל"ג מחייב גם לימודים של קורסי תוכן באנגלית.

רמת הכניסה למכללה תהיה הרמה הבסיסית וכל סטודנטית תצטרך ללמוד לפחות שני קורסים 

נוספים מעל לרמת הכניסה שלה. אם רמת הכניסה היא אנגלית בסיסי, הסטודנטית תלמד את 

מתקדמים 1 ומתקדמים 2 ותסיים את לימודי האנגלית. אם רמת הסטודנטית היא מתקדמים 1 על 

הסטודנטית יהיה ללמוד את מתקדמים 2 וקורס תוכן נוסף.

EPIC - לפרטים יש לפנות אל ראש תוכנית קורסי אנגלית יסוד

פרופ' שרה כ"ץ, 058-6568333

ה. סדנאות חובה
יום אוריינטציה (שנה א) – הגב' רעות שפירא

מוגנות למניעת הטרדות – הגב' מיכל בלאו

מוגנות במרשתת (באינטרנט) – הגב' מיכל בלאו

לקראת בחינות – הגב' מיכל בלאו

הכנה לסטאז' – הגב' עדי צביאלי

יום למידה חברתית – הגב' גילה בורנשטיין

ו. קורס רשות

קורס מטיילים עם התנ"ך – ד"ר מיכל דל וד"ר דוד שניאור

הקורס מטיילים עם התנ"ך (1 ש"ש) כשמו כן הוא – קורס תנ"ך בלמידה חוץ-כיתתית, שמטרתו 

ללמוד על סיפורי התנ"ך בעזרת נופי הארץ וההיבטים הגאוגרפיים. 

הקורס כולל 4 ימי סיור בשנה באתרים מקראיים שונים ולכל יום סיור יש ציון על פי מבחן קצר, 

הדרכה או עבודה יישומית. הציון הסופי של הקורס הוא ציון ממוצע של 4 סיורים. 

מומלץ לסיים את הסיורים בשנה הראשונה ללימודים אולם אפשר להשלים את מספר הסיורים 

הנדרש גם בשנים העוקבות. 

תאריכי הסיורים מופיעים בלוח השנה האקדמי של המכללה, וכשבוע לפני כן מפורסמים פרטי 

הרשמה בלוח המודעות של אתר המכללה. הרישום לקורס זה (לפני תחילת כל סמסטר) מתבצע 

אצל ראשי המסלולים.

ימי סיור בנות לשנת תשפ"ב:

סיור 1 – י"ד במר-חשוון (20/10)

סיור 2 – כ"ז בכסלו (1/12)

סיור 3 – ט"ז באדר א' (17/2)

סיור 4 – י"ז בסיוון (16/6)
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א. קורסי יסוד
סדנאות חובה לקבלת תעודת הוראה

ביטחון ובטיחות – 

 hrsgilad@windowslive.com ,050-6994390 ,גלעד הר שפר

קורס ביטחון ובטיחות הוא קורס מקוון בלימוד עצמי.

לאחר הרישום ישלח לנרשמת אישור ובו הנחיות כיצד ללמוד באתר המיועד.

לפרטי הרישום יש להתעדכן באתר המכללה ולפרטים נוספים יש לפנות 

לגלעד הר שפר טל' 050-6994390.

הלימוד מתבצע עצמאית באמצעות אתר מלווה.

בסיום הלימוד יתקיים מבחן מקוון.

עזרה ראשונה – 

 arnonh@shaanan.org , 04-8780013 ,מתאמת הקורס – הגב' הניה ארנון

קורס זה (44 שעות) הוא קורס חובה לכל סטודנטית להוראה.

עובדי הוראה מתוקף תפקידם כגורם האחראי על ילדים ובני נוער נדרשים לשמש פעמים רבות 

כגורם סיוע ראשוני בפציעות או במצבי חירום רפואיים שונים.

כל מורה או גננת נדרשים לעבור קורס הסמכה כמגישי עזרה-ראשונה במסגרת הכשרתם

להרשמה – הגב' הניה ארנון טל 04-8780013 

את הקורס ניתן לעבור באירגונים מוסמכים כגון: מ.ד.א, איחוד הצלה, מלע“ר (מרכז לימודי עזרה 

ראשונה). יתכן ויתקיים גם קורס במכללה, בהגבלות משרד הבריאות.

זהירות בדרכים, נגישות ואורח חיים בטוח – 

rlshapirashaanan@gmail.com 054-4931075 ,הרב ד"ר הראל שפירא

חינוך לבטיחות וזהירות בדרכים – קורס/סדנה חובה.

הקורס מתקיים בכל סמסטר

חובה להשתתף בקורס זה פעם אחת במהלך 3 שנות הלימודים הראשונות.

הקורס מקוון (ללא מפגשים) ומורכב מ-8 מצגות וכ-50 שאלות.

הרישום לקורס זה (לפני תחילת כל סמסטר) מתבצע אצל המזכירות או ראשי המסלולים.

ב. מבחני בקיאות
הנחיות לסטודנטיות – לבחינות הבקיאות בתנ"ך ובהלכה

רציונל

כל מורה בבית ספר ממ"ד מחויבת בידע בסיסי ביהדות: תנ"ך והלכה.

המסלולים האפשריים

מתן בחירה בין שלושה מסלולים: מסלול בחינות, מסלול מדרשה ומסלול הערכה חלופית. 

מעבר בין מסלולים יתאפשר בסוף שנה אקדמית ובמקרים מיוחדים בלבד.

ציון עובר בכל המסלולים יהיה 65.

1. מסלול בחינות

פי  יחידות בקיאות בהלכה. על  ושלוש  יחידות בקיאות בתנ"ך  חייבות בחמש  כל הסטודנטיות 

וחמישה  בתנ"ך  מועדים  מוצעים שבעה  בשנה:  הבחינות  מועדי  מספר  ייקבעו  היחידות  מספר 

בהלכה. הבחינות בהלכה יתקיימו באמצעות המודל. הבחינות בתנ"ך יתקיימו במכללה.

2. מסלול מדרשה

לימודי מדרשה על פי תוכנית שתקבע הנהלת המכללה. הרכב הקורסים יהיה משולב תנ"ך ותורה 

שבע"פ. בסיום כל קורס, ינתן ציון עובר על פי נוכחות והערכה חלופית, לשיקול דעתו של המרצה 

(למשל: הגשת רפלקציה על מהלך הלימוד; הרצאה לפני הכיתה על אחד מנושאי הקורס). 

3. הערכה חלופית

כל הסטודנטיות יוכלו להגיש במהלך שנה א‘ הצעה חלופית למבחני הבקיאות בתנ"ך (לד"ר מיכל 

דל) או בהלכה (לגב' יהודית פריש) והצעה זו תיבחן ותאושר במידה שתהיה ראויה. לדוגמה: תכנון 

פורמלית, העברת שיעורים  או בלתי  פורמלית  לימודים  או הלכה במסגרת  חידון תנ"ך  וארגון 

יצירתי  פרויקט  הגשת  וכדומה),  נוער  תנועות  לאומי,  שירות  (בנות  פורמליות  לא  במסגרות 

בעקבות לימוד כלשהו ועוד.

הכרה בלימודים קודמים

יקבלו   – סטודנט שלמד בישיבה או סטודנטית שלמדה במדרשה לפחות שנה בתוכנית מלאה 

פטור מבחינות הבקיאות. סטודנטים שהגיעו לחידון התנ"ך הארצי או העולמי – פטורים מבחינות 

בקיאות בתנ"ך.

החומר לבחינות ומועדי הבחינות מפורסמים במסמך נפרד באתר המכללה.

בקיאויות במקרא – ד"ר תרצה פריש

המכללה  באתר  המצויים  החומרים  פי  על  במכללה  שנערכים  בתנ"ך  בקיאות  מבחני  חמישה 

ובתאריכים המופיעים בלוח השנה. 

בחינות הבקיאות בתנ"ך יתקיימו בכתב. 

משך הבחינה: 90 דקות. 

הרישום לבחינה ייעשה באמצעות אתר מכללת שאנן (עד יומיים לפני תאריך הבחינה), תקבלי 

אישור הרשמה. 

חובה  "בחינות  ולאחריה  "סטודנטים"  בכותרת  המכללה  באתר  למצוא  אפשר  לדוגמה  מבחנים 

וקורסים מקוונים".

יש לעבור בהצלחה את חמשת מבחני הבקיאות בתנ"ך עד סוף שנה ב. 

אם ממוצע הציונים בבחינות אלה יהיה 86 ומעלה הוא ייחשב כציון של 1 ש"ש בקורס אוריינות 

מקראית. (במידה שתגיעי לממוצע זה, יש לגשת להניה (המזכירה) כדי למלא טופס בקשה להכרה 

בכך כציון קורס).

פרטים נוספים אפשר לקבל אצל ד"ר תרצה פריש, רכזת בחינות הבקיאות בתנ"ך. 

frisht@shaanan.org :מייל

 

בקיאויות בהלכה – גב' יהודית פריש

שלושה מבחני בקיאות בהלכה שנערכים באופן מקוון באמצעות המודל על פי החומרים המצויים 

באתר המכללה ובתאריכים המופיעים בלוח השנה. 

בחינות הבקיאות בהלכה יתקיימו בכתב. 

משך הבחינה: 40 דקות. 

כל הבחינות יתקיימו בשעה 17:30.

הבחינה) תקבלי  לפני תאריך  (עד שבוע  נעשה באמצעות אתר מכללת שאנן  לבחינה  הרישום 

אישור הרשמה. 

יש לבחור שלוש מתוך ארבע יחידות ולעבור בהצלחה הבחינות עד סוף שנה ב. 

פרטים נוספים אפשר לקבל אצל גב' יהודית פריש, רכזת בחינות הבקיאות בהלכה. 

frishjud@gmail.com :מייל

ג. ימי עיון בנושא השואה – ד"ר עדה גבל
נושא השואה נוכח בחיינו הציבוריים ומציב אתגר חינוכי לפני כל איש חינוך. אנו במכללת שאנן 

ופדגוגית  ערכית  חינוכית,  עולם  תפיסת  לבניית  ראשוניים  כלים  לסטודנטית  לתת  משתדלים 

בשאלת הנחלת זיכרון השואה לדור הבא. 

בשנה א‘ מתקיים ביקור במוזאון ההיסטורי ביד ושם וסדנאות נוספות באתר הזיכרון הממלכתי. 

במרכז היום עומד הידע ההיסטורי של כל סטודנטית ועיסוק בנושאי זהות יהודית דתית 

בימי שמד. 

הישראלית  בחברה  עוסקים  זה  ביום   – יצחק  בתל  'משואה'  במכון  עיון  יום  מתקיים  ב‘  בשנה 

ובזיכרון השואה, ומתקיימת התנסות ראשונה בהתמודדות פדגוגית עם הנושא. 

בשנה ג‘ מתקיים יום עיון סדנאי-פדגוגי שאנו מקדישים את כולו לגישה החינוכית המתאימה 

לכל גיל. 

חובות: 

שלושת הימים הם ימים ארוכים ועל הסטודנטית להיערך לכך. 

בשנים א‘-ב‘ יש להגיש משוב רפלקטיבי לאחר יום העיון. 

בשנה ג‘, אחד מהמערכים שעליכן להגיש למדריכות הפדגוגיות על רקע ההתנסות הקלינית יוגש 

לאחר יום העיון ויוקדש ליום השואה או ליום הקדיש הכללי. 

תאריכים לשנת תשפ"ב

יום עיון שואה שנה א‘ – יום ג', כ"ו באדר ב (29.3.22), נסיעה ל'יד ושם'.

יום עיון שואה שנה ב‘ – יום ד', ד' בטבת (8.12.21), נסיעה ל'מכון משואה'.

יום עיון שואה שנה ג‘ – יום ד', ג' בשבט (5.1.22), במכללה.

ד. קורסי חובה
קורס סימולציות – מיומנויות חברתיות ורגשיות (נשים)

תוכנית הסימולציות מקדמת מיומנויות חברתיות-רגשיות של פרחי הוראה ועובדי הוראה. 

באמצעות  בפועל  היישום  ובין  התאורטי-עיוני  הידע  בין  הפער  את  לצמצם  נועדה  התוכנית 

התנסות במצבים מדמי מציאות ולאפשר למידה חברתית-רגשית בסביבה בטוחה ותומכת.

תוכנית הסימולציות של פרחי ההוראה מתפרשת על פני כל שנות הלימודים, והיא חלק בלתי 

נפרד מתוכנית הלימודים ומחייבת השתתפות פעילה לאורך כל התוכנית. 

הקורס מקנה 1 ש"ש וכולל 6 ימים שפרוסים על פני שלוש שנים.

בשחקנים  ונעזרת  והדרכה,  הייעוץ  הפסיכולוגיה,  מתחומי  מנחים  בידי  מועברת  התוכנית 

מקצועיים לדימוי המציאות.

למדריכה  לפנות  אפשר  והתלבטות  שאלה  ובכל  הפעילות,  את  מרכזים  הפדגוגיים  המדריכים 

הישירה. 

קורסי אנגלית יסוד – EPIC – פרופ' שרה כ"ץ 

(English for Purposes of International Communication)

כל הסטודנטיות של התואר הראשון חייבות בלימודי אנגלית לצרכים אקדמיים ובין-לאומיים.

רמת  את  להעלות  כדי  אקדמיים  לצרכים  האנגלית  בלימודי  רפורמה  המל"ג  מבצע  זו  בשנה 

האנגלית בארץ ולהשוותה לרמת האנגלית בארצות אירופה.

הלימודים יתקיימו בארבע רמות + בקורסי תוכן

שלוש הרמות הראשונות הן רמות מכינה: טרום בסיסי, בסיסי, מתקדמים 1. 

רמת אנגלית מתקדמים 2 היא הקורס שנחשב עד היום לקורס הפטור מלימודי אנגלית. 

בעקבות הרפורמה המל"ג מחייב גם לימודים של קורסי תוכן באנגלית.

רמת הכניסה למכללה תהיה הרמה הבסיסית וכל סטודנטית תצטרך ללמוד לפחות שני קורסים 

נוספים מעל לרמת הכניסה שלה. אם רמת הכניסה היא אנגלית בסיסי, הסטודנטית תלמד את 

מתקדמים 1 ומתקדמים 2 ותסיים את לימודי האנגלית. אם רמת הסטודנטית היא מתקדמים 1 על 

הסטודנטית יהיה ללמוד את מתקדמים 2 וקורס תוכן נוסף.

EPIC - לפרטים יש לפנות אל ראש תוכנית קורסי אנגלית יסוד

פרופ' שרה כ"ץ, 058-6568333

ה. סדנאות חובה
יום אוריינטציה (שנה א) – הגב' רעות שפירא

מוגנות למניעת הטרדות – הגב' מיכל בלאו

מוגנות במרשתת (באינטרנט) – הגב' מיכל בלאו

לקראת בחינות – הגב' מיכל בלאו

הכנה לסטאז' – הגב' עדי צביאלי

יום למידה חברתית – הגב' גילה בורנשטיין

ו. קורס רשות

קורס מטיילים עם התנ"ך – ד"ר מיכל דל וד"ר דוד שניאור

הקורס מטיילים עם התנ"ך (1 ש"ש) כשמו כן הוא – קורס תנ"ך בלמידה חוץ-כיתתית, שמטרתו 

ללמוד על סיפורי התנ"ך בעזרת נופי הארץ וההיבטים הגאוגרפיים. 

הקורס כולל 4 ימי סיור בשנה באתרים מקראיים שונים ולכל יום סיור יש ציון על פי מבחן קצר, 

הדרכה או עבודה יישומית. הציון הסופי של הקורס הוא ציון ממוצע של 4 סיורים. 

מומלץ לסיים את הסיורים בשנה הראשונה ללימודים אולם אפשר להשלים את מספר הסיורים 

הנדרש גם בשנים העוקבות. 

תאריכי הסיורים מופיעים בלוח השנה האקדמי של המכללה, וכשבוע לפני כן מפורסמים פרטי 

הרשמה בלוח המודעות של אתר המכללה. הרישום לקורס זה (לפני תחילת כל סמסטר) מתבצע 

אצל ראשי המסלולים.

ימי סיור בנות לשנת תשפ"ב:

סיור 1 – י"ד במר-חשוון (20/10)

סיור 2 – כ"ז בכסלו (1/12)

סיור 3 – ט"ז באדר א' (17/2)

סיור 4 – י"ז בסיוון (16/6)

ימי סיור בנים לשנת תשפ"ב:

סיור 1 – כ"ג בתשרי (29/9)

סיור 2 – כ"ה בכסלו (29/11)

סיור 3 – ט"ו באדר א' (16/2)

סיור 4 – ז' בסיוון (6/6)
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א. קורסי יסוד
סדנאות חובה לקבלת תעודת הוראה

ביטחון ובטיחות – 

 hrsgilad@windowslive.com ,050-6994390 ,גלעד הר שפר

קורס ביטחון ובטיחות הוא קורס מקוון בלימוד עצמי.

לאחר הרישום ישלח לנרשמת אישור ובו הנחיות כיצד ללמוד באתר המיועד.

לפרטי הרישום יש להתעדכן באתר המכללה ולפרטים נוספים יש לפנות 

לגלעד הר שפר טל' 050-6994390.

הלימוד מתבצע עצמאית באמצעות אתר מלווה.

בסיום הלימוד יתקיים מבחן מקוון.

עזרה ראשונה – 

 arnonh@shaanan.org , 04-8780013 ,מתאמת הקורס – הגב' הניה ארנון

קורס זה (44 שעות) הוא קורס חובה לכל סטודנטית להוראה.

עובדי הוראה מתוקף תפקידם כגורם האחראי על ילדים ובני נוער נדרשים לשמש פעמים רבות 

כגורם סיוע ראשוני בפציעות או במצבי חירום רפואיים שונים.

כל מורה או גננת נדרשים לעבור קורס הסמכה כמגישי עזרה-ראשונה במסגרת הכשרתם

להרשמה – הגב' הניה ארנון טל 04-8780013 

את הקורס ניתן לעבור באירגונים מוסמכים כגון: מ.ד.א, איחוד הצלה, מלע“ר (מרכז לימודי עזרה 

ראשונה). יתכן ויתקיים גם קורס במכללה, בהגבלות משרד הבריאות.

זהירות בדרכים, נגישות ואורח חיים בטוח – 

rlshapirashaanan@gmail.com 054-4931075 ,הרב ד"ר הראל שפירא

חינוך לבטיחות וזהירות בדרכים – קורס/סדנה חובה.

הקורס מתקיים בכל סמסטר

חובה להשתתף בקורס זה פעם אחת במהלך 3 שנות הלימודים הראשונות.

הקורס מקוון (ללא מפגשים) ומורכב מ-8 מצגות וכ-50 שאלות.

הרישום לקורס זה (לפני תחילת כל סמסטר) מתבצע אצל המזכירות או ראשי המסלולים.

ב. מבחני בקיאות
הנחיות לסטודנטיות – לבחינות הבקיאות בתנ"ך ובהלכה

רציונל

כל מורה בבית ספר ממ"ד מחויבת בידע בסיסי ביהדות: תנ"ך והלכה.

המסלולים האפשריים

מתן בחירה בין שלושה מסלולים: מסלול בחינות, מסלול מדרשה ומסלול הערכה חלופית. 

מעבר בין מסלולים יתאפשר בסוף שנה אקדמית ובמקרים מיוחדים בלבד.

ציון עובר בכל המסלולים יהיה 65.

1. מסלול בחינות

פי  יחידות בקיאות בהלכה. על  ושלוש  יחידות בקיאות בתנ"ך  חייבות בחמש  כל הסטודנטיות 

וחמישה  בתנ"ך  מועדים  מוצעים שבעה  בשנה:  הבחינות  מועדי  מספר  ייקבעו  היחידות  מספר 

בהלכה. הבחינות בהלכה יתקיימו באמצעות המודל. הבחינות בתנ"ך יתקיימו במכללה.

2. מסלול מדרשה

לימודי מדרשה על פי תוכנית שתקבע הנהלת המכללה. הרכב הקורסים יהיה משולב תנ"ך ותורה 

שבע"פ. בסיום כל קורס, ינתן ציון עובר על פי נוכחות והערכה חלופית, לשיקול דעתו של המרצה 

(למשל: הגשת רפלקציה על מהלך הלימוד; הרצאה לפני הכיתה על אחד מנושאי הקורס). 

3. הערכה חלופית

כל הסטודנטיות יוכלו להגיש במהלך שנה א‘ הצעה חלופית למבחני הבקיאות בתנ"ך (לד"ר מיכל 

דל) או בהלכה (לגב' יהודית פריש) והצעה זו תיבחן ותאושר במידה שתהיה ראויה. לדוגמה: תכנון 

פורמלית, העברת שיעורים  או בלתי  פורמלית  לימודים  או הלכה במסגרת  חידון תנ"ך  וארגון 

יצירתי  פרויקט  הגשת  וכדומה),  נוער  תנועות  לאומי,  שירות  (בנות  פורמליות  לא  במסגרות 

בעקבות לימוד כלשהו ועוד.

הכרה בלימודים קודמים

יקבלו   – סטודנט שלמד בישיבה או סטודנטית שלמדה במדרשה לפחות שנה בתוכנית מלאה 

פטור מבחינות הבקיאות. סטודנטים שהגיעו לחידון התנ"ך הארצי או העולמי – פטורים מבחינות 

בקיאות בתנ"ך.

החומר לבחינות ומועדי הבחינות מפורסמים במסמך נפרד באתר המכללה.

בקיאויות במקרא – ד"ר תרצה פריש

המכללה  באתר  המצויים  החומרים  פי  על  במכללה  שנערכים  בתנ"ך  בקיאות  מבחני  חמישה 

ובתאריכים המופיעים בלוח השנה. 

בחינות הבקיאות בתנ"ך יתקיימו בכתב. 

משך הבחינה: 90 דקות. 

הרישום לבחינה ייעשה באמצעות אתר מכללת שאנן (עד יומיים לפני תאריך הבחינה), תקבלי 

אישור הרשמה. 

חובה  "בחינות  ולאחריה  "סטודנטים"  בכותרת  המכללה  באתר  למצוא  אפשר  לדוגמה  מבחנים 

וקורסים מקוונים".

יש לעבור בהצלחה את חמשת מבחני הבקיאות בתנ"ך עד סוף שנה ב. 

אם ממוצע הציונים בבחינות אלה יהיה 86 ומעלה הוא ייחשב כציון של 1 ש"ש בקורס אוריינות 

מקראית. (במידה שתגיעי לממוצע זה, יש לגשת להניה (המזכירה) כדי למלא טופס בקשה להכרה 

בכך כציון קורס).

פרטים נוספים אפשר לקבל אצל ד"ר תרצה פריש, רכזת בחינות הבקיאות בתנ"ך. 

frisht@shaanan.org :מייל

 

בקיאויות בהלכה – גב' יהודית פריש

שלושה מבחני בקיאות בהלכה שנערכים באופן מקוון באמצעות המודל על פי החומרים המצויים 

באתר המכללה ובתאריכים המופיעים בלוח השנה. 

בחינות הבקיאות בהלכה יתקיימו בכתב. 

משך הבחינה: 40 דקות. 

כל הבחינות יתקיימו בשעה 17:30.

הבחינה) תקבלי  לפני תאריך  (עד שבוע  נעשה באמצעות אתר מכללת שאנן  לבחינה  הרישום 

אישור הרשמה. 

יש לבחור שלוש מתוך ארבע יחידות ולעבור בהצלחה הבחינות עד סוף שנה ב. 

פרטים נוספים אפשר לקבל אצל גב' יהודית פריש, רכזת בחינות הבקיאות בהלכה. 

frishjud@gmail.com :מייל

ג. ימי עיון בנושא השואה – ד"ר עדה גבל
נושא השואה נוכח בחיינו הציבוריים ומציב אתגר חינוכי לפני כל איש חינוך. אנו במכללת שאנן 

ופדגוגית  ערכית  חינוכית,  עולם  תפיסת  לבניית  ראשוניים  כלים  לסטודנטית  לתת  משתדלים 

בשאלת הנחלת זיכרון השואה לדור הבא. 

בשנה א‘ מתקיים ביקור במוזאון ההיסטורי ביד ושם וסדנאות נוספות באתר הזיכרון הממלכתי. 

במרכז היום עומד הידע ההיסטורי של כל סטודנטית ועיסוק בנושאי זהות יהודית דתית 

בימי שמד. 

הישראלית  בחברה  עוסקים  זה  ביום   – יצחק  בתל  'משואה'  במכון  עיון  יום  מתקיים  ב‘  בשנה 

ובזיכרון השואה, ומתקיימת התנסות ראשונה בהתמודדות פדגוגית עם הנושא. 

בשנה ג‘ מתקיים יום עיון סדנאי-פדגוגי שאנו מקדישים את כולו לגישה החינוכית המתאימה 

לכל גיל. 

חובות: 

שלושת הימים הם ימים ארוכים ועל הסטודנטית להיערך לכך. 

בשנים א‘-ב‘ יש להגיש משוב רפלקטיבי לאחר יום העיון. 

בשנה ג‘, אחד מהמערכים שעליכן להגיש למדריכות הפדגוגיות על רקע ההתנסות הקלינית יוגש 

לאחר יום העיון ויוקדש ליום השואה או ליום הקדיש הכללי. 

תאריכים לשנת תשפ"ב

יום עיון שואה שנה א‘ – יום ג', כ"ו באדר ב (29.3.22), נסיעה ל'יד ושם'.

יום עיון שואה שנה ב‘ – יום ד', ד' בטבת (8.12.21), נסיעה ל'מכון משואה'.

יום עיון שואה שנה ג‘ – יום ד', ג' בשבט (5.1.22), במכללה.

ד. קורסי חובה
קורס סימולציות – מיומנויות חברתיות ורגשיות (נשים)

תוכנית הסימולציות מקדמת מיומנויות חברתיות-רגשיות של פרחי הוראה ועובדי הוראה. 

באמצעות  בפועל  היישום  ובין  התאורטי-עיוני  הידע  בין  הפער  את  לצמצם  נועדה  התוכנית 

התנסות במצבים מדמי מציאות ולאפשר למידה חברתית-רגשית בסביבה בטוחה ותומכת.

תוכנית הסימולציות של פרחי ההוראה מתפרשת על פני כל שנות הלימודים, והיא חלק בלתי 

נפרד מתוכנית הלימודים ומחייבת השתתפות פעילה לאורך כל התוכנית. 

הקורס מקנה 1 ש"ש וכולל 6 ימים שפרוסים על פני שלוש שנים.

בשחקנים  ונעזרת  והדרכה,  הייעוץ  הפסיכולוגיה,  מתחומי  מנחים  בידי  מועברת  התוכנית 

מקצועיים לדימוי המציאות.

למדריכה  לפנות  אפשר  והתלבטות  שאלה  ובכל  הפעילות,  את  מרכזים  הפדגוגיים  המדריכים 

הישירה. 

קורסי אנגלית יסוד – EPIC – פרופ' שרה כ"ץ 

(English for Purposes of International Communication)

כל הסטודנטיות של התואר הראשון חייבות בלימודי אנגלית לצרכים אקדמיים ובין-לאומיים.

רמת  את  להעלות  כדי  אקדמיים  לצרכים  האנגלית  בלימודי  רפורמה  המל"ג  מבצע  זו  בשנה 

האנגלית בארץ ולהשוותה לרמת האנגלית בארצות אירופה.

הלימודים יתקיימו בארבע רמות + בקורסי תוכן

שלוש הרמות הראשונות הן רמות מכינה: טרום בסיסי, בסיסי, מתקדמים 1. 

רמת אנגלית מתקדמים 2 היא הקורס שנחשב עד היום לקורס הפטור מלימודי אנגלית. 

בעקבות הרפורמה המל"ג מחייב גם לימודים של קורסי תוכן באנגלית.

רמת הכניסה למכללה תהיה הרמה הבסיסית וכל סטודנטית תצטרך ללמוד לפחות שני קורסים 

נוספים מעל לרמת הכניסה שלה. אם רמת הכניסה היא אנגלית בסיסי, הסטודנטית תלמד את 

מתקדמים 1 ומתקדמים 2 ותסיים את לימודי האנגלית. אם רמת הסטודנטית היא מתקדמים 1 על 

הסטודנטית יהיה ללמוד את מתקדמים 2 וקורס תוכן נוסף.

EPIC - לפרטים יש לפנות אל ראש תוכנית קורסי אנגלית יסוד

פרופ' שרה כ"ץ, 058-6568333

ה. סדנאות חובה
יום אוריינטציה (שנה א) – הגב' רעות שפירא

מוגנות למניעת הטרדות – הגב' מיכל בלאו

מוגנות במרשתת (באינטרנט) – הגב' מיכל בלאו

לקראת בחינות – הגב' מיכל בלאו

הכנה לסטאז' – הגב' עדי צביאלי

יום למידה חברתית – הגב' גילה בורנשטיין

ו. קורס רשות

קורס מטיילים עם התנ"ך – ד"ר מיכל דל וד"ר דוד שניאור

הקורס מטיילים עם התנ"ך (1 ש"ש) כשמו כן הוא – קורס תנ"ך בלמידה חוץ-כיתתית, שמטרתו 

ללמוד על סיפורי התנ"ך בעזרת נופי הארץ וההיבטים הגאוגרפיים. 

הקורס כולל 4 ימי סיור בשנה באתרים מקראיים שונים ולכל יום סיור יש ציון על פי מבחן קצר, 

הדרכה או עבודה יישומית. הציון הסופי של הקורס הוא ציון ממוצע של 4 סיורים. 

מומלץ לסיים את הסיורים בשנה הראשונה ללימודים אולם אפשר להשלים את מספר הסיורים 

הנדרש גם בשנים העוקבות. 

תאריכי הסיורים מופיעים בלוח השנה האקדמי של המכללה, וכשבוע לפני כן מפורסמים פרטי 

הרשמה בלוח המודעות של אתר המכללה. הרישום לקורס זה (לפני תחילת כל סמסטר) מתבצע 

אצל ראשי המסלולים.

ימי סיור בנות לשנת תשפ"ב:

סיור 1 – י"ד במר-חשוון (20/10)

סיור 2 – כ"ז בכסלו (1/12)

סיור 3 – ט"ז באדר א' (17/2)

סיור 4 – י"ז בסיוון (16/6)

זמני השיעורים במכללה
הרצאה 1

הרצאה 2

הרצאה 3

הרצאה 4

הרצאה 5

הפסקה 

הפסקת צהריים

הפסקה

הפסקה 

10:00 - 08:30

10:15 - 10:00

11:45 - 10:15

12:00 - 11:45

13:30 - 12:00

14:00 - 13:30

15:25 - 14:00

15:35 - 15:25

17:00 - 17:10הפסקה

17:00 - 15:35

17:10 - 18:30הרצאה 6
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א. קורסי יסוד
סדנאות חובה לקבלת תעודת הוראה

ביטחון ובטיחות – 

 hrsgilad@windowslive.com ,050-6994390 ,גלעד הר שפר

קורס ביטחון ובטיחות הוא קורס מקוון בלימוד עצמי.

לאחר הרישום ישלח לנרשמת אישור ובו הנחיות כיצד ללמוד באתר המיועד.

לפרטי הרישום יש להתעדכן באתר המכללה ולפרטים נוספים יש לפנות 

לגלעד הר שפר טל' 050-6994390.

הלימוד מתבצע עצמאית באמצעות אתר מלווה.

בסיום הלימוד יתקיים מבחן מקוון.

עזרה ראשונה – 

 arnonh@shaanan.org , 04-8780013 ,מתאמת הקורס – הגב' הניה ארנון

קורס זה (44 שעות) הוא קורס חובה לכל סטודנטית להוראה.

עובדי הוראה מתוקף תפקידם כגורם האחראי על ילדים ובני נוער נדרשים לשמש פעמים רבות 

כגורם סיוע ראשוני בפציעות או במצבי חירום רפואיים שונים.

כל מורה או גננת נדרשים לעבור קורס הסמכה כמגישי עזרה-ראשונה במסגרת הכשרתם

להרשמה – הגב' הניה ארנון טל 04-8780013 

את הקורס ניתן לעבור באירגונים מוסמכים כגון: מ.ד.א, איחוד הצלה, מלע“ר (מרכז לימודי עזרה 

ראשונה). יתכן ויתקיים גם קורס במכללה, בהגבלות משרד הבריאות.

זהירות בדרכים, נגישות ואורח חיים בטוח – 

rlshapirashaanan@gmail.com 054-4931075 ,הרב ד"ר הראל שפירא

חינוך לבטיחות וזהירות בדרכים – קורס/סדנה חובה.

הקורס מתקיים בכל סמסטר

חובה להשתתף בקורס זה פעם אחת במהלך 3 שנות הלימודים הראשונות.

הקורס מקוון (ללא מפגשים) ומורכב מ-8 מצגות וכ-50 שאלות.

הרישום לקורס זה (לפני תחילת כל סמסטר) מתבצע אצל המזכירות או ראשי המסלולים.

ב. מבחני בקיאות
הנחיות לסטודנטיות – לבחינות הבקיאות בתנ"ך ובהלכה

רציונל

כל מורה בבית ספר ממ"ד מחויבת בידע בסיסי ביהדות: תנ"ך והלכה.

המסלולים האפשריים

מתן בחירה בין שלושה מסלולים: מסלול בחינות, מסלול מדרשה ומסלול הערכה חלופית. 

מעבר בין מסלולים יתאפשר בסוף שנה אקדמית ובמקרים מיוחדים בלבד.

ציון עובר בכל המסלולים יהיה 65.

1. מסלול בחינות

פי  יחידות בקיאות בהלכה. על  ושלוש  יחידות בקיאות בתנ"ך  חייבות בחמש  כל הסטודנטיות 

וחמישה  בתנ"ך  מועדים  מוצעים שבעה  בשנה:  הבחינות  מועדי  מספר  ייקבעו  היחידות  מספר 

בהלכה. הבחינות בהלכה יתקיימו באמצעות המודל. הבחינות בתנ"ך יתקיימו במכללה.

2. מסלול מדרשה

לימודי מדרשה על פי תוכנית שתקבע הנהלת המכללה. הרכב הקורסים יהיה משולב תנ"ך ותורה 

שבע"פ. בסיום כל קורס, ינתן ציון עובר על פי נוכחות והערכה חלופית, לשיקול דעתו של המרצה 

(למשל: הגשת רפלקציה על מהלך הלימוד; הרצאה לפני הכיתה על אחד מנושאי הקורס). 

3. הערכה חלופית

כל הסטודנטיות יוכלו להגיש במהלך שנה א‘ הצעה חלופית למבחני הבקיאות בתנ"ך (לד"ר מיכל 

דל) או בהלכה (לגב' יהודית פריש) והצעה זו תיבחן ותאושר במידה שתהיה ראויה. לדוגמה: תכנון 

פורמלית, העברת שיעורים  או בלתי  פורמלית  לימודים  או הלכה במסגרת  חידון תנ"ך  וארגון 

יצירתי  פרויקט  הגשת  וכדומה),  נוער  תנועות  לאומי,  שירות  (בנות  פורמליות  לא  במסגרות 

בעקבות לימוד כלשהו ועוד.

הכרה בלימודים קודמים

יקבלו   – סטודנט שלמד בישיבה או סטודנטית שלמדה במדרשה לפחות שנה בתוכנית מלאה 

פטור מבחינות הבקיאות. סטודנטים שהגיעו לחידון התנ"ך הארצי או העולמי – פטורים מבחינות 

בקיאות בתנ"ך.

החומר לבחינות ומועדי הבחינות מפורסמים במסמך נפרד באתר המכללה.

בקיאויות במקרא – ד"ר תרצה פריש

המכללה  באתר  המצויים  החומרים  פי  על  במכללה  שנערכים  בתנ"ך  בקיאות  מבחני  חמישה 

ובתאריכים המופיעים בלוח השנה. 

בחינות הבקיאות בתנ"ך יתקיימו בכתב. 

משך הבחינה: 90 דקות. 

הרישום לבחינה ייעשה באמצעות אתר מכללת שאנן (עד יומיים לפני תאריך הבחינה), תקבלי 

אישור הרשמה. 

חובה  "בחינות  ולאחריה  "סטודנטים"  בכותרת  המכללה  באתר  למצוא  אפשר  לדוגמה  מבחנים 

וקורסים מקוונים".

יש לעבור בהצלחה את חמשת מבחני הבקיאות בתנ"ך עד סוף שנה ב. 

אם ממוצע הציונים בבחינות אלה יהיה 86 ומעלה הוא ייחשב כציון של 1 ש"ש בקורס אוריינות 

מקראית. (במידה שתגיעי לממוצע זה, יש לגשת להניה (המזכירה) כדי למלא טופס בקשה להכרה 

בכך כציון קורס).

פרטים נוספים אפשר לקבל אצל ד"ר תרצה פריש, רכזת בחינות הבקיאות בתנ"ך. 

frisht@shaanan.org :מייל

 

בקיאויות בהלכה – גב' יהודית פריש

שלושה מבחני בקיאות בהלכה שנערכים באופן מקוון באמצעות המודל על פי החומרים המצויים 

באתר המכללה ובתאריכים המופיעים בלוח השנה. 

בחינות הבקיאות בהלכה יתקיימו בכתב. 

משך הבחינה: 40 דקות. 

כל הבחינות יתקיימו בשעה 17:30.

הבחינה) תקבלי  לפני תאריך  (עד שבוע  נעשה באמצעות אתר מכללת שאנן  לבחינה  הרישום 

אישור הרשמה. 

יש לבחור שלוש מתוך ארבע יחידות ולעבור בהצלחה הבחינות עד סוף שנה ב. 

פרטים נוספים אפשר לקבל אצל גב' יהודית פריש, רכזת בחינות הבקיאות בהלכה. 

frishjud@gmail.com :מייל

ג. ימי עיון בנושא השואה – ד"ר עדה גבל
נושא השואה נוכח בחיינו הציבוריים ומציב אתגר חינוכי לפני כל איש חינוך. אנו במכללת שאנן 

ופדגוגית  ערכית  חינוכית,  עולם  תפיסת  לבניית  ראשוניים  כלים  לסטודנטית  לתת  משתדלים 

בשאלת הנחלת זיכרון השואה לדור הבא. 

בשנה א‘ מתקיים ביקור במוזאון ההיסטורי ביד ושם וסדנאות נוספות באתר הזיכרון הממלכתי. 

במרכז היום עומד הידע ההיסטורי של כל סטודנטית ועיסוק בנושאי זהות יהודית דתית 

בימי שמד. 

הישראלית  בחברה  עוסקים  זה  ביום   – יצחק  בתל  'משואה'  במכון  עיון  יום  מתקיים  ב‘  בשנה 

ובזיכרון השואה, ומתקיימת התנסות ראשונה בהתמודדות פדגוגית עם הנושא. 

בשנה ג‘ מתקיים יום עיון סדנאי-פדגוגי שאנו מקדישים את כולו לגישה החינוכית המתאימה 

לכל גיל. 

חובות: 

שלושת הימים הם ימים ארוכים ועל הסטודנטית להיערך לכך. 

בשנים א‘-ב‘ יש להגיש משוב רפלקטיבי לאחר יום העיון. 

בשנה ג‘, אחד מהמערכים שעליכן להגיש למדריכות הפדגוגיות על רקע ההתנסות הקלינית יוגש 

לאחר יום העיון ויוקדש ליום השואה או ליום הקדיש הכללי. 

תאריכים לשנת תשפ"ב

יום עיון שואה שנה א‘ – יום ג', כ"ו באדר ב (29.3.22), נסיעה ל'יד ושם'.

יום עיון שואה שנה ב‘ – יום ד', ד' בטבת (8.12.21), נסיעה ל'מכון משואה'.

יום עיון שואה שנה ג‘ – יום ד', ג' בשבט (5.1.22), במכללה.

ד. קורסי חובה
קורס סימולציות – מיומנויות חברתיות ורגשיות (נשים)

תוכנית הסימולציות מקדמת מיומנויות חברתיות-רגשיות של פרחי הוראה ועובדי הוראה. 

באמצעות  בפועל  היישום  ובין  התאורטי-עיוני  הידע  בין  הפער  את  לצמצם  נועדה  התוכנית 

התנסות במצבים מדמי מציאות ולאפשר למידה חברתית-רגשית בסביבה בטוחה ותומכת.

תוכנית הסימולציות של פרחי ההוראה מתפרשת על פני כל שנות הלימודים, והיא חלק בלתי 

נפרד מתוכנית הלימודים ומחייבת השתתפות פעילה לאורך כל התוכנית. 

הקורס מקנה 1 ש"ש וכולל 6 ימים שפרוסים על פני שלוש שנים.

בשחקנים  ונעזרת  והדרכה,  הייעוץ  הפסיכולוגיה,  מתחומי  מנחים  בידי  מועברת  התוכנית 

מקצועיים לדימוי המציאות.

למדריכה  לפנות  אפשר  והתלבטות  שאלה  ובכל  הפעילות,  את  מרכזים  הפדגוגיים  המדריכים 

הישירה. 

קורסי אנגלית יסוד – EPIC – פרופ' שרה כ"ץ 

(English for Purposes of International Communication)

כל הסטודנטיות של התואר הראשון חייבות בלימודי אנגלית לצרכים אקדמיים ובין-לאומיים.

רמת  את  להעלות  כדי  אקדמיים  לצרכים  האנגלית  בלימודי  רפורמה  המל"ג  מבצע  זו  בשנה 

האנגלית בארץ ולהשוותה לרמת האנגלית בארצות אירופה.

הלימודים יתקיימו בארבע רמות + בקורסי תוכן

שלוש הרמות הראשונות הן רמות מכינה: טרום בסיסי, בסיסי, מתקדמים 1. 

רמת אנגלית מתקדמים 2 היא הקורס שנחשב עד היום לקורס הפטור מלימודי אנגלית. 

בעקבות הרפורמה המל"ג מחייב גם לימודים של קורסי תוכן באנגלית.

רמת הכניסה למכללה תהיה הרמה הבסיסית וכל סטודנטית תצטרך ללמוד לפחות שני קורסים 

נוספים מעל לרמת הכניסה שלה. אם רמת הכניסה היא אנגלית בסיסי, הסטודנטית תלמד את 

מתקדמים 1 ומתקדמים 2 ותסיים את לימודי האנגלית. אם רמת הסטודנטית היא מתקדמים 1 על 

הסטודנטית יהיה ללמוד את מתקדמים 2 וקורס תוכן נוסף.

EPIC - לפרטים יש לפנות אל ראש תוכנית קורסי אנגלית יסוד

פרופ' שרה כ"ץ, 058-6568333

ה. סדנאות חובה
יום אוריינטציה (שנה א) – הגב' רעות שפירא

מוגנות למניעת הטרדות – הגב' מיכל בלאו

מוגנות במרשתת (באינטרנט) – הגב' מיכל בלאו

לקראת בחינות – הגב' מיכל בלאו

הכנה לסטאז' – הגב' עדי צביאלי

יום למידה חברתית – הגב' גילה בורנשטיין

ו. קורס רשות

קורס מטיילים עם התנ"ך – ד"ר מיכל דל וד"ר דוד שניאור

הקורס מטיילים עם התנ"ך (1 ש"ש) כשמו כן הוא – קורס תנ"ך בלמידה חוץ-כיתתית, שמטרתו 

ללמוד על סיפורי התנ"ך בעזרת נופי הארץ וההיבטים הגאוגרפיים. 

הקורס כולל 4 ימי סיור בשנה באתרים מקראיים שונים ולכל יום סיור יש ציון על פי מבחן קצר, 

הדרכה או עבודה יישומית. הציון הסופי של הקורס הוא ציון ממוצע של 4 סיורים. 

מומלץ לסיים את הסיורים בשנה הראשונה ללימודים אולם אפשר להשלים את מספר הסיורים 

הנדרש גם בשנים העוקבות. 

תאריכי הסיורים מופיעים בלוח השנה האקדמי של המכללה, וכשבוע לפני כן מפורסמים פרטי 

הרשמה בלוח המודעות של אתר המכללה. הרישום לקורס זה (לפני תחילת כל סמסטר) מתבצע 

אצל ראשי המסלולים.

ימי סיור בנות לשנת תשפ"ב:

סיור 1 – י"ד במר-חשוון (20/10)

סיור 2 – כ"ז בכסלו (1/12)

סיור 3 – ט"ז באדר א' (17/2)

סיור 4 – י"ז בסיוון (16/6)

לוח שנה
 התשפ“באקדמי 
רשימת חופשות, מועדים וימים 

מיוחדים בתחתית הלוח 
האקדמי (עמוד 26)
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חופשות, מועדים וימים מיוחדים

חופשת חנוכה – יום ב', כ"ה כסלו – יום א', א' טבת 29.11.21-5.12.22

חופשת פורים – יום ג', י"ב אדר ב' – יום ו', ט"ו אדר ב' 15.3.22-18.3.22

חופשת פסח – יום ב', ג' ניסן – יום א', כ"ג ניסן 4.4.22-24.4.22

ערב יום השואה – יום ד', כ"ו ניסן, 27.4.22 -  סיום לימודים בשעה 18:15

ערב יום הזיכרון – יום ג', ב' אייר, 3.5.22 -  סיום לימודים בשעה 17:20

יום הזיכרון – יום ד', ג' אייר, 4.5.22 -  יום עבודה מעשית

חופשת יום העצמאות – יום ה', ד' אייר, 5.5.22

חופשת ל"ג בעומר – יום ה', י"ח אייר, 19.5.22

חופשת יום ירושלים – יום א', כ"ח אייר, 29.5.22

חופשת חג השבועות – יום א', ו' סיון – יום ב', ז' סיון, 5.6.22-6.6.22



מבנה שנת הלימודים
המכללה קשורה במוסדות החינוך הממ"ד בישראל בפעילותה השוטפת בהכשרה קלינית. לפיכך 

מועדי שנה"ל צמודים בדרך כלל ללוח התאריכים והחופשות שמפרסם משרד החינוך.

שנת הלימודים נחלקת לשתי עונות (סמסטרים). בתום כל עונת לימודים מתקיימים מבחני סיום.

רוב הקורסים ניתנים בהיקף של שתי שעות בשבוע (1 ש"ש) במשך סמסטר אחד או לאורך כל 

שנת הלימודים.

במשך שנה"ל משובצים כשניים-שלושה שבועות של "הכשרה קלינית רצופה" (התנסות במוסדות 

חינוך), וכן שבוע של סדנאות מרוכזות בנושאים שונים.

מערכת הלימודים
א. לקראת כל שנת לימודים מתפרסמת מערכת לימודים הבנויה לפי המסלולים ושנתוני הלימוד.

ב. מערכת הלימודים מחייבת את כל הסטודנטיות אם כי ייתכנו בה שינויים במקרים מסוימים על 

בסיס אישי.

בקשה  תגיש   – גבוהה  להשכלה  אחר  במוסד  בהם  חייבת  שהיא  קורסים  שלמדה  מי  ג. 

לפטור/להמרה לוועדת הסטטוס. לכל בקשה כזו יש לצרף מסמכים מתאימים הניתנים להורדה 

באתר המכללה: סטודנטים/ טפסים/פניה לוועדות המכללה.

ד. כל תוכנית לימודים חייבת להיות חתומה ומאושרת בידי ראש המסלול או מרכז הלימודים או 

מי שהוסמך לכך.

עותק מאושר של התוכנית יישמר בתיק האישי של כל סטודנט.

השבועיים  במהלך  האישית  השעות  במערכת  שינויים  ולבצע  מקורסים  לפרוש  אפשר  ה. 

ובאישור ראש המסלול בלבד. החל מהשבוע השלישי, כל עזיבה של  הראשונים של הסמסטר 

קורס, גם במקרים מזכים ובאישור ראש המסלול, תחייב את הסטודנטית בתשלום מלא.

בקורס של סיורים אפשר לבטל השתתפות בקורס וללא תשלום עד שבועיים קודם הסיור, חוץ 

ממקרים חריגים ביותר ושיועברו לדיון בוועדת סטטוס.

ו. שינוי תוכנית הלימודים – סטודנטית המבקשת לשנות את התוכנית שאושרה לה תפנה לראש 

המסלול ותמלא טופס בקשה לשינוי קורס. לאחר אישור השינוי בידי ראש המסלול, יוקלד השינוי 

במזכירות האקדמית ויתויק בתיק האישי. לימודים בקורסים שלא יירשמו בטופס הלימודים – לא 

יוכרו. שינויים במערכת הלימודים יוגשו עד שבועיים מתחילת הלימודים.

לוחות  על  מתפרסמים  פרטים  הקיץ.  חופשת  במהלך  מתנהלת  הלימוד  לקורסי  ההרשמה  ז. 

המודעות/ באתר המכללה.

ח. סטודנטית שלמדה במוסד להשכלה גבוהה ומבקשת לקבל הכרה בקורסים על סמך לימודיה 

– נדרשת לצרף אישור רשמי המפרט את תחומי הלימוד, מספר שעות הלימוד, סילבוס הקורס 

והציונים שהושגו. המכללה אינה מתחייבת להכיר בקורסים שנלמדו במוסדות לימוד אחרים. יש 

להגיש בקשות להכרה בלימודים קודמים (כולל לימודי מדרשה) בשלב הקבלה למכללה בלבד.

קוד התנהגות וקוד לבוש
בישראל,  הדתית  הממלכתית  החינוך  למערכת  ומחנכים  מחנכות  המכשירה  שאנן  במכללת 

החמ"ד  במערכת  כמחנכים  בעתיד  לתפקידם  מודעים  להיות  מתבקשים  במכללה  הסטודנטים 

ולנהל את אורח חייהם באופן המתבקש, מתאים והולם למחנכים במגזר הדתי.

בבואם למכללה יקפידו הגברים על לבוש הולם והנשים תקפדנה על לבוש צנוע - חצאית ושמלה 

באורך המכסה את הברך גם בעת ישיבה, שרוולים ומפתח חולצה סגור.

יושר אישי
שמירה על לוח הזמנים ונוכחות מראשית השיעור ועד סופו (על פי זמני השיעורים המתפרסמים 

במכללה ובאתר האינטרנט של המכללה).

שמירה על טוהר המידות בבחינות ובמטלות.

כתיבה אקדמית מתוך שמירה על כללי האתיקה וזכויות יוצרים. 

תקנות מנהל
א. סטודנטית השוהה במכללה נדרשת לכבד את כל הכללים הנהוגים במכללה.

עם  יתקיים  במכללה  תפקיד  בעל  או  גוף  עם  סטודנטית  של  דיון  או  שיח  התנהלות,  כל  ב. 

הסטודנטית עצמה ולא עם מייצגים חיצוניים כגון הורים או בני זוג.

אישורים,  הצגת  מועדי  בדבר  המזכירות  הוראות  אחר  בדייקנות  למלא  נדרשת  הסטודנטית  ג. 

תעודות מקוריות ואישורים נוטריוניים.

ד. הסטודנטית מתבקשת לדאוג לעדכון הפרטים האישיים שבתיקה האישי במנהל תלמידים או 

באמצעות מערכת הציונים שבאינטרנט באמצעות אתר המכללה (שינוי מצב משפחתי, כתובת 

וכו'). 

עצמן  ולבטח  לאומי  לביטוח  לשלם  בריאות,  בביטוח  עצמה  את  לבטח  נדרשת  הסטודנטית  ה. 

ביטוח נזיקין.

ו.  הסטודנטית אחראית להתעדכן בהודעות המתפרסמות מדי יום באתר המכללה.

נוכחות בלימודים
הקשורה  אחרת  פעילות  ובכל  הוראה  באימוני  בסיורים,  בסדנאות,  בשיעורים,  ההשתתפות  א. 

בלימודים במכללה היא חובה.

היעדרויות  חמש  ועד  סמסטריאלי  מקורס  היעדרויות  שתי  עד  להיעדר  רשאית  סטודנטית  ב. 

מקורס שנתי. 

ולא  (אפילו מסיבות מוצדקות) לא תורשה להיבחן,  ג. סטודנטית שתיעדר מקורס מעל המותר 

יוכרו לה לימודיה במקצוע זה באותה שנה/סמסטר. במקרים גבוליים תוטל עבודת השלמה או 

מבחן.

ד. הזכות להיעדר אינה קיימת בהכשרה הקלינית. בכל מקרה של היעדרות חייבת הסטודנטית 

להשלים את הימים שנעדרה בהם.

ה. סטודנטית תורשה למלא מקום בגן או בבית ספר בזמן ימי הלימוד במכללה אך ורק לפי אישור 

ראש המסלול. מילוי מקום מאושר לא ייחשב במכסת ההיעדרויות.

ו. סטודנטית המתחתנת תקבל אישור להיעדרות נוספת של שבוע ימים מעבר למכסה.

המותרת.  למכסה  מעבר  נוספות  היעדרויות  לארבע  אישור  תקבל  לידה  לאחר  סטודנטית  ז. 

הנולד.  ברך  וטיפול  מהלידה  התאוששות  לצורך  נוספת  אחת  להיעדרות  זכאית  הסטודנטית 

היעדרות זו ניתנת למימוש שנה מיום הלידה בלבד ולא בסמסטר שמומשה בו חופשת הלידה. 

בלידה  על ארבע  נוספת  להיעדרות אחת  זכאית  היולדת  ח. בלידת תאומים תהיה הסטודנטית 

רגילה. כלומר חמש היעדרויות.

ט.  סטודנטית השרויה באבל, לא עלינו, תקבל אישור להיעדרות נוספת של שבוע ימים מעבר 

למכסה.

י.  חל איסור להכניס תינוקות לשיעורים.

יא. יציאה לצורך הנקה תתאפשר לזמן של כ-15 דקות בפתיחה או בסיום של כל שיעור ובסמוך 

להפסקות. 

יב.  במקרה של ספק בבעיית היעדרות, על התלמידה לוודא את זכאותה להיבחן אצל המרצה.

יג. זכותו של מרצה למנוע כניסת מאחרים להרצאה או "טיילת" בזמן ההרצאה. הסטודנטית חייבת 

להופיע בזמן לשיעורים ולפעילויות. איחור הוא כניסה לשיעור עד 15 דקות מתחילתו, שלושה 

ייחשב  דקות   15 מעל  איחור  המלא).  התקנון  במסמך  (ראי  אחת  להיעדרות  נחשבים  איחורים 

כהיעדרות מלאה. אין לצאת במהלך השיעור. יציאה במהלך השיעור דינה כהיעדרות (כולל מקרים 

להוציא  רשאי  מרצה  פדגוגי).  מדריך  או  מרצה  עם  פגישה  לצורך  יוצאת  סטודנטית  שבהם 

סטודנטית מהשיעור בשל הפרעה למהלך השיעור, יציאה זו תיחשב כהיעדרות. המרצה יעביר את 

פרטי האירוע לוועדת משמעת. (מרצה רשאי להחליט ולהודיע כי בקורס שהוא מלמד בו לא תותר 

כלל כניסה באיחור).

ורק  ל-20%  מעבר  בסמסטר  אחת  פעם  ניתן  מאמן  ספר  לבית  עזרה  לצורך  יציאה  אישור  יד. 

באישור ההנהלה מראש. לא יינתן אישור למפרע ובמקרה זה תיחשב ההיעדרות כחלק מ-20%.

טו.  היעדרות לצורך ימי עיון של פר"ח נמצאת במסגרת 20% היעדרות.

שיטת לימוד חריגה (לימוד בהנחיה)
בשיטת לימוד חריגה הסטודנטיות פטורות מנוכחות סדירה בשיעורים, כאשר כלל הסטודנטיות 

המשתתפות בקורס לומדות בנוכחות מלאה. בקשה לשיטת לימוד חריגה תוגש במהלך השבועיים 

הראשונים של הסמסטר לראש המסלול/ החוג, בכפוף לאישור המרצה ועל פי הנחיותיו. 

סטודנטיות הלומדות בשיטת לימוד חריגה, מחויבות להיפגש לכל הפחות מפגש אחד עם מרצה 

הקורס במהלך הסמסטר, כמו כן הן מחויבות במטלה אקדמית נוספת, וכן קריאת מאמר חובה 

אחד מתוך הסילבוס שיישאלו עליו בשאלה נוספת בבחינה/בעבודה. מענה על שאלה זו תזכה את 

כך,  על  נוסף  הבחינה/העבודה.  של  הסופי  הציון  לצבירת  ויחושב  מלא  בניקוד  הסטודנטיות 

עצמה,  דעת  על  ב  במועד  שתיבחן  סטודנטית  בלבד.  א  במועדי  להיבחן  נדרשות  הסטודנטיות 

המבחן ייפסל והסטודנטית תיקנס. 

76. לא הצליחה הסטודנטית לקבל ציון עובר  זו הוא  ציון עובר מינימלי בקורס הנלמד בשיטה 

או  מלא  ובתשלום  רגילה  לימוד  בשיטת  נוספת  פעם  הקורס  את  ללמוד  תידרש  היא  מינימלי, 

ללמוד קורס חלופי על פי הנחיית ראש המסלול.

קורס מקוון/מונחה
קורס מקוון הוא קורס שבו הלמידה מתבצעת במרשתת (אינטרנט). הרישום לקורס ייעשה על פי 

הנחיות המזכירות וההנהלה. על הנרשמת להיות בעלת יכולת נגישות לאינטרנט ובעלת מיומנות 

וידע בשימוש ברשת האינטרנט. 

הסטודנטיות יידרשו לבצע את המטלות באופן סדיר ועל פי לוח זמנים והנחיות המרצה. 

תקנון ללמידה מקוונת
 = / בזום  הסטודנטיות נדרשות לעמוד בכל הכללים הנדרשים במכללת שאנן. שיעור "מרחוק" 

שיעור פרונטלי רגיל, ולכן יש לעמוד בכל הכללים הכתובים בתקנון.

סביבה לימודית – הינך נדרשת מראש לארגן לעצמך סביבת לימודים ביתית נוחה ונאותה (לא 

למידה במהלך נסיעה/הליכה וכדומה) ותנאי למידה נוחים ולמנוע כל מצב של אי נוכחות שיירשם 

כהיעדרות:

• מחשב תקין מחובר לאינטרנט פעיל. לוודא מראש שלא תהיינה בעיות של חומרה, במקרה של 

מחשב נייד – שתהיה סוללה טעונה דייה לכל היום.

• מצלמה ומיקרופון תקינים ופעילים.

• חיבור תקין לאינטרנט

• מכשירי כתיבה ושתייה.

• האכילה אסורה בזמן השיעורים. 

בכל  פתוחה  מצלמה  חובת  השיעורים.  אורך  לכל  נראית  נוכחות  נדרשת   – נראית  נוכחות 

השיעורים ולכל אורכם. 

פניות ללימודים – יש לשמור על פניות מלאה ללימודים. חל איסור להכניס תינוקות לשיעורים. 

חובת נוכחות על פי כל כללי התקנון, ישיבה מול מצלמה = יציאה לרשות הרבים.

בדיונים  מגוונות, להשתתף  להגיש מטלות  – במהלך הלמידה תידרש הלומדת  נוכחות פעילה 

וכדומה. בכל ההליך תידרש לעבוד ליד המחשב עם מצלמה פתוחה בזמן העבודה. 

אתר/כלי דיגיטלי – אפשר לשלב ולהיעזר רק בכלים/אתרים שאפשר להשתמש בהם והנתונים 

שנתקלת  במקרה  לשימוש.  מאושר  אינו  הגנה,  בשל  שנחסם  דיגיטלי  אתר/כלי  ההגנות.   לכל 

בבעיה, נא לעדכן את המרצה על כך.

תקנון מבחנים וסדרי בחינה
א. לוח בחינות סופי יתפרסם על לוח המודעות ובאתר המכללה באינטרנט, לא יאוחר משבועיים 

לפני מועד הבחינות (על אף הנאמר לעיל, יש לעקוב יום לפני הבחינה על שינוי בלתי צפוי).

ב. חלה חובת השתתפות בבחינות במועד א.

ג. אם נבצר מהסטודנטית להיבחן במועד א בשל אילוצים של המכללה (מועדי בחינות חופפים) 

יש להיבחן במועד ב. גם סטודנטית שהיו לה אילוצים אישיים או שרוצה לתקן ציונים שקיבלה 

במועד א רשאית לגשת להיבחן במועד ב של הקורס. הציון האחרון קובע. במקרים מיוחדים כפי 

שיפורט בהמשך הסטודנטית רשאית להיבחן במועד מיוחד נוסף.

ד. חלה עדיפות בביצוע בחינות הנדרשות במסגרת של השלמת חובות משנים קודמות.

ה. כאמור סטודנטית הלומדת בשיטת למידה חריגה רשאית להיבחן במועדי א בלבד ובציון עובר 

של 76. 

תקציר
התקנון

יורשו  לא  נבחנות  המשגיח.  של  הגעתו  עם  מייד  תתבצע  הבחינה  לחדר  סטודנטית  כניסת  ו. 

להיכנס לחדר הבחינה, אלא רק במהלך חצי השעה הראשונה שלאחר תחילתה, בתנאי שאחת 

מהנבחנות לא עזבה את חדר הבחינה בפרק זמן זה. לא תינתן תוספת זמן למאחרות.

ז. בעת הכניסה לבחינה יש להציג לפני המשגיח כרטיס נבחן מעודכן לסמסטר הנוכחי, המוכיח 

כי אין לסטודנטית מחויבויות כספיות כלשהן כלפי המכללה. ניתן להורידו באזור האישי בתוך 

אתר המכללה ,המסמך יופיע לאפשרות הדפסה לאחר הסדרת התשלומים.

ח. לא תורשה סטודנטית לעיין בבחינה טרם כתיבתה. סטודנטית שתיכנס לבחינה ותבחר שלא 

לכתוב במחברת הבחינה הציון יהיה "0". 

ט. נבחנת שהחליטה שלא לכתוב את הבחינה, לא תהיה רשאית לעזוב את חדר הבחינה, אלא 

כעבור חצי שעה ממועד תחילתה, וזאת לאחר שמילאה את פרטיה האישיים על גבי המחברת 

והחזירה את טופס הבחינה.

י. נבחנת לא תעזוב את חדר הבחינה במהלך הבחינה. במקרים מיוחדים שבהם תוגש בקשה עד 

היציאה  תתאפשר   04-8780017  – כלאף  רגינה  הגב'   – הבחינות  לאחראית  הבחינה  לפני  יום 

לשירותים. בבחינות שאורכן יותר משעה וחצי, תתפצל הבחינה לשני חלקים וביניהם הפסקה של 

15 דקות לשירותים ולאוכל. 

יא. במשך כל הבחינה חל איסור להחזיק בהישג יד, בחדר הבחינה או בסמוך לו, כל חומר הקשור 

לבחינה עצמה או לקורס שבו נערכת הבחינה, כולל טלפון סלולרי, פרט לחומר שהשימוש בו 

הותר בידי המרצה.

יב. חל איסור מוחלט להשתמש במכשירי טלפון ניידים או בכל מכשיר אלקטרוני בשעת הבחינה. 

יש לכבותם ולהניחם בתיק ליד הלוח בכיתה.

יג. לחדר הבחינה מותר להכניס רק שתייה.

יד. חל איסור להכניס תינוקות לחדר המבחן.

טו. חלה חובת הרשמה למועד ב באתר המכללה. סטודנטית שהחליטה שלא לגשת לבחינה, עליה 

להודיע על כך במזכירות. במקרים שבהם לא תתקבל הודעה תחויב הסטודנטית בקנס של 100 

ש"ח.

טז. סטודנטית הנדרשת להיבחן במועד מיוחד תגיש בקשה לוועדת סטטוס לפני מועד ב! פניות 

יוגשו אך ורק על גבי "טופס פנייה  שיוגשו לאחר מועד זה לא יתקבלו. פניות לוועדת סטטוס 

לוועדת סטטוס" הנמצא באתר המכללה . 

יז. החלטות ועדת הסטטוס יועברו למזכירות המכללה. יש לציין כי באחריותה של הסטודנטית 

לברר מה היו החלטות הוועדה במזכירות המכללה- הגב' הניה ארנון.

ZOOM מבחנים בחדר
במידה והמצב הקיים יאלץ אותנו ללמוד מרחוק, המבחנים יתקיימו במתכונת זו על פי הכללים 

הבאים:

א. הבחינה תתבצע בחדר ZOOM  בו נלמד הקורס, אלה אם כן המרצה אשלח כתובת זום אחרת.

ב. ללא הפעלת המצלמה בזמן הבחינה לא ניתן יהיה להבחן. 

ג. באחריות הסטודנטית להימצא בחדר נפרד ושקט ושלא ייכנסו לחדר בני משפחה או אנשים 

אחרים.

ד. במשך כל הבחינה חל איסור להחזיק בהישג יד, בחדר הבחינה או בסמוך לו, כל חומר הקשור 

לבחינה עצמה או לקורס בו נערכת הבחינה, כולל טלפון סלולארי, פרט לחומר שהשימוש בו הותר 

על-ידי המרצה. חל איסור להשתמש בטלפון נייד או כל אמצעי אלקטרוניקה אחר בזמן הבחינה.

ה. סטודנטית שתכנס לבחינה לאחר תחילת הבחינה לא תקבל תוספת זמן מעבר לשעת ההתחלה 

והסיום שהוגדרה לבחינה. סטודנטים עם התאמות של תוספת זמן, יוגדר להם זמן הבחינה כולל 

תוספת זמן.

ו. פנייה למרצה תהיה ע"י הרמת יד לכיוון המצלמה, והמתנה שהמרצה יפנה לסטודנטית.

ז. נבחן לא יוכל לעזות את החדר ZOOM או לכבות את המחשב לפני שסיים את הבחינה.

ח. נבחן שהחליט שלא לכתוב את הבחינה, לא יהיה רשאי לעזוב את חדר ZOOM, אלא כעבור חצי 

שעה ממועד תחילת   הבחינה.

מועד בחינה מיוחד
א. סטודנטית שנבצר ממנה להיבחן במועד א או במועד ב אינה זכאית אוטומטית למועד מיוחד. 

בקשה למועד מיוחד מחייבת פנייה בכתב לוועדת סטטוס לפני מועד ב! פניות שיוגשו לאחר מועד 

אחד.  טופס  גבי  על  ירוכזו  הבקשות  כל  אחת,  מבחינה  יותר  יש  שבו  במקרה  יתקבלו.  לא  זה 

הבקשות לביצוע מועד מיוחד יוגשו רק במקרה של כישלון בבחינה ולא לצורך שיפור הציון.

ב. האפשרות לקבלת מועד מיוחד ניתנת רק בחמישה מקרים:

    1. חתונה  |  2. חופשת לידה  |  3. מילואים  |  4. אשפוז  |  5. אבל

ג. פניות לוועדת סטטוס לבקשת מועד מיוחד יוגשו אך ורק על גבי "טופס בקשה למועד מיוחד" 

הנמצא באתר המכללה. החלטות ועדת הסטטוס יועברו למזכירות המכללה. יש לציין כי באחריות 

הסטודנטית לברר מה היו החלטות הוועדה.

ד. אי אפשר לשפר ציון במועד מיוחד. המקרה היחיד שבו אפשר לשפר ציון במועד מיוחד הוא 

במקרה שבו היה כפל מבחנים. אי אפשר לשפר ציון במועד מיוחד גם במקרים מזכים.

ה. אי אפשר להיבחן שלוש פעמים בקורס. סטודנטית שנבחנה פעמיים ונכשלה נדרשת להירשם 

לקורס מחודש בשנת הלימודים הבאה.

ו. סטודנטית שהייתה אמורה להגיע לבחינה במועד מיוחד, לא הגיעה לבחינה, לא הודיעה על כך 

100 ש"ח דמי טיפול ולא תוכל להיבחן  וההיעדרות הייתה ללא סיבה מוצדקת, תשלם קנס של 

במועדים מיוחדים עד תום לימודיה, חוץ ממקרים חריגים ביותר ובאישור מיוחד של ועדת סטטוס.

ציוני בחינות 
א. מחובתה של הסטודנטית לעקוב אחר ציוניה המופיעים באתר המכללה באינטרנט ולדווח על 

יפורסמו בין שבועיים לשלושה שבועות ממועד  כל עיכוב חריג ברישום ציונה בקורס. הציונים 

הבחינה. לא תתקבל טענה כלשהי על ציון חסר לאחר סוף הסמסטר העוקב.

ב. ציון "עובר" הוא 60. חוץ מקורסים שבהם ציון "עובר" הוא 70: הכשרה קלינית, לשון עברית, 

קורסי דידקטיקה, חוגים (ממוצע כולל) או קורסים שצוין בהם אחרת. ציון "עובר" הנמוך ביותר 

במבחני בקיאות בהלכה ובמקרא הוא 65.

ג.  ציון עובר בקורס – תנאי ראשון- יש לקבל ציון עובר בבחינה (לפחות 60 או 70 בהתאם להגדרת 

הקורס). רק לאחר שהסטודנטית עברה את הבחינה אפשר לשקלל לה את ההרכבים הנוספים של 

הקורס: תרגילים, בחנים, עבודות וכו' כדי לקבל את הציון הסופי בקורס. 

ד. סטודנטית שמעוניינת לשפר ציון תוכל להיבחן גם במועד ב. בכל מקרה הציון האחרון הוא 

הקובע. לא יתקיימו מועדים נוספים! באירועים חריגים רשאית הנהלת המכללה לקבוע כי הציון 

הגבוה מבין שני המועדים הוא הציון הסופי והקובע.

ה.  סטודנטית שנכשלה בשני מועדים של אותו קורס, תחויב ללמוד את הקורס פעם נוספת או 

לחלופין, ללמוד קורס אחר. 

ו. עלות חזרה על קורס סמסטריאלי                                   - 574 ש“ח.   

ז. החובה על בדיקת הציונים ועל בירור תאריכי הבחינות מוטלת על הסטודנטית.

נוהל ערעור על ציוני בחינות: 

א. לערעור על הבחינה יש לפנות למרצה ולראש החוג.

יעמדו לרשות הסטודנטים  יהיה לעיין במחברת הבחינה הסרוקה. המחברות הסרוקות  ניתן  ב. 

לעיונם עד תום חודשיים ממועד המבחן.

עבודות – תקנון לכתיבה ולהגשת עבודות 

הנחיות כלליות
כל עבודה (כולל מטלות ותרגילים קצרים), פרו-סמינריון ועבודה סמינריונית חייבים להיכתב לפי 

הכללים של כתיבת עבודה אקדמית, תוך הקפדה על מניעת העתקות ושמירה על זכויות יוצרים.

הסטודנטיות הלומדות לקראת תואר B.Ed. חייבות בכתיבת שתי עבודות סמינריוניות במקצועות 

ההתמחות ועבודה סמינריונית נוספת בחינוך. 

הסטודנטיות הלומדות לקראת תואר M.Ed. חייבות בשתי עבודות סמינריוניות, וכן בעבודת גמר 

יישומית. 

אין לכתוב שתי עבודות בהנחיית אותו מנחה.

מנחי העבודות ייעצו לסטודנטיות בבחירת הנושא ובתכנון שלבי העבודה. היקף ההנחיה ומועדיה 

ייקבעו בתיאום משותף של הסטודנטית והמנחה. בהנחיה האישית יידונו האפשרויות שבנושא, 

פיתוחו, תיחומו, איסוף החומר והמקורות, דרכי תיעודו ועיבודו וחלוקת הנושא לראשי פרקים. 

אפשר לקבל ייעוץ גם בספרייה.

הסטודנטיות נדרשות לשמור עותק נוסף של העבודה ברשותן למקרה שיידרשו להגישו.

סדרי הגשת עבודות
בכל עבודת סיום לקורס סמסטריאלי/שנתי יהיה מועד הגשה אחד בלבד.

כמו כן יודיע המרצה את עקרונות למתן הציון באמצעות מחוון.

יש להגיש את העבודה בצירוף טופס בקרה (הנמצא באתר המכללה) שלא בוצעו העתקות. ללא 

הטופס לא תיבדק העבודה! 

למען הסר ספק – חלה על המרצים חובת דיווח לוועדת משמעת על כל מקרה של חשד להעתקה 

בעבודות כולל פלגיאט. 

במקרה של סיבה אישית מיוחדת, אפשר לפנות בכתב לוועדת סטטוס לפני תום מועד ההגשה 

של העבודה ולבקש הארכה.

הגשת עבודה במועד מיוחד תחויב באישור ועדת סטטוס. הגשת עבודה באיחור ללא אירוע מזכה, 

תחייב תשלום קנס של 300 ש"ח לכל 1 ש"ש. לאחר המועד המיוחד, הקורס יימחק והסטודנטית 

תאלץ לחזור עליו.

כמו כן, בכל מקרה אי אפשר להשלים חובות/עבודות/מבחנים בקורס אם חלפו מועדי ההגשה 

למועד  להגיש בקשה  יש  כאמור  המזכירות האקדמית.  בידי  בקורס, אלא אם תאושר הבקשה 

מיוחד במבחן לפני תום מועד ההגשה של העבודה.

אם מסיבה כל שהיא לא הוגדר מועד להגשה הרי שהתאריך האחרון להגשת עבודה בקורס הוא 

סוף תקופת המבחנים של אותו סמסטר.

לסטודנטיות שלא הגישו עבודה במועד שנקבע ולא קיבלו על כך אישור מראש מוועדת הסטטוס, 

יבוטל הקורס ויהיה עליהן להירשם, לשלם וללמוד אותו מחדש בנוכחות מלאה.

מועדי הגשת עבודות סמינריוניות:
1. עד לראש חודש חשוון, בשנה העוקבת למועד הקורס. 

2. סטודנטיות הלומדות בתוכנית רג"ב (תוכנית מצוינות), הלומדות בשנת לימודים אחת שלושה 

סמינריונים, יגישו שתי עבודות סמינריוניות עד לר"ח חשוון בשנה העוקבת למועד הקורס ואת 

העבודה הסמינריונית השלישית עד לראש חודש כסלו בשנה העוקבת למועד הקורס. 

רפרטים לסמינריונים:
1.  על כל הסטודנטיות להעביר רפרט על פי ההנחיות והמועדים שהמרצה יקבע.

2.  אי אפשר לפנות לוועדת סטטוס בעניין חריגה בהעברת הרפרט.

3.  אי הגשת רפרט על פי ההנחיות שנקבעו, תגרור הפסקת הקורס הסמינריוני.

4. הגשת עבודה סמינריונית במועד מיוחד תחויב באישור ועדת סטטוס. הוועדה תקבע את מועד 

המיוחד  המועד  1 ש"ש. לאחר  לכל  300 ש"ח  קנס של  הנתונים תשלום  פי  על  ותחייב  ההגשה 

הקורס יימחק והסטודנטית תיאלץ לחזור עליו.

5. אי אפשר לתקן עבודות/עבודות סמינריוניות לאחר הגשה סופית. 

6.  חשוב שיודגש שכל עבודה תיעשה על פי כללי האתיקה הסטודנטיאלית שבתקנון.

7.  הסטודנטיות צריכים לבדוק לפני הגשת העבודה כי אין להם מחויבויות כספיות כלשהן כלפי 

המכללה.

8.  מסירת עבודות על פי הנחיית המרצה.

9.  המרצה יכול על פי שיקול דעתו לא להחזיר עבודות שנמסרו לבדיקה. לסטודנטיות יש הזכות 

להיפגש עם המרצה כדי לראות את ההערות שנרשמו בעבודה וזאת עד שבועיים מיום פרסום 

הציון.

10. בקשת ערעור על ציון העבודה ובדיקה חוזרת תוגש בכתב למרצה, עם העתק לראש החוג, 

בעבודה  משותף  לעיון  הסטודנטית  את  יזמן  המרצה  הציון.  פרסום  מתאריך  שבועיים  בתוך 

ולהסבר הקריטריונים למתן הציון. דמי טיפול עבור בדיקה חוזרת – 50 ש"ח.

11. בקשת ערעור על ציון העבודה ובדיקה חוזרת בידי מרצה נוסף תוגש בכתב למרצה, עם העתק 

לראש החוג, בתוך שבועיים מתאריך פרסום הציון. ראש החוג יאשר וימנה מרצה נוסף לבדיקה 

העבודה. הציון האחרון שיתקבל יהיה הציון הסופי של העבודה. לא יהיה אפשר לערער על ציון 

זה. דמי טיפול עבור בדיקה חוזרת – 200 ש"ח.

סיום הסמסטר  עד  ותשמרנה  במזכירות המכללה  בידי המרצה תמצאנה  עבודות שהוחזרו   .12

העוקב.

אישורים ונהלים
סטודנטית רשאית לקבל במהלך לימודיה שני אישורי לימודים שתקבל בזמן הסדרת מקדמת 

שכ"ל.

עם השלמת כל החובות – תקבלנה הבוגרות אישור סיום לימודים, גיליון ציונים ותעודה.

כל פנייה למזכירות האקדמית תחויב בתשלום דמי טיפול כדלהלן:

  10 ש"ח תמורת אישור לימודים (מעבר לשניים שקיבלה). 

  60 ש"ח תמורת אישור לימודים בשפה האנגלית. 

  25 ש"ח תמורת סילבוס בקורס שנלמד בעבר וניתן לאתרו במאגר המכללה.

  60 ש"ח תמורת כל מסמך אחר, כולל גיליון ציונים, או מסמכים חיצוניים המצויים בתיקה האישי

  של הסטודנטית, המאוחסן בארכיון המכללה.

  30 ש"ח תמורת גיליון ציונים הנשלח למייל האישי של הבוגרת.

  120 ש"ח תמורת הכנת תעודה מחדש. יש להמציא למזכירות תצהיר על אובדן תעודה.

  120 ש"ח תמורת משלוח תעודת "בוגר" מקורית או משוחזרת, בדואר שליחים. 

נוהל קבלת גיליונות ציונים ואישור ביניים
ומיועד  רשמי  אינו  הגיליון  המכללה.  באתר  ציונים  גיליון  להפיק  יכולות  הסטודנטיות  כל  א. 

לידיעה בלבד.

סטודנטית המבקשת גיליון ציונים חתום תחויב בתשלום בסך 30 ש"ח. 

ב.  במהלך סמסטר א בשנה ג, על כל סטודנטית לתאם עם ראש המסלול מועד לבדיקת חובותיה 

האקדמיות. חובת הסטודנטית לברר יתרת מכסת שעות. 

תוכנית  פי  על  א-ג  (שנים  האקדמיים  החובות  כל  את  ומילאו  ג  שנה  שסיימו  סטודנטיות  ג. 

הלימודים כולל ציונים בקורסים שלמדו, פטור באנגלית, פרויקט וקורס עזרה ראשונה), ימלאו 

טופס בקשה לאישור ביניים בִמנהל הסטודנטים. אם יימצאו הסטודנטיות זכאיות לאישור, יישלח 

האישור לביתן בתוך חודש ימים מיום הגשת הבקשה.

מעבר משנה לשנה
בראש  קלינית  ובהכשרה  הבאה  לשנה  למעבר  תנאי  הוא  הלימודים  שנת  חובות  סיום  א. 

ובראשונה.

ב. סטודנטית שנכשלה בשלושה קורסים, לא תורשה להמשיך בלימודיה.

ג.  סטודנטית שנכשלה בהכשרה הקלינית (ציון נמוך מ-70), לא תוכל להמשיך בלימודיה.

ד.  סטודנטית במסלול מצוינות תעבור משנה לשנה על פי הכללים במסלול – ממוצע 90 ומילוי 

חובות המסלול.

בחירה ושינוי של חוג/מסלול לימודים
א. כל הסטודנטיות רשאיות לבחור במסלול הלימודים ובהתמחות, בתנאי שעמדו בתנאי הקבלה. 

אפשר לקבל ייעוץ לקראת בחירה או שינוי של חוג ומסלול הלימודים.

לראש  באתר)  (המופיע  בקשה  בטופס  תפנה  לימודים,  חוג/מסלול  לשנות  הרוצה  סטודנטית  ב. 

המסלול הנוכחי. לאחר קבלת אישור ראש המסלול הנוכחי, תועבר הבקשה לראש המסלול הקולט 

ולנשיא המכללה. ללא אישור של כל הגורמים, לא תאושר הבקשה. במקרה שבו תאושר הבקשה, 

ייקבעו ההשלמות הנדרשות בקורסי הכשרה קלינית.

ג. צוות המרצים בראשות המדריך הפדגוגי יעקוב אחרי התאמת הסטודנטית למסלול הלימודים. 

יכול להמליץ לסטודנטית על מעבר למסלול  בשעת הצורך ראש המסלול או המדריך הפדגוגי 

הכשרה אחר או לקבוע תנאים להמשך הלימודים.

ד. כל מעבר ממסלול למסלול טעון אישור נשיא המכללה.

הפסקת לימודים
א. הפסקת לימודים והרחקת סטודנטית מהמכללה תוכל לקרות במקרים אלה:

    1. אי עמידה בתנאי הקבלה או בתנאי המעבר משנה לשנה.

    2. אי התאמה אישית להוראה או למסגרת החמ"ד.

    3. אי הקפדה על כללי קוד הלבוש בזמן הימצאותה בין כותלי המכללה.

    4. אם קבעה מועצה פדגוגית עקב אירוע חריג כי הסטודנטית אינה ראויה ללמוד במכללה.

ב. ההחלטה על הרחקת סטודנטית מהמכללה לא תיעשה על דעת יחיד, אלא על יסוד החלטה 

"מינהל  במסמך  החינוך  משרד  בידי  המפורסמים  הנהלים  פי  ועל  פדגוגי  פורום  של  מנומקת 

לומדים במוסדות להכשרת עו"ה" (תש"ע).

פעילות  ומכל  קלינית  מהכשרה  מלימודים,  סטודנטית  להשעות  גם  רשאי  הפדגוגי  הפורום  ג.  

אחרת במכללה לתקופה שלא תעלה על שבועיים.

ד.  סטודנטית רשאית לערער לפני ועדת הערעור על החלטה להרחקה בתוך 14 יום מן המועד שבו 

נודע לה על ההחלטה.

ה.  דיון בוועדת הערעור יתקיים בתוך שבועיים מיום הגשת הבקשה. הסטודנטית רשאית להופיע 

לפני הוועדה אם היא מעוניינת בכך.

ו. דיון בוועדת ערעור יתבצע עם הסטודנטית עצמה ולא עם מייצגים חיצוניים כגון הורים או בני 

זוג.

ז.  הודעה על ההחלטה הסופית תימסר לסטודנטית בתוך שבוע מישיבת הוועדה.

הקפאת לימודים
א. אם הסטודנטית החליטה להקפיא את הלימודים מכל סיבה שהיא, היא חייבת להודיע בכתב 

לראש המסלול, למזכירות האקדמית ולהנהלת החשבונות. 

ב. על הסטודנטית לקבל בכתב את אישורו של ראש החוג. אישור זה תקף לשנתיים. 

ג. סטודנטית שחזרה ללמוד בתוך שנתיים מיום ההקפאה, לא תהיה חובת שינוי כל שהוא בתוכנית 

הלימודים ולא תהיה מחויבת בתוספת שכר לימוד.

ד. סטודנטית שהפסיקה לימודיה לתקופה כל שהיא ולא קיבלה אישור מראש המסלול, תהיה 

מחויבת לבחון מחדש עם ראש המסלול דרישות לסיום התואר, מעבר לתוכנית שנקבעה לה לפני 

הפסקת הלימודים ובתוספת שכר לימוד על כל קורס שתלמד מיום חזרתה. 

תנאי ההסמכה
א. בוגר המכללה יוסמך על יסוד התנאים האלה:

     1. השתתפות סדירה בלימודים, בהתנסות בהוראה ובחינוך ובכל הפעילויות הנדרשות

     במכללה.

     2. עמידה בהצלחה בכל מבחני הקורסים השונים ובבחינות הגמר והגשת עבודות לסוגיהן 

     במועדים הנדרשים.

     3. סיום כל החובות המשלימים, כגון קורס עזרה ראשונה, מבחני בקיאות במקרא ובהלכה, 

     סדנאות וכיו"ב.

חובות  סיום  על  אישור  המכללה  למזכירות  להמציא  לימודיהן  את  שסיימו  סטודנטיות  על  ב. 

כספיים ממנהלת החשבונות והספרייה. כמו כן על הסטודנטיות למלא טופס "בקשה לאישור על 

על  זה  טופס  להגשת  האחריות  האקדמית.  למזכירות  ולהגיש  לתעודה"  וזכאות  לימודים  סיום 

הסטודנטיות.

סטודנטיות שסיימו את לימודיהן, יקבלו זכאות לתואר או לתעודת הוראה מהמזכירות האקדמית, 

רק לאחר בדיקת ראש המסלול ואישורו על סיום הלימודים. 

אישור הזכאות לתואר או לתעודת הוראה הוא אסמכתה רשמית של המכללה ואפשר להציגו 

לפני כל מוסד. 

ייקבע לפי תאריך מתן הציון האחרון לתעודה. התעודות מוענקות  ג. תאריך הזכאות לתעודה 

אחת לשנה בטקס חלוקת תארים ותעודות.

ד. המסיימות בהצלחה שלוש שנות לימוד, בהיקף של 80% כולל הכשרה קלינית ג ופרויקט – יהיו 

זכאיות לאישור המקנה דרגת שכר "מורה מוסמך בכיר" – לצורכי שכר בלבד.

ה. מי שסיימה לימודיה ואינה זכאית לתואר או לתעודת הוראה בגלל בחינות וחובות לימודים – 

תישמר לה הזכות להשלים את החובות על פי התוכנית המקורית, במשך שנתיים ממועד סיום 

הלימודים, בתשלום נוסף! 

והיקף  הלימודים  מסגרת   – משמעה  המקורית"  התוכנית  פי  על  חובות  "השלמת  כי  יובהר 

הדרישות. אי אפשר להשלים חובות/עבודות/מבחנים בקורס אם חלפו מועדי ההגשה.

(נא לעיין ב"סדרי הגשת עבודות" עמ' 34 בתקנון זה)

השלמה לאחר שנתיים ועד שש שנים מסיום הלימודים תהיה על פי תוכנית לימודים שתיבנה 

לפונה בידי המכללה – בהתחשב בחובות הקבלה, בלימודים ובדרישות העדכניות של המכללה 

בתחום ההכשרה – בתשלום נוסף!

לאומי  שירות  כולל  (לא  לימודים  הפסקת  על  הודעה  לאחר שנמסרה  שנתיים  ללימודים  חזרה 

לאחר סיום הלימודים) – תיחשב כפנייה חדשה לקבלה למכללה, והיא טעונה הסכמת המכללה 

קודמים  בלימודים  להכיר  אפשרות  בדיקת  מתוך   – שתיקבע  כפי  לימודים  בתוכנית  ועמידה 

(הוראות התיישנות לימודים של האגף להכשרת עו"ה – מינהל לומדים תש"ע).

ו. סטודנטיות שהחלו את הלימודים לתעודת הוראה (עם או בלי תואר) משנת הלימודים תשע"ז 

ואילך, תהיינה מחויבות כחלק מתהליך הקבלה לעבודה (לאחר סיום תקופת ההתמחות) במוסד 

חינוך רשמי (מוסד חינוך שבו משרד החינוך הוא המעסיק של עובדי ההוראה), לעבור בחינות 

קבלה מעבר לדרישות הקיימות כיום – תואר אקדמי, תעודת הוראה וחובת התמחות בהוראה 

(סטאז'). 

תאריכי תפוגה של הסמכה להוראה
האחריות על סיום החובות הלימודיות מוטלת על הסטודנטית בלבד. 

סטודנטית זכאית להשהות את לימודיה לתואר ראשון לתקופה שלא תעלה על שתי שנות לימוד, 

בלי שתקופה זו תימנה לה במניין שנות לימודיה לתואר. 

אם לא תעשה זאת בפרק הזמן הנקוב, תחויב בתקופת לימודים או בעבודות נוספות כפי שתקבע 

המועצה האקדמית. 

בהכשרה מלאה – לאחר שש שנים לא יהיה תוקף ללימודיה הקודמים.

בהסבות – לאחר שלוש שנים לא יהיה תוקף ללימודיה הקודמים.

נוהל קבלת תעודות ותארים
א. על סטודנטיות שהשלימו את כל חובותיהן האקדמיים, למלא טופס "בקשה לאישור על סיום 

לימודים וזכאות לתעודה".

ב. מנהל הסטודנטים ישלים את הבדיקה בתוך חודש ממועד הגשת הבקשה. 

ג.  על סטודנטית שקיבלה הודעה על אי השלמת חובות לימודים ומנהליים להשלים את חובותיה. 

ד. עם השלמת חובותיה יהיה על הסטודנטית להגיש טופס בקשה חדש והיא תחויב בתשלום.

חובותיה  את  הסטודנטית  סיימה  שבו  התאריך  הוא  לתואר  או  לתעודה  הזכאות  מועד  ה. 

האקדמיים והמנהליים. מועד טקס חלוקת תארים יפורסם מדי שנה.

ו. כדי שתוכלנה הסטודנטיות להשתתף בטקס הענקת תארים הסמוך למועד סיום כל חובותיהם, 

יהיה עליהן להגיש בקשה "לאישור סיום לימודים וזכאות לתעודה", לא יאוחר מחודש טרם מועד 

הטקס.

ז. התעודה המקורית תוענק לסטודנטיות בטקס הענקת תארים הסמוך למועד סיום כל חובותיהן. 

סטודנטית שנבצר ממנה להגיע לטקס, תוכל לקבל את התעודה במזכירות המכללה או באמצעות 

קרוב משפחה מדרגה ראשונה שיגיע למכללה ויציג ייפוי כוח של הסטודנטית וצילום תעודת 

זהות שלה. 

לשליחת  בקשה  או  ראשונה  מדרגה  משפחה  קרוב  שאינו  נציג  באמצעות  התעודה  שליחת 

התעודה בדואר – יחייבו דמי טיפול על סך 120 ש"ח.

ועדת מוגנות 
הקשורות  בתלונות  לטיפול  המכללה  הנהלת  בידי  ממונה  המכללה,  דיקנית  בלאו,  מיכל  הגב' 

בהטרדה מינית. בכל מקרה של סבל עקב הטרדה מינית או במקרה של ספק האם מה שקורה הוא 

הטרדה מינית – אתן מוזמנות ליצור קשר עם מיכל 055-6603587. 



מבנה שנת הלימודים
המכללה קשורה במוסדות החינוך הממ"ד בישראל בפעילותה השוטפת בהכשרה קלינית. לפיכך 

מועדי שנה"ל צמודים בדרך כלל ללוח התאריכים והחופשות שמפרסם משרד החינוך.

שנת הלימודים נחלקת לשתי עונות (סמסטרים). בתום כל עונת לימודים מתקיימים מבחני סיום.

רוב הקורסים ניתנים בהיקף של שתי שעות בשבוע (1 ש"ש) במשך סמסטר אחד או לאורך כל 

שנת הלימודים.

במשך שנה"ל משובצים כשניים-שלושה שבועות של "הכשרה קלינית רצופה" (התנסות במוסדות 

חינוך), וכן שבוע של סדנאות מרוכזות בנושאים שונים.

מערכת הלימודים
א. לקראת כל שנת לימודים מתפרסמת מערכת לימודים הבנויה לפי המסלולים ושנתוני הלימוד.

ב. מערכת הלימודים מחייבת את כל הסטודנטיות אם כי ייתכנו בה שינויים במקרים מסוימים על 

בסיס אישי.

בקשה  תגיש   – גבוהה  להשכלה  אחר  במוסד  בהם  חייבת  שהיא  קורסים  שלמדה  מי  ג. 

לפטור/להמרה לוועדת הסטטוס. לכל בקשה כזו יש לצרף מסמכים מתאימים הניתנים להורדה 

באתר המכללה: סטודנטים/ טפסים/פניה לוועדות המכללה.

ד. כל תוכנית לימודים חייבת להיות חתומה ומאושרת בידי ראש המסלול או מרכז הלימודים או 

מי שהוסמך לכך.

עותק מאושר של התוכנית יישמר בתיק האישי של כל סטודנט.

השבועיים  במהלך  האישית  השעות  במערכת  שינויים  ולבצע  מקורסים  לפרוש  אפשר  ה. 

ובאישור ראש המסלול בלבד. החל מהשבוע השלישי, כל עזיבה של  הראשונים של הסמסטר 

קורס, גם במקרים מזכים ובאישור ראש המסלול, תחייב את הסטודנטית בתשלום מלא.

בקורס של סיורים אפשר לבטל השתתפות בקורס וללא תשלום עד שבועיים קודם הסיור, חוץ 

ממקרים חריגים ביותר ושיועברו לדיון בוועדת סטטוס.

ו. שינוי תוכנית הלימודים – סטודנטית המבקשת לשנות את התוכנית שאושרה לה תפנה לראש 

המסלול ותמלא טופס בקשה לשינוי קורס. לאחר אישור השינוי בידי ראש המסלול, יוקלד השינוי 

במזכירות האקדמית ויתויק בתיק האישי. לימודים בקורסים שלא יירשמו בטופס הלימודים – לא 

יוכרו. שינויים במערכת הלימודים יוגשו עד שבועיים מתחילת הלימודים.

לוחות  על  מתפרסמים  פרטים  הקיץ.  חופשת  במהלך  מתנהלת  הלימוד  לקורסי  ההרשמה  ז. 

המודעות/ באתר המכללה.

ח. סטודנטית שלמדה במוסד להשכלה גבוהה ומבקשת לקבל הכרה בקורסים על סמך לימודיה 

– נדרשת לצרף אישור רשמי המפרט את תחומי הלימוד, מספר שעות הלימוד, סילבוס הקורס 

והציונים שהושגו. המכללה אינה מתחייבת להכיר בקורסים שנלמדו במוסדות לימוד אחרים. יש 

להגיש בקשות להכרה בלימודים קודמים (כולל לימודי מדרשה) בשלב הקבלה למכללה בלבד.

קוד התנהגות וקוד לבוש
בישראל,  הדתית  הממלכתית  החינוך  למערכת  ומחנכים  מחנכות  המכשירה  שאנן  במכללת 

החמ"ד  במערכת  כמחנכים  בעתיד  לתפקידם  מודעים  להיות  מתבקשים  במכללה  הסטודנטים 

ולנהל את אורח חייהם באופן המתבקש, מתאים והולם למחנכים במגזר הדתי.

בבואם למכללה יקפידו הגברים על לבוש הולם והנשים תקפדנה על לבוש צנוע - חצאית ושמלה 

באורך המכסה את הברך גם בעת ישיבה, שרוולים ומפתח חולצה סגור.

יושר אישי
שמירה על לוח הזמנים ונוכחות מראשית השיעור ועד סופו (על פי זמני השיעורים המתפרסמים 

במכללה ובאתר האינטרנט של המכללה).

שמירה על טוהר המידות בבחינות ובמטלות.

כתיבה אקדמית מתוך שמירה על כללי האתיקה וזכויות יוצרים. 

תקנות מנהל
א. סטודנטית השוהה במכללה נדרשת לכבד את כל הכללים הנהוגים במכללה.

עם  יתקיים  במכללה  תפקיד  בעל  או  גוף  עם  סטודנטית  של  דיון  או  שיח  התנהלות,  כל  ב. 

הסטודנטית עצמה ולא עם מייצגים חיצוניים כגון הורים או בני זוג.

אישורים,  הצגת  מועדי  בדבר  המזכירות  הוראות  אחר  בדייקנות  למלא  נדרשת  הסטודנטית  ג. 

תעודות מקוריות ואישורים נוטריוניים.

ד. הסטודנטית מתבקשת לדאוג לעדכון הפרטים האישיים שבתיקה האישי במנהל תלמידים או 

באמצעות מערכת הציונים שבאינטרנט באמצעות אתר המכללה (שינוי מצב משפחתי, כתובת 

וכו'). 

עצמן  ולבטח  לאומי  לביטוח  לשלם  בריאות,  בביטוח  עצמה  את  לבטח  נדרשת  הסטודנטית  ה. 

ביטוח נזיקין.

ו.  הסטודנטית אחראית להתעדכן בהודעות המתפרסמות מדי יום באתר המכללה.

נוכחות בלימודים
הקשורה  אחרת  פעילות  ובכל  הוראה  באימוני  בסיורים,  בסדנאות,  בשיעורים,  ההשתתפות  א. 

בלימודים במכללה היא חובה.

היעדרויות  חמש  ועד  סמסטריאלי  מקורס  היעדרויות  שתי  עד  להיעדר  רשאית  סטודנטית  ב. 

מקורס שנתי. 

ולא  (אפילו מסיבות מוצדקות) לא תורשה להיבחן,  ג. סטודנטית שתיעדר מקורס מעל המותר 

יוכרו לה לימודיה במקצוע זה באותה שנה/סמסטר. במקרים גבוליים תוטל עבודת השלמה או 

מבחן.

ד. הזכות להיעדר אינה קיימת בהכשרה הקלינית. בכל מקרה של היעדרות חייבת הסטודנטית 

להשלים את הימים שנעדרה בהם.

ה. סטודנטית תורשה למלא מקום בגן או בבית ספר בזמן ימי הלימוד במכללה אך ורק לפי אישור 

ראש המסלול. מילוי מקום מאושר לא ייחשב במכסת ההיעדרויות.

ו. סטודנטית המתחתנת תקבל אישור להיעדרות נוספת של שבוע ימים מעבר למכסה.

המותרת.  למכסה  מעבר  נוספות  היעדרויות  לארבע  אישור  תקבל  לידה  לאחר  סטודנטית  ז. 

הנולד.  ברך  וטיפול  מהלידה  התאוששות  לצורך  נוספת  אחת  להיעדרות  זכאית  הסטודנטית 

היעדרות זו ניתנת למימוש שנה מיום הלידה בלבד ולא בסמסטר שמומשה בו חופשת הלידה. 

בלידה  על ארבע  נוספת  להיעדרות אחת  זכאית  היולדת  ח. בלידת תאומים תהיה הסטודנטית 

רגילה. כלומר חמש היעדרויות.

ט.  סטודנטית השרויה באבל, לא עלינו, תקבל אישור להיעדרות נוספת של שבוע ימים מעבר 

למכסה.

י.  חל איסור להכניס תינוקות לשיעורים.

יא. יציאה לצורך הנקה תתאפשר לזמן של כ-15 דקות בפתיחה או בסיום של כל שיעור ובסמוך 

להפסקות. 

יב.  במקרה של ספק בבעיית היעדרות, על התלמידה לוודא את זכאותה להיבחן אצל המרצה.

יג. זכותו של מרצה למנוע כניסת מאחרים להרצאה או "טיילת" בזמן ההרצאה. הסטודנטית חייבת 

להופיע בזמן לשיעורים ולפעילויות. איחור הוא כניסה לשיעור עד 15 דקות מתחילתו, שלושה 

ייחשב  דקות   15 מעל  איחור  המלא).  התקנון  במסמך  (ראי  אחת  להיעדרות  נחשבים  איחורים 

כהיעדרות מלאה. אין לצאת במהלך השיעור. יציאה במהלך השיעור דינה כהיעדרות (כולל מקרים 

להוציא  רשאי  מרצה  פדגוגי).  מדריך  או  מרצה  עם  פגישה  לצורך  יוצאת  סטודנטית  שבהם 

סטודנטית מהשיעור בשל הפרעה למהלך השיעור, יציאה זו תיחשב כהיעדרות. המרצה יעביר את 

פרטי האירוע לוועדת משמעת. (מרצה רשאי להחליט ולהודיע כי בקורס שהוא מלמד בו לא תותר 

כלל כניסה באיחור).

ורק  ל-20%  מעבר  בסמסטר  אחת  פעם  ניתן  מאמן  ספר  לבית  עזרה  לצורך  יציאה  אישור  יד. 

באישור ההנהלה מראש. לא יינתן אישור למפרע ובמקרה זה תיחשב ההיעדרות כחלק מ-20%.

טו.  היעדרות לצורך ימי עיון של פר"ח נמצאת במסגרת 20% היעדרות.

שיטת לימוד חריגה (לימוד בהנחיה)
בשיטת לימוד חריגה הסטודנטיות פטורות מנוכחות סדירה בשיעורים, כאשר כלל הסטודנטיות 

המשתתפות בקורס לומדות בנוכחות מלאה. בקשה לשיטת לימוד חריגה תוגש במהלך השבועיים 

הראשונים של הסמסטר לראש המסלול/ החוג, בכפוף לאישור המרצה ועל פי הנחיותיו. 

סטודנטיות הלומדות בשיטת לימוד חריגה, מחויבות להיפגש לכל הפחות מפגש אחד עם מרצה 

הקורס במהלך הסמסטר, כמו כן הן מחויבות במטלה אקדמית נוספת, וכן קריאת מאמר חובה 

אחד מתוך הסילבוס שיישאלו עליו בשאלה נוספת בבחינה/בעבודה. מענה על שאלה זו תזכה את 

כך,  על  נוסף  הבחינה/העבודה.  של  הסופי  הציון  לצבירת  ויחושב  מלא  בניקוד  הסטודנטיות 

עצמה,  דעת  על  ב  במועד  שתיבחן  סטודנטית  בלבד.  א  במועדי  להיבחן  נדרשות  הסטודנטיות 

המבחן ייפסל והסטודנטית תיקנס. 

76. לא הצליחה הסטודנטית לקבל ציון עובר  זו הוא  ציון עובר מינימלי בקורס הנלמד בשיטה 

או  מלא  ובתשלום  רגילה  לימוד  בשיטת  נוספת  פעם  הקורס  את  ללמוד  תידרש  היא  מינימלי, 

ללמוד קורס חלופי על פי הנחיית ראש המסלול.

קורס מקוון/מונחה
קורס מקוון הוא קורס שבו הלמידה מתבצעת במרשתת (אינטרנט). הרישום לקורס ייעשה על פי 

הנחיות המזכירות וההנהלה. על הנרשמת להיות בעלת יכולת נגישות לאינטרנט ובעלת מיומנות 

וידע בשימוש ברשת האינטרנט. 

הסטודנטיות יידרשו לבצע את המטלות באופן סדיר ועל פי לוח זמנים והנחיות המרצה. 

תקנון ללמידה מקוונת
 = / בזום  הסטודנטיות נדרשות לעמוד בכל הכללים הנדרשים במכללת שאנן. שיעור "מרחוק" 

שיעור פרונטלי רגיל, ולכן יש לעמוד בכל הכללים הכתובים בתקנון.

סביבה לימודית – הינך נדרשת מראש לארגן לעצמך סביבת לימודים ביתית נוחה ונאותה (לא 

למידה במהלך נסיעה/הליכה וכדומה) ותנאי למידה נוחים ולמנוע כל מצב של אי נוכחות שיירשם 

כהיעדרות:

• מחשב תקין מחובר לאינטרנט פעיל. לוודא מראש שלא תהיינה בעיות של חומרה, במקרה של 

מחשב נייד – שתהיה סוללה טעונה דייה לכל היום.

• מצלמה ומיקרופון תקינים ופעילים.

• חיבור תקין לאינטרנט

• מכשירי כתיבה ושתייה.

• האכילה אסורה בזמן השיעורים. 

בכל  פתוחה  מצלמה  חובת  השיעורים.  אורך  לכל  נראית  נוכחות  נדרשת   – נראית  נוכחות 

השיעורים ולכל אורכם. 

פניות ללימודים – יש לשמור על פניות מלאה ללימודים. חל איסור להכניס תינוקות לשיעורים. 

חובת נוכחות על פי כל כללי התקנון, ישיבה מול מצלמה = יציאה לרשות הרבים.

בדיונים  מגוונות, להשתתף  להגיש מטלות  – במהלך הלמידה תידרש הלומדת  נוכחות פעילה 

וכדומה. בכל ההליך תידרש לעבוד ליד המחשב עם מצלמה פתוחה בזמן העבודה. 

אתר/כלי דיגיטלי – אפשר לשלב ולהיעזר רק בכלים/אתרים שאפשר להשתמש בהם והנתונים 

שנתקלת  במקרה  לשימוש.  מאושר  אינו  הגנה,  בשל  שנחסם  דיגיטלי  אתר/כלי  ההגנות.   לכל 

בבעיה, נא לעדכן את המרצה על כך.

תקנון מבחנים וסדרי בחינה
א. לוח בחינות סופי יתפרסם על לוח המודעות ובאתר המכללה באינטרנט, לא יאוחר משבועיים 

לפני מועד הבחינות (על אף הנאמר לעיל, יש לעקוב יום לפני הבחינה על שינוי בלתי צפוי).

ב. חלה חובת השתתפות בבחינות במועד א.

ג. אם נבצר מהסטודנטית להיבחן במועד א בשל אילוצים של המכללה (מועדי בחינות חופפים) 

יש להיבחן במועד ב. גם סטודנטית שהיו לה אילוצים אישיים או שרוצה לתקן ציונים שקיבלה 

במועד א רשאית לגשת להיבחן במועד ב של הקורס. הציון האחרון קובע. במקרים מיוחדים כפי 

שיפורט בהמשך הסטודנטית רשאית להיבחן במועד מיוחד נוסף.

ד. חלה עדיפות בביצוע בחינות הנדרשות במסגרת של השלמת חובות משנים קודמות.

ה. כאמור סטודנטית הלומדת בשיטת למידה חריגה רשאית להיבחן במועדי א בלבד ובציון עובר 

של 76. 

יורשו  לא  נבחנות  המשגיח.  של  הגעתו  עם  מייד  תתבצע  הבחינה  לחדר  סטודנטית  כניסת  ו. 

להיכנס לחדר הבחינה, אלא רק במהלך חצי השעה הראשונה שלאחר תחילתה, בתנאי שאחת 

מהנבחנות לא עזבה את חדר הבחינה בפרק זמן זה. לא תינתן תוספת זמן למאחרות.

ז. בעת הכניסה לבחינה יש להציג לפני המשגיח כרטיס נבחן מעודכן לסמסטר הנוכחי, המוכיח 

כי אין לסטודנטית מחויבויות כספיות כלשהן כלפי המכללה. ניתן להורידו באזור האישי בתוך 

אתר המכללה ,המסמך יופיע לאפשרות הדפסה לאחר הסדרת התשלומים.

ח. לא תורשה סטודנטית לעיין בבחינה טרם כתיבתה. סטודנטית שתיכנס לבחינה ותבחר שלא 

לכתוב במחברת הבחינה הציון יהיה "0". 

ט. נבחנת שהחליטה שלא לכתוב את הבחינה, לא תהיה רשאית לעזוב את חדר הבחינה, אלא 

כעבור חצי שעה ממועד תחילתה, וזאת לאחר שמילאה את פרטיה האישיים על גבי המחברת 

והחזירה את טופס הבחינה.

י. נבחנת לא תעזוב את חדר הבחינה במהלך הבחינה. במקרים מיוחדים שבהם תוגש בקשה עד 

היציאה  תתאפשר   04-8780017  – כלאף  רגינה  הגב'   – הבחינות  לאחראית  הבחינה  לפני  יום 

לשירותים. בבחינות שאורכן יותר משעה וחצי, תתפצל הבחינה לשני חלקים וביניהם הפסקה של 

15 דקות לשירותים ולאוכל. 

יא. במשך כל הבחינה חל איסור להחזיק בהישג יד, בחדר הבחינה או בסמוך לו, כל חומר הקשור 

לבחינה עצמה או לקורס שבו נערכת הבחינה, כולל טלפון סלולרי, פרט לחומר שהשימוש בו 

הותר בידי המרצה.

יב. חל איסור מוחלט להשתמש במכשירי טלפון ניידים או בכל מכשיר אלקטרוני בשעת הבחינה. 

יש לכבותם ולהניחם בתיק ליד הלוח בכיתה.

יג. לחדר הבחינה מותר להכניס רק שתייה.

יד. חל איסור להכניס תינוקות לחדר המבחן.

טו. חלה חובת הרשמה למועד ב באתר המכללה. סטודנטית שהחליטה שלא לגשת לבחינה, עליה 

להודיע על כך במזכירות. במקרים שבהם לא תתקבל הודעה תחויב הסטודנטית בקנס של 100 

ש"ח.

טז. סטודנטית הנדרשת להיבחן במועד מיוחד תגיש בקשה לוועדת סטטוס לפני מועד ב! פניות 

יוגשו אך ורק על גבי "טופס פנייה  שיוגשו לאחר מועד זה לא יתקבלו. פניות לוועדת סטטוס 

לוועדת סטטוס" הנמצא באתר המכללה . 

יז. החלטות ועדת הסטטוס יועברו למזכירות המכללה. יש לציין כי באחריותה של הסטודנטית 

לברר מה היו החלטות הוועדה במזכירות המכללה- הגב' הניה ארנון.

ZOOM מבחנים בחדר
במידה והמצב הקיים יאלץ אותנו ללמוד מרחוק, המבחנים יתקיימו במתכונת זו על פי הכללים 

הבאים:

א. הבחינה תתבצע בחדר ZOOM  בו נלמד הקורס, אלה אם כן המרצה אשלח כתובת זום אחרת.

ב. ללא הפעלת המצלמה בזמן הבחינה לא ניתן יהיה להבחן. 

ג. באחריות הסטודנטית להימצא בחדר נפרד ושקט ושלא ייכנסו לחדר בני משפחה או אנשים 

אחרים.

ד. במשך כל הבחינה חל איסור להחזיק בהישג יד, בחדר הבחינה או בסמוך לו, כל חומר הקשור 

לבחינה עצמה או לקורס בו נערכת הבחינה, כולל טלפון סלולארי, פרט לחומר שהשימוש בו הותר 

על-ידי המרצה. חל איסור להשתמש בטלפון נייד או כל אמצעי אלקטרוניקה אחר בזמן הבחינה.

ה. סטודנטית שתכנס לבחינה לאחר תחילת הבחינה לא תקבל תוספת זמן מעבר לשעת ההתחלה 

והסיום שהוגדרה לבחינה. סטודנטים עם התאמות של תוספת זמן, יוגדר להם זמן הבחינה כולל 

תוספת זמן.

ו. פנייה למרצה תהיה ע"י הרמת יד לכיוון המצלמה, והמתנה שהמרצה יפנה לסטודנטית.

ז. נבחן לא יוכל לעזות את החדר ZOOM או לכבות את המחשב לפני שסיים את הבחינה.

ח. נבחן שהחליט שלא לכתוב את הבחינה, לא יהיה רשאי לעזוב את חדר ZOOM, אלא כעבור חצי 

שעה ממועד תחילת   הבחינה.

מועד בחינה מיוחד
א. סטודנטית שנבצר ממנה להיבחן במועד א או במועד ב אינה זכאית אוטומטית למועד מיוחד. 

בקשה למועד מיוחד מחייבת פנייה בכתב לוועדת סטטוס לפני מועד ב! פניות שיוגשו לאחר מועד 

אחד.  טופס  גבי  על  ירוכזו  הבקשות  כל  אחת,  מבחינה  יותר  יש  שבו  במקרה  יתקבלו.  לא  זה 

הבקשות לביצוע מועד מיוחד יוגשו רק במקרה של כישלון בבחינה ולא לצורך שיפור הציון.

ב. האפשרות לקבלת מועד מיוחד ניתנת רק בחמישה מקרים:

    1. חתונה  |  2. חופשת לידה  |  3. מילואים  |  4. אשפוז  |  5. אבל

ג. פניות לוועדת סטטוס לבקשת מועד מיוחד יוגשו אך ורק על גבי "טופס בקשה למועד מיוחד" 

הנמצא באתר המכללה. החלטות ועדת הסטטוס יועברו למזכירות המכללה. יש לציין כי באחריות 

הסטודנטית לברר מה היו החלטות הוועדה.

ד. אי אפשר לשפר ציון במועד מיוחד. המקרה היחיד שבו אפשר לשפר ציון במועד מיוחד הוא 

במקרה שבו היה כפל מבחנים. אי אפשר לשפר ציון במועד מיוחד גם במקרים מזכים.

ה. אי אפשר להיבחן שלוש פעמים בקורס. סטודנטית שנבחנה פעמיים ונכשלה נדרשת להירשם 

לקורס מחודש בשנת הלימודים הבאה.

ו. סטודנטית שהייתה אמורה להגיע לבחינה במועד מיוחד, לא הגיעה לבחינה, לא הודיעה על כך 

100 ש"ח דמי טיפול ולא תוכל להיבחן  וההיעדרות הייתה ללא סיבה מוצדקת, תשלם קנס של 

במועדים מיוחדים עד תום לימודיה, חוץ ממקרים חריגים ביותר ובאישור מיוחד של ועדת סטטוס.

ציוני בחינות 
א. מחובתה של הסטודנטית לעקוב אחר ציוניה המופיעים באתר המכללה באינטרנט ולדווח על 

יפורסמו בין שבועיים לשלושה שבועות ממועד  כל עיכוב חריג ברישום ציונה בקורס. הציונים 

הבחינה. לא תתקבל טענה כלשהי על ציון חסר לאחר סוף הסמסטר העוקב.

ב. ציון "עובר" הוא 60. חוץ מקורסים שבהם ציון "עובר" הוא 70: הכשרה קלינית, לשון עברית, 

קורסי דידקטיקה, חוגים (ממוצע כולל) או קורסים שצוין בהם אחרת. ציון "עובר" הנמוך ביותר 

במבחני בקיאות בהלכה ובמקרא הוא 65.

ג.  ציון עובר בקורס – תנאי ראשון- יש לקבל ציון עובר בבחינה (לפחות 60 או 70 בהתאם להגדרת 

הקורס). רק לאחר שהסטודנטית עברה את הבחינה אפשר לשקלל לה את ההרכבים הנוספים של 

הקורס: תרגילים, בחנים, עבודות וכו' כדי לקבל את הציון הסופי בקורס. 

ד. סטודנטית שמעוניינת לשפר ציון תוכל להיבחן גם במועד ב. בכל מקרה הציון האחרון הוא 

הקובע. לא יתקיימו מועדים נוספים! באירועים חריגים רשאית הנהלת המכללה לקבוע כי הציון 

הגבוה מבין שני המועדים הוא הציון הסופי והקובע.

ה.  סטודנטית שנכשלה בשני מועדים של אותו קורס, תחויב ללמוד את הקורס פעם נוספת או 

לחלופין, ללמוד קורס אחר. 

ו. עלות חזרה על קורס סמסטריאלי                                   - 574 ש“ח.   

ז. החובה על בדיקת הציונים ועל בירור תאריכי הבחינות מוטלת על הסטודנטית.

נוהל ערעור על ציוני בחינות: 

א. לערעור על הבחינה יש לפנות למרצה ולראש החוג.

יעמדו לרשות הסטודנטים  יהיה לעיין במחברת הבחינה הסרוקה. המחברות הסרוקות  ניתן  ב. 

לעיונם עד תום חודשיים ממועד המבחן.

עבודות – תקנון לכתיבה ולהגשת עבודות 

הנחיות כלליות
כל עבודה (כולל מטלות ותרגילים קצרים), פרו-סמינריון ועבודה סמינריונית חייבים להיכתב לפי 

הכללים של כתיבת עבודה אקדמית, תוך הקפדה על מניעת העתקות ושמירה על זכויות יוצרים.

הסטודנטיות הלומדות לקראת תואר B.Ed. חייבות בכתיבת שתי עבודות סמינריוניות במקצועות 

ההתמחות ועבודה סמינריונית נוספת בחינוך. 

הסטודנטיות הלומדות לקראת תואר M.Ed. חייבות בשתי עבודות סמינריוניות, וכן בעבודת גמר 

יישומית. 

אין לכתוב שתי עבודות בהנחיית אותו מנחה.

מנחי העבודות ייעצו לסטודנטיות בבחירת הנושא ובתכנון שלבי העבודה. היקף ההנחיה ומועדיה 

ייקבעו בתיאום משותף של הסטודנטית והמנחה. בהנחיה האישית יידונו האפשרויות שבנושא, 

פיתוחו, תיחומו, איסוף החומר והמקורות, דרכי תיעודו ועיבודו וחלוקת הנושא לראשי פרקים. 

אפשר לקבל ייעוץ גם בספרייה.

הסטודנטיות נדרשות לשמור עותק נוסף של העבודה ברשותן למקרה שיידרשו להגישו.

סדרי הגשת עבודות
בכל עבודת סיום לקורס סמסטריאלי/שנתי יהיה מועד הגשה אחד בלבד.

כמו כן יודיע המרצה את עקרונות למתן הציון באמצעות מחוון.

יש להגיש את העבודה בצירוף טופס בקרה (הנמצא באתר המכללה) שלא בוצעו העתקות. ללא 

הטופס לא תיבדק העבודה! 

למען הסר ספק – חלה על המרצים חובת דיווח לוועדת משמעת על כל מקרה של חשד להעתקה 

בעבודות כולל פלגיאט. 

במקרה של סיבה אישית מיוחדת, אפשר לפנות בכתב לוועדת סטטוס לפני תום מועד ההגשה 

של העבודה ולבקש הארכה.

הגשת עבודה במועד מיוחד תחויב באישור ועדת סטטוס. הגשת עבודה באיחור ללא אירוע מזכה, 

תחייב תשלום קנס של 300 ש"ח לכל 1 ש"ש. לאחר המועד המיוחד, הקורס יימחק והסטודנטית 

תאלץ לחזור עליו.

כמו כן, בכל מקרה אי אפשר להשלים חובות/עבודות/מבחנים בקורס אם חלפו מועדי ההגשה 

למועד  להגיש בקשה  יש  כאמור  המזכירות האקדמית.  בידי  בקורס, אלא אם תאושר הבקשה 

מיוחד במבחן לפני תום מועד ההגשה של העבודה.

אם מסיבה כל שהיא לא הוגדר מועד להגשה הרי שהתאריך האחרון להגשת עבודה בקורס הוא 

סוף תקופת המבחנים של אותו סמסטר.

לסטודנטיות שלא הגישו עבודה במועד שנקבע ולא קיבלו על כך אישור מראש מוועדת הסטטוס, 

יבוטל הקורס ויהיה עליהן להירשם, לשלם וללמוד אותו מחדש בנוכחות מלאה.

מועדי הגשת עבודות סמינריוניות:
1. עד לראש חודש חשוון, בשנה העוקבת למועד הקורס. 

2. סטודנטיות הלומדות בתוכנית רג"ב (תוכנית מצוינות), הלומדות בשנת לימודים אחת שלושה 

סמינריונים, יגישו שתי עבודות סמינריוניות עד לר"ח חשוון בשנה העוקבת למועד הקורס ואת 

העבודה הסמינריונית השלישית עד לראש חודש כסלו בשנה העוקבת למועד הקורס. 

רפרטים לסמינריונים:
1.  על כל הסטודנטיות להעביר רפרט על פי ההנחיות והמועדים שהמרצה יקבע.

2.  אי אפשר לפנות לוועדת סטטוס בעניין חריגה בהעברת הרפרט.

3.  אי הגשת רפרט על פי ההנחיות שנקבעו, תגרור הפסקת הקורס הסמינריוני.

4. הגשת עבודה סמינריונית במועד מיוחד תחויב באישור ועדת סטטוס. הוועדה תקבע את מועד 

המיוחד  המועד  1 ש"ש. לאחר  לכל  300 ש"ח  קנס של  הנתונים תשלום  פי  על  ותחייב  ההגשה 

הקורס יימחק והסטודנטית תיאלץ לחזור עליו.

5. אי אפשר לתקן עבודות/עבודות סמינריוניות לאחר הגשה סופית. 

6.  חשוב שיודגש שכל עבודה תיעשה על פי כללי האתיקה הסטודנטיאלית שבתקנון.

7.  הסטודנטיות צריכים לבדוק לפני הגשת העבודה כי אין להם מחויבויות כספיות כלשהן כלפי 

המכללה.

8.  מסירת עבודות על פי הנחיית המרצה.

9.  המרצה יכול על פי שיקול דעתו לא להחזיר עבודות שנמסרו לבדיקה. לסטודנטיות יש הזכות 

להיפגש עם המרצה כדי לראות את ההערות שנרשמו בעבודה וזאת עד שבועיים מיום פרסום 

הציון.

10. בקשת ערעור על ציון העבודה ובדיקה חוזרת תוגש בכתב למרצה, עם העתק לראש החוג, 

בעבודה  משותף  לעיון  הסטודנטית  את  יזמן  המרצה  הציון.  פרסום  מתאריך  שבועיים  בתוך 

ולהסבר הקריטריונים למתן הציון. דמי טיפול עבור בדיקה חוזרת – 50 ש"ח.

11. בקשת ערעור על ציון העבודה ובדיקה חוזרת בידי מרצה נוסף תוגש בכתב למרצה, עם העתק 

לראש החוג, בתוך שבועיים מתאריך פרסום הציון. ראש החוג יאשר וימנה מרצה נוסף לבדיקה 

העבודה. הציון האחרון שיתקבל יהיה הציון הסופי של העבודה. לא יהיה אפשר לערער על ציון 

זה. דמי טיפול עבור בדיקה חוזרת – 200 ש"ח.

סיום הסמסטר  עד  ותשמרנה  במזכירות המכללה  בידי המרצה תמצאנה  עבודות שהוחזרו   .12

העוקב.

אישורים ונהלים
סטודנטית רשאית לקבל במהלך לימודיה שני אישורי לימודים שתקבל בזמן הסדרת מקדמת 

שכ"ל.

עם השלמת כל החובות – תקבלנה הבוגרות אישור סיום לימודים, גיליון ציונים ותעודה.

כל פנייה למזכירות האקדמית תחויב בתשלום דמי טיפול כדלהלן:

  10 ש"ח תמורת אישור לימודים (מעבר לשניים שקיבלה). 

  60 ש"ח תמורת אישור לימודים בשפה האנגלית. 

  25 ש"ח תמורת סילבוס בקורס שנלמד בעבר וניתן לאתרו במאגר המכללה.

  60 ש"ח תמורת כל מסמך אחר, כולל גיליון ציונים, או מסמכים חיצוניים המצויים בתיקה האישי

  של הסטודנטית, המאוחסן בארכיון המכללה.

  30 ש"ח תמורת גיליון ציונים הנשלח למייל האישי של הבוגרת.

  120 ש"ח תמורת הכנת תעודה מחדש. יש להמציא למזכירות תצהיר על אובדן תעודה.

  120 ש"ח תמורת משלוח תעודת "בוגר" מקורית או משוחזרת, בדואר שליחים. 

נוהל קבלת גיליונות ציונים ואישור ביניים
ומיועד  רשמי  אינו  הגיליון  המכללה.  באתר  ציונים  גיליון  להפיק  יכולות  הסטודנטיות  כל  א. 

לידיעה בלבד.

סטודנטית המבקשת גיליון ציונים חתום תחויב בתשלום בסך 30 ש"ח. 

ב.  במהלך סמסטר א בשנה ג, על כל סטודנטית לתאם עם ראש המסלול מועד לבדיקת חובותיה 

האקדמיות. חובת הסטודנטית לברר יתרת מכסת שעות. 

תוכנית  פי  על  א-ג  (שנים  האקדמיים  החובות  כל  את  ומילאו  ג  שנה  שסיימו  סטודנטיות  ג. 

הלימודים כולל ציונים בקורסים שלמדו, פטור באנגלית, פרויקט וקורס עזרה ראשונה), ימלאו 

טופס בקשה לאישור ביניים בִמנהל הסטודנטים. אם יימצאו הסטודנטיות זכאיות לאישור, יישלח 

האישור לביתן בתוך חודש ימים מיום הגשת הבקשה.

מעבר משנה לשנה
בראש  קלינית  ובהכשרה  הבאה  לשנה  למעבר  תנאי  הוא  הלימודים  שנת  חובות  סיום  א. 

ובראשונה.

ב. סטודנטית שנכשלה בשלושה קורסים, לא תורשה להמשיך בלימודיה.

ג.  סטודנטית שנכשלה בהכשרה הקלינית (ציון נמוך מ-70), לא תוכל להמשיך בלימודיה.

ד.  סטודנטית במסלול מצוינות תעבור משנה לשנה על פי הכללים במסלול – ממוצע 90 ומילוי 

חובות המסלול.

בחירה ושינוי של חוג/מסלול לימודים
א. כל הסטודנטיות רשאיות לבחור במסלול הלימודים ובהתמחות, בתנאי שעמדו בתנאי הקבלה. 

אפשר לקבל ייעוץ לקראת בחירה או שינוי של חוג ומסלול הלימודים.

לראש  באתר)  (המופיע  בקשה  בטופס  תפנה  לימודים,  חוג/מסלול  לשנות  הרוצה  סטודנטית  ב. 

המסלול הנוכחי. לאחר קבלת אישור ראש המסלול הנוכחי, תועבר הבקשה לראש המסלול הקולט 

ולנשיא המכללה. ללא אישור של כל הגורמים, לא תאושר הבקשה. במקרה שבו תאושר הבקשה, 

ייקבעו ההשלמות הנדרשות בקורסי הכשרה קלינית.

ג. צוות המרצים בראשות המדריך הפדגוגי יעקוב אחרי התאמת הסטודנטית למסלול הלימודים. 

יכול להמליץ לסטודנטית על מעבר למסלול  בשעת הצורך ראש המסלול או המדריך הפדגוגי 

הכשרה אחר או לקבוע תנאים להמשך הלימודים.

ד. כל מעבר ממסלול למסלול טעון אישור נשיא המכללה.

הפסקת לימודים
א. הפסקת לימודים והרחקת סטודנטית מהמכללה תוכל לקרות במקרים אלה:

    1. אי עמידה בתנאי הקבלה או בתנאי המעבר משנה לשנה.

    2. אי התאמה אישית להוראה או למסגרת החמ"ד.

    3. אי הקפדה על כללי קוד הלבוש בזמן הימצאותה בין כותלי המכללה.

    4. אם קבעה מועצה פדגוגית עקב אירוע חריג כי הסטודנטית אינה ראויה ללמוד במכללה.

ב. ההחלטה על הרחקת סטודנטית מהמכללה לא תיעשה על דעת יחיד, אלא על יסוד החלטה 

"מינהל  במסמך  החינוך  משרד  בידי  המפורסמים  הנהלים  פי  ועל  פדגוגי  פורום  של  מנומקת 

לומדים במוסדות להכשרת עו"ה" (תש"ע).

פעילות  ומכל  קלינית  מהכשרה  מלימודים,  סטודנטית  להשעות  גם  רשאי  הפדגוגי  הפורום  ג.  

אחרת במכללה לתקופה שלא תעלה על שבועיים.

ד.  סטודנטית רשאית לערער לפני ועדת הערעור על החלטה להרחקה בתוך 14 יום מן המועד שבו 

נודע לה על ההחלטה.

ה.  דיון בוועדת הערעור יתקיים בתוך שבועיים מיום הגשת הבקשה. הסטודנטית רשאית להופיע 

לפני הוועדה אם היא מעוניינת בכך.

ו. דיון בוועדת ערעור יתבצע עם הסטודנטית עצמה ולא עם מייצגים חיצוניים כגון הורים או בני 

זוג.

ז.  הודעה על ההחלטה הסופית תימסר לסטודנטית בתוך שבוע מישיבת הוועדה.

הקפאת לימודים
א. אם הסטודנטית החליטה להקפיא את הלימודים מכל סיבה שהיא, היא חייבת להודיע בכתב 

לראש המסלול, למזכירות האקדמית ולהנהלת החשבונות. 

ב. על הסטודנטית לקבל בכתב את אישורו של ראש החוג. אישור זה תקף לשנתיים. 

ג. סטודנטית שחזרה ללמוד בתוך שנתיים מיום ההקפאה, לא תהיה חובת שינוי כל שהוא בתוכנית 

הלימודים ולא תהיה מחויבת בתוספת שכר לימוד.

ד. סטודנטית שהפסיקה לימודיה לתקופה כל שהיא ולא קיבלה אישור מראש המסלול, תהיה 

מחויבת לבחון מחדש עם ראש המסלול דרישות לסיום התואר, מעבר לתוכנית שנקבעה לה לפני 

הפסקת הלימודים ובתוספת שכר לימוד על כל קורס שתלמד מיום חזרתה. 

תנאי ההסמכה
א. בוגר המכללה יוסמך על יסוד התנאים האלה:

     1. השתתפות סדירה בלימודים, בהתנסות בהוראה ובחינוך ובכל הפעילויות הנדרשות

     במכללה.

     2. עמידה בהצלחה בכל מבחני הקורסים השונים ובבחינות הגמר והגשת עבודות לסוגיהן 

     במועדים הנדרשים.

     3. סיום כל החובות המשלימים, כגון קורס עזרה ראשונה, מבחני בקיאות במקרא ובהלכה, 

     סדנאות וכיו"ב.

חובות  סיום  על  אישור  המכללה  למזכירות  להמציא  לימודיהן  את  שסיימו  סטודנטיות  על  ב. 

כספיים ממנהלת החשבונות והספרייה. כמו כן על הסטודנטיות למלא טופס "בקשה לאישור על 

על  זה  טופס  להגשת  האחריות  האקדמית.  למזכירות  ולהגיש  לתעודה"  וזכאות  לימודים  סיום 

הסטודנטיות.

סטודנטיות שסיימו את לימודיהן, יקבלו זכאות לתואר או לתעודת הוראה מהמזכירות האקדמית, 

רק לאחר בדיקת ראש המסלול ואישורו על סיום הלימודים. 

אישור הזכאות לתואר או לתעודת הוראה הוא אסמכתה רשמית של המכללה ואפשר להציגו 

לפני כל מוסד. 

ייקבע לפי תאריך מתן הציון האחרון לתעודה. התעודות מוענקות  ג. תאריך הזכאות לתעודה 

אחת לשנה בטקס חלוקת תארים ותעודות.

ד. המסיימות בהצלחה שלוש שנות לימוד, בהיקף של 80% כולל הכשרה קלינית ג ופרויקט – יהיו 

זכאיות לאישור המקנה דרגת שכר "מורה מוסמך בכיר" – לצורכי שכר בלבד.

ה. מי שסיימה לימודיה ואינה זכאית לתואר או לתעודת הוראה בגלל בחינות וחובות לימודים – 

תישמר לה הזכות להשלים את החובות על פי התוכנית המקורית, במשך שנתיים ממועד סיום 

הלימודים, בתשלום נוסף! 

והיקף  הלימודים  מסגרת   – משמעה  המקורית"  התוכנית  פי  על  חובות  "השלמת  כי  יובהר 

הדרישות. אי אפשר להשלים חובות/עבודות/מבחנים בקורס אם חלפו מועדי ההגשה.

(נא לעיין ב"סדרי הגשת עבודות" עמ' 34 בתקנון זה)

השלמה לאחר שנתיים ועד שש שנים מסיום הלימודים תהיה על פי תוכנית לימודים שתיבנה 

לפונה בידי המכללה – בהתחשב בחובות הקבלה, בלימודים ובדרישות העדכניות של המכללה 

בתחום ההכשרה – בתשלום נוסף!

לאומי  שירות  כולל  (לא  לימודים  הפסקת  על  הודעה  לאחר שנמסרה  שנתיים  ללימודים  חזרה 

לאחר סיום הלימודים) – תיחשב כפנייה חדשה לקבלה למכללה, והיא טעונה הסכמת המכללה 

קודמים  בלימודים  להכיר  אפשרות  בדיקת  מתוך   – שתיקבע  כפי  לימודים  בתוכנית  ועמידה 

(הוראות התיישנות לימודים של האגף להכשרת עו"ה – מינהל לומדים תש"ע).

ו. סטודנטיות שהחלו את הלימודים לתעודת הוראה (עם או בלי תואר) משנת הלימודים תשע"ז 

ואילך, תהיינה מחויבות כחלק מתהליך הקבלה לעבודה (לאחר סיום תקופת ההתמחות) במוסד 

חינוך רשמי (מוסד חינוך שבו משרד החינוך הוא המעסיק של עובדי ההוראה), לעבור בחינות 

קבלה מעבר לדרישות הקיימות כיום – תואר אקדמי, תעודת הוראה וחובת התמחות בהוראה 

(סטאז'). 

תאריכי תפוגה של הסמכה להוראה
האחריות על סיום החובות הלימודיות מוטלת על הסטודנטית בלבד. 

סטודנטית זכאית להשהות את לימודיה לתואר ראשון לתקופה שלא תעלה על שתי שנות לימוד, 

בלי שתקופה זו תימנה לה במניין שנות לימודיה לתואר. 

אם לא תעשה זאת בפרק הזמן הנקוב, תחויב בתקופת לימודים או בעבודות נוספות כפי שתקבע 

המועצה האקדמית. 

בהכשרה מלאה – לאחר שש שנים לא יהיה תוקף ללימודיה הקודמים.

בהסבות – לאחר שלוש שנים לא יהיה תוקף ללימודיה הקודמים.

נוהל קבלת תעודות ותארים
א. על סטודנטיות שהשלימו את כל חובותיהן האקדמיים, למלא טופס "בקשה לאישור על סיום 

לימודים וזכאות לתעודה".

ב. מנהל הסטודנטים ישלים את הבדיקה בתוך חודש ממועד הגשת הבקשה. 

ג.  על סטודנטית שקיבלה הודעה על אי השלמת חובות לימודים ומנהליים להשלים את חובותיה. 

ד. עם השלמת חובותיה יהיה על הסטודנטית להגיש טופס בקשה חדש והיא תחויב בתשלום.

חובותיה  את  הסטודנטית  סיימה  שבו  התאריך  הוא  לתואר  או  לתעודה  הזכאות  מועד  ה. 

האקדמיים והמנהליים. מועד טקס חלוקת תארים יפורסם מדי שנה.

ו. כדי שתוכלנה הסטודנטיות להשתתף בטקס הענקת תארים הסמוך למועד סיום כל חובותיהם, 

יהיה עליהן להגיש בקשה "לאישור סיום לימודים וזכאות לתעודה", לא יאוחר מחודש טרם מועד 

הטקס.

ז. התעודה המקורית תוענק לסטודנטיות בטקס הענקת תארים הסמוך למועד סיום כל חובותיהן. 

סטודנטית שנבצר ממנה להגיע לטקס, תוכל לקבל את התעודה במזכירות המכללה או באמצעות 

קרוב משפחה מדרגה ראשונה שיגיע למכללה ויציג ייפוי כוח של הסטודנטית וצילום תעודת 

זהות שלה. 

לשליחת  בקשה  או  ראשונה  מדרגה  משפחה  קרוב  שאינו  נציג  באמצעות  התעודה  שליחת 

התעודה בדואר – יחייבו דמי טיפול על סך 120 ש"ח.

ועדת מוגנות 
הקשורות  בתלונות  לטיפול  המכללה  הנהלת  בידי  ממונה  המכללה,  דיקנית  בלאו,  מיכל  הגב' 

בהטרדה מינית. בכל מקרה של סבל עקב הטרדה מינית או במקרה של ספק האם מה שקורה הוא 

הטרדה מינית – אתן מוזמנות ליצור קשר עם מיכל 055-6603587. 
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מבנה שנת הלימודים
המכללה קשורה במוסדות החינוך הממ"ד בישראל בפעילותה השוטפת בהכשרה קלינית. לפיכך 

מועדי שנה"ל צמודים בדרך כלל ללוח התאריכים והחופשות שמפרסם משרד החינוך.

שנת הלימודים נחלקת לשתי עונות (סמסטרים). בתום כל עונת לימודים מתקיימים מבחני סיום.

רוב הקורסים ניתנים בהיקף של שתי שעות בשבוע (1 ש"ש) במשך סמסטר אחד או לאורך כל 

שנת הלימודים.

במשך שנה"ל משובצים כשניים-שלושה שבועות של "הכשרה קלינית רצופה" (התנסות במוסדות 

חינוך), וכן שבוע של סדנאות מרוכזות בנושאים שונים.

מערכת הלימודים
א. לקראת כל שנת לימודים מתפרסמת מערכת לימודים הבנויה לפי המסלולים ושנתוני הלימוד.

ב. מערכת הלימודים מחייבת את כל הסטודנטיות אם כי ייתכנו בה שינויים במקרים מסוימים על 

בסיס אישי.

בקשה  תגיש   – גבוהה  להשכלה  אחר  במוסד  בהם  חייבת  שהיא  קורסים  שלמדה  מי  ג. 

לפטור/להמרה לוועדת הסטטוס. לכל בקשה כזו יש לצרף מסמכים מתאימים הניתנים להורדה 

באתר המכללה: סטודנטים/ טפסים/פניה לוועדות המכללה.

ד. כל תוכנית לימודים חייבת להיות חתומה ומאושרת בידי ראש המסלול או מרכז הלימודים או 

מי שהוסמך לכך.

עותק מאושר של התוכנית יישמר בתיק האישי של כל סטודנט.

השבועיים  במהלך  האישית  השעות  במערכת  שינויים  ולבצע  מקורסים  לפרוש  אפשר  ה. 

ובאישור ראש המסלול בלבד. החל מהשבוע השלישי, כל עזיבה של  הראשונים של הסמסטר 

קורס, גם במקרים מזכים ובאישור ראש המסלול, תחייב את הסטודנטית בתשלום מלא.

בקורס של סיורים אפשר לבטל השתתפות בקורס וללא תשלום עד שבועיים קודם הסיור, חוץ 

ממקרים חריגים ביותר ושיועברו לדיון בוועדת סטטוס.

ו. שינוי תוכנית הלימודים – סטודנטית המבקשת לשנות את התוכנית שאושרה לה תפנה לראש 

המסלול ותמלא טופס בקשה לשינוי קורס. לאחר אישור השינוי בידי ראש המסלול, יוקלד השינוי 

במזכירות האקדמית ויתויק בתיק האישי. לימודים בקורסים שלא יירשמו בטופס הלימודים – לא 

יוכרו. שינויים במערכת הלימודים יוגשו עד שבועיים מתחילת הלימודים.

לוחות  על  מתפרסמים  פרטים  הקיץ.  חופשת  במהלך  מתנהלת  הלימוד  לקורסי  ההרשמה  ז. 

המודעות/ באתר המכללה.

ח. סטודנטית שלמדה במוסד להשכלה גבוהה ומבקשת לקבל הכרה בקורסים על סמך לימודיה 

– נדרשת לצרף אישור רשמי המפרט את תחומי הלימוד, מספר שעות הלימוד, סילבוס הקורס 

והציונים שהושגו. המכללה אינה מתחייבת להכיר בקורסים שנלמדו במוסדות לימוד אחרים. יש 

להגיש בקשות להכרה בלימודים קודמים (כולל לימודי מדרשה) בשלב הקבלה למכללה בלבד.

קוד התנהגות וקוד לבוש
בישראל,  הדתית  הממלכתית  החינוך  למערכת  ומחנכים  מחנכות  המכשירה  שאנן  במכללת 

החמ"ד  במערכת  כמחנכים  בעתיד  לתפקידם  מודעים  להיות  מתבקשים  במכללה  הסטודנטים 

ולנהל את אורח חייהם באופן המתבקש, מתאים והולם למחנכים במגזר הדתי.

בבואם למכללה יקפידו הגברים על לבוש הולם והנשים תקפדנה על לבוש צנוע - חצאית ושמלה 

באורך המכסה את הברך גם בעת ישיבה, שרוולים ומפתח חולצה סגור.

יושר אישי
שמירה על לוח הזמנים ונוכחות מראשית השיעור ועד סופו (על פי זמני השיעורים המתפרסמים 

במכללה ובאתר האינטרנט של המכללה).

שמירה על טוהר המידות בבחינות ובמטלות.

כתיבה אקדמית מתוך שמירה על כללי האתיקה וזכויות יוצרים. 

תקנות מנהל
א. סטודנטית השוהה במכללה נדרשת לכבד את כל הכללים הנהוגים במכללה.

עם  יתקיים  במכללה  תפקיד  בעל  או  גוף  עם  סטודנטית  של  דיון  או  שיח  התנהלות,  כל  ב. 

הסטודנטית עצמה ולא עם מייצגים חיצוניים כגון הורים או בני זוג.

אישורים,  הצגת  מועדי  בדבר  המזכירות  הוראות  אחר  בדייקנות  למלא  נדרשת  הסטודנטית  ג. 

תעודות מקוריות ואישורים נוטריוניים.

ד. הסטודנטית מתבקשת לדאוג לעדכון הפרטים האישיים שבתיקה האישי במנהל תלמידים או 

באמצעות מערכת הציונים שבאינטרנט באמצעות אתר המכללה (שינוי מצב משפחתי, כתובת 

וכו'). 

עצמן  ולבטח  לאומי  לביטוח  לשלם  בריאות,  בביטוח  עצמה  את  לבטח  נדרשת  הסטודנטית  ה. 

ביטוח נזיקין.

ו.  הסטודנטית אחראית להתעדכן בהודעות המתפרסמות מדי יום באתר המכללה.

נוכחות בלימודים
הקשורה  אחרת  פעילות  ובכל  הוראה  באימוני  בסיורים,  בסדנאות,  בשיעורים,  ההשתתפות  א. 

בלימודים במכללה היא חובה.

היעדרויות  חמש  ועד  סמסטריאלי  מקורס  היעדרויות  שתי  עד  להיעדר  רשאית  סטודנטית  ב. 

מקורס שנתי. 

ולא  (אפילו מסיבות מוצדקות) לא תורשה להיבחן,  ג. סטודנטית שתיעדר מקורס מעל המותר 

יוכרו לה לימודיה במקצוע זה באותה שנה/סמסטר. במקרים גבוליים תוטל עבודת השלמה או 

מבחן.

ד. הזכות להיעדר אינה קיימת בהכשרה הקלינית. בכל מקרה של היעדרות חייבת הסטודנטית 

להשלים את הימים שנעדרה בהם.

ה. סטודנטית תורשה למלא מקום בגן או בבית ספר בזמן ימי הלימוד במכללה אך ורק לפי אישור 

ראש המסלול. מילוי מקום מאושר לא ייחשב במכסת ההיעדרויות.

ו. סטודנטית המתחתנת תקבל אישור להיעדרות נוספת של שבוע ימים מעבר למכסה.

המותרת.  למכסה  מעבר  נוספות  היעדרויות  לארבע  אישור  תקבל  לידה  לאחר  סטודנטית  ז. 

הנולד.  ברך  וטיפול  מהלידה  התאוששות  לצורך  נוספת  אחת  להיעדרות  זכאית  הסטודנטית 

היעדרות זו ניתנת למימוש שנה מיום הלידה בלבד ולא בסמסטר שמומשה בו חופשת הלידה. 

בלידה  על ארבע  נוספת  להיעדרות אחת  זכאית  היולדת  ח. בלידת תאומים תהיה הסטודנטית 

רגילה. כלומר חמש היעדרויות.

ט.  סטודנטית השרויה באבל, לא עלינו, תקבל אישור להיעדרות נוספת של שבוע ימים מעבר 

למכסה.

י.  חל איסור להכניס תינוקות לשיעורים.

יא. יציאה לצורך הנקה תתאפשר לזמן של כ-15 דקות בפתיחה או בסיום של כל שיעור ובסמוך 

להפסקות. 

יב.  במקרה של ספק בבעיית היעדרות, על התלמידה לוודא את זכאותה להיבחן אצל המרצה.

יג. זכותו של מרצה למנוע כניסת מאחרים להרצאה או "טיילת" בזמן ההרצאה. הסטודנטית חייבת 

להופיע בזמן לשיעורים ולפעילויות. איחור הוא כניסה לשיעור עד 15 דקות מתחילתו, שלושה 

ייחשב  דקות   15 מעל  איחור  המלא).  התקנון  במסמך  (ראי  אחת  להיעדרות  נחשבים  איחורים 

כהיעדרות מלאה. אין לצאת במהלך השיעור. יציאה במהלך השיעור דינה כהיעדרות (כולל מקרים 

להוציא  רשאי  מרצה  פדגוגי).  מדריך  או  מרצה  עם  פגישה  לצורך  יוצאת  סטודנטית  שבהם 

סטודנטית מהשיעור בשל הפרעה למהלך השיעור, יציאה זו תיחשב כהיעדרות. המרצה יעביר את 

פרטי האירוע לוועדת משמעת. (מרצה רשאי להחליט ולהודיע כי בקורס שהוא מלמד בו לא תותר 

כלל כניסה באיחור).

ורק  ל-20%  מעבר  בסמסטר  אחת  פעם  ניתן  מאמן  ספר  לבית  עזרה  לצורך  יציאה  אישור  יד. 

באישור ההנהלה מראש. לא יינתן אישור למפרע ובמקרה זה תיחשב ההיעדרות כחלק מ-20%.

טו.  היעדרות לצורך ימי עיון של פר"ח נמצאת במסגרת 20% היעדרות.

שיטת לימוד חריגה (לימוד בהנחיה)
בשיטת לימוד חריגה הסטודנטיות פטורות מנוכחות סדירה בשיעורים, כאשר כלל הסטודנטיות 

המשתתפות בקורס לומדות בנוכחות מלאה. בקשה לשיטת לימוד חריגה תוגש במהלך השבועיים 

הראשונים של הסמסטר לראש המסלול/ החוג, בכפוף לאישור המרצה ועל פי הנחיותיו. 

סטודנטיות הלומדות בשיטת לימוד חריגה, מחויבות להיפגש לכל הפחות מפגש אחד עם מרצה 

הקורס במהלך הסמסטר, כמו כן הן מחויבות במטלה אקדמית נוספת, וכן קריאת מאמר חובה 

אחד מתוך הסילבוס שיישאלו עליו בשאלה נוספת בבחינה/בעבודה. מענה על שאלה זו תזכה את 

כך,  על  נוסף  הבחינה/העבודה.  של  הסופי  הציון  לצבירת  ויחושב  מלא  בניקוד  הסטודנטיות 

עצמה,  דעת  על  ב  במועד  שתיבחן  סטודנטית  בלבד.  א  במועדי  להיבחן  נדרשות  הסטודנטיות 

המבחן ייפסל והסטודנטית תיקנס. 

76. לא הצליחה הסטודנטית לקבל ציון עובר  זו הוא  ציון עובר מינימלי בקורס הנלמד בשיטה 

או  מלא  ובתשלום  רגילה  לימוד  בשיטת  נוספת  פעם  הקורס  את  ללמוד  תידרש  היא  מינימלי, 

ללמוד קורס חלופי על פי הנחיית ראש המסלול.

קורס מקוון/מונחה
קורס מקוון הוא קורס שבו הלמידה מתבצעת במרשתת (אינטרנט). הרישום לקורס ייעשה על פי 

הנחיות המזכירות וההנהלה. על הנרשמת להיות בעלת יכולת נגישות לאינטרנט ובעלת מיומנות 

וידע בשימוש ברשת האינטרנט. 

הסטודנטיות יידרשו לבצע את המטלות באופן סדיר ועל פי לוח זמנים והנחיות המרצה. 

תקנון ללמידה מקוונת
 = / בזום  הסטודנטיות נדרשות לעמוד בכל הכללים הנדרשים במכללת שאנן. שיעור "מרחוק" 

שיעור פרונטלי רגיל, ולכן יש לעמוד בכל הכללים הכתובים בתקנון.

סביבה לימודית – הינך נדרשת מראש לארגן לעצמך סביבת לימודים ביתית נוחה ונאותה (לא 

למידה במהלך נסיעה/הליכה וכדומה) ותנאי למידה נוחים ולמנוע כל מצב של אי נוכחות שיירשם 

כהיעדרות:

• מחשב תקין מחובר לאינטרנט פעיל. לוודא מראש שלא תהיינה בעיות של חומרה, במקרה של 

מחשב נייד – שתהיה סוללה טעונה דייה לכל היום.

• מצלמה ומיקרופון תקינים ופעילים.

• חיבור תקין לאינטרנט

• מכשירי כתיבה ושתייה.

• האכילה אסורה בזמן השיעורים. 

בכל  פתוחה  מצלמה  חובת  השיעורים.  אורך  לכל  נראית  נוכחות  נדרשת   – נראית  נוכחות 

השיעורים ולכל אורכם. 

פניות ללימודים – יש לשמור על פניות מלאה ללימודים. חל איסור להכניס תינוקות לשיעורים. 

חובת נוכחות על פי כל כללי התקנון, ישיבה מול מצלמה = יציאה לרשות הרבים.

בדיונים  מגוונות, להשתתף  להגיש מטלות  – במהלך הלמידה תידרש הלומדת  נוכחות פעילה 

וכדומה. בכל ההליך תידרש לעבוד ליד המחשב עם מצלמה פתוחה בזמן העבודה. 

אתר/כלי דיגיטלי – אפשר לשלב ולהיעזר רק בכלים/אתרים שאפשר להשתמש בהם והנתונים 

שנתקלת  במקרה  לשימוש.  מאושר  אינו  הגנה,  בשל  שנחסם  דיגיטלי  אתר/כלי  ההגנות.   לכל 

בבעיה, נא לעדכן את המרצה על כך.

תקנון מבחנים וסדרי בחינה
א. לוח בחינות סופי יתפרסם על לוח המודעות ובאתר המכללה באינטרנט, לא יאוחר משבועיים 

לפני מועד הבחינות (על אף הנאמר לעיל, יש לעקוב יום לפני הבחינה על שינוי בלתי צפוי).

ב. חלה חובת השתתפות בבחינות במועד א.

ג. אם נבצר מהסטודנטית להיבחן במועד א בשל אילוצים של המכללה (מועדי בחינות חופפים) 

יש להיבחן במועד ב. גם סטודנטית שהיו לה אילוצים אישיים או שרוצה לתקן ציונים שקיבלה 

במועד א רשאית לגשת להיבחן במועד ב של הקורס. הציון האחרון קובע. במקרים מיוחדים כפי 

שיפורט בהמשך הסטודנטית רשאית להיבחן במועד מיוחד נוסף.

ד. חלה עדיפות בביצוע בחינות הנדרשות במסגרת של השלמת חובות משנים קודמות.

ה. כאמור סטודנטית הלומדת בשיטת למידה חריגה רשאית להיבחן במועדי א בלבד ובציון עובר 

של 76. 

יורשו  לא  נבחנות  המשגיח.  של  הגעתו  עם  מייד  תתבצע  הבחינה  לחדר  סטודנטית  כניסת  ו. 

להיכנס לחדר הבחינה, אלא רק במהלך חצי השעה הראשונה שלאחר תחילתה, בתנאי שאחת 

מהנבחנות לא עזבה את חדר הבחינה בפרק זמן זה. לא תינתן תוספת זמן למאחרות.

ז. בעת הכניסה לבחינה יש להציג לפני המשגיח כרטיס נבחן מעודכן לסמסטר הנוכחי, המוכיח 

כי אין לסטודנטית מחויבויות כספיות כלשהן כלפי המכללה. ניתן להורידו באזור האישי בתוך 

אתר המכללה ,המסמך יופיע לאפשרות הדפסה לאחר הסדרת התשלומים.

ח. לא תורשה סטודנטית לעיין בבחינה טרם כתיבתה. סטודנטית שתיכנס לבחינה ותבחר שלא 

לכתוב במחברת הבחינה הציון יהיה "0". 

ט. נבחנת שהחליטה שלא לכתוב את הבחינה, לא תהיה רשאית לעזוב את חדר הבחינה, אלא 

כעבור חצי שעה ממועד תחילתה, וזאת לאחר שמילאה את פרטיה האישיים על גבי המחברת 

והחזירה את טופס הבחינה.

י. נבחנת לא תעזוב את חדר הבחינה במהלך הבחינה. במקרים מיוחדים שבהם תוגש בקשה עד 

היציאה  תתאפשר   04-8780017  – כלאף  רגינה  הגב'   – הבחינות  לאחראית  הבחינה  לפני  יום 

לשירותים. בבחינות שאורכן יותר משעה וחצי, תתפצל הבחינה לשני חלקים וביניהם הפסקה של 

15 דקות לשירותים ולאוכל. 

יא. במשך כל הבחינה חל איסור להחזיק בהישג יד, בחדר הבחינה או בסמוך לו, כל חומר הקשור 

לבחינה עצמה או לקורס שבו נערכת הבחינה, כולל טלפון סלולרי, פרט לחומר שהשימוש בו 

הותר בידי המרצה.

יב. חל איסור מוחלט להשתמש במכשירי טלפון ניידים או בכל מכשיר אלקטרוני בשעת הבחינה. 

יש לכבותם ולהניחם בתיק ליד הלוח בכיתה.

יג. לחדר הבחינה מותר להכניס רק שתייה.

יד. חל איסור להכניס תינוקות לחדר המבחן.

טו. חלה חובת הרשמה למועד ב באתר המכללה. סטודנטית שהחליטה שלא לגשת לבחינה, עליה 

להודיע על כך במזכירות. במקרים שבהם לא תתקבל הודעה תחויב הסטודנטית בקנס של 100 

ש"ח.

טז. סטודנטית הנדרשת להיבחן במועד מיוחד תגיש בקשה לוועדת סטטוס לפני מועד ב! פניות 

יוגשו אך ורק על גבי "טופס פנייה  שיוגשו לאחר מועד זה לא יתקבלו. פניות לוועדת סטטוס 

לוועדת סטטוס" הנמצא באתר המכללה . 

יז. החלטות ועדת הסטטוס יועברו למזכירות המכללה. יש לציין כי באחריותה של הסטודנטית 

לברר מה היו החלטות הוועדה במזכירות המכללה- הגב' הניה ארנון.

ZOOM מבחנים בחדר
במידה והמצב הקיים יאלץ אותנו ללמוד מרחוק, המבחנים יתקיימו במתכונת זו על פי הכללים 

הבאים:

א. הבחינה תתבצע בחדר ZOOM  בו נלמד הקורס, אלה אם כן המרצה אשלח כתובת זום אחרת.

ב. ללא הפעלת המצלמה בזמן הבחינה לא ניתן יהיה להבחן. 

ג. באחריות הסטודנטית להימצא בחדר נפרד ושקט ושלא ייכנסו לחדר בני משפחה או אנשים 

אחרים.

ד. במשך כל הבחינה חל איסור להחזיק בהישג יד, בחדר הבחינה או בסמוך לו, כל חומר הקשור 

לבחינה עצמה או לקורס בו נערכת הבחינה, כולל טלפון סלולארי, פרט לחומר שהשימוש בו הותר 

על-ידי המרצה. חל איסור להשתמש בטלפון נייד או כל אמצעי אלקטרוניקה אחר בזמן הבחינה.

ה. סטודנטית שתכנס לבחינה לאחר תחילת הבחינה לא תקבל תוספת זמן מעבר לשעת ההתחלה 

והסיום שהוגדרה לבחינה. סטודנטים עם התאמות של תוספת זמן, יוגדר להם זמן הבחינה כולל 

תוספת זמן.

ו. פנייה למרצה תהיה ע"י הרמת יד לכיוון המצלמה, והמתנה שהמרצה יפנה לסטודנטית.

ז. נבחן לא יוכל לעזות את החדר ZOOM או לכבות את המחשב לפני שסיים את הבחינה.

ח. נבחן שהחליט שלא לכתוב את הבחינה, לא יהיה רשאי לעזוב את חדר ZOOM, אלא כעבור חצי 

שעה ממועד תחילת   הבחינה.

מועד בחינה מיוחד
א. סטודנטית שנבצר ממנה להיבחן במועד א או במועד ב אינה זכאית אוטומטית למועד מיוחד. 

בקשה למועד מיוחד מחייבת פנייה בכתב לוועדת סטטוס לפני מועד ב! פניות שיוגשו לאחר מועד 

אחד.  טופס  גבי  על  ירוכזו  הבקשות  כל  אחת,  מבחינה  יותר  יש  שבו  במקרה  יתקבלו.  לא  זה 

הבקשות לביצוע מועד מיוחד יוגשו רק במקרה של כישלון בבחינה ולא לצורך שיפור הציון.

ב. האפשרות לקבלת מועד מיוחד ניתנת רק בחמישה מקרים:

    1. חתונה  |  2. חופשת לידה  |  3. מילואים  |  4. אשפוז  |  5. אבל

ג. פניות לוועדת סטטוס לבקשת מועד מיוחד יוגשו אך ורק על גבי "טופס בקשה למועד מיוחד" 

הנמצא באתר המכללה. החלטות ועדת הסטטוס יועברו למזכירות המכללה. יש לציין כי באחריות 

הסטודנטית לברר מה היו החלטות הוועדה.

ד. אי אפשר לשפר ציון במועד מיוחד. המקרה היחיד שבו אפשר לשפר ציון במועד מיוחד הוא 

במקרה שבו היה כפל מבחנים. אי אפשר לשפר ציון במועד מיוחד גם במקרים מזכים.

ה. אי אפשר להיבחן שלוש פעמים בקורס. סטודנטית שנבחנה פעמיים ונכשלה נדרשת להירשם 

לקורס מחודש בשנת הלימודים הבאה.

ו. סטודנטית שהייתה אמורה להגיע לבחינה במועד מיוחד, לא הגיעה לבחינה, לא הודיעה על כך 

100 ש"ח דמי טיפול ולא תוכל להיבחן  וההיעדרות הייתה ללא סיבה מוצדקת, תשלם קנס של 

במועדים מיוחדים עד תום לימודיה, חוץ ממקרים חריגים ביותר ובאישור מיוחד של ועדת סטטוס.

ציוני בחינות 
א. מחובתה של הסטודנטית לעקוב אחר ציוניה המופיעים באתר המכללה באינטרנט ולדווח על 

יפורסמו בין שבועיים לשלושה שבועות ממועד  כל עיכוב חריג ברישום ציונה בקורס. הציונים 

הבחינה. לא תתקבל טענה כלשהי על ציון חסר לאחר סוף הסמסטר העוקב.

ב. ציון "עובר" הוא 60. חוץ מקורסים שבהם ציון "עובר" הוא 70: הכשרה קלינית, לשון עברית, 

קורסי דידקטיקה, חוגים (ממוצע כולל) או קורסים שצוין בהם אחרת. ציון "עובר" הנמוך ביותר 

במבחני בקיאות בהלכה ובמקרא הוא 65.

ג.  ציון עובר בקורס – תנאי ראשון- יש לקבל ציון עובר בבחינה (לפחות 60 או 70 בהתאם להגדרת 

הקורס). רק לאחר שהסטודנטית עברה את הבחינה אפשר לשקלל לה את ההרכבים הנוספים של 

הקורס: תרגילים, בחנים, עבודות וכו' כדי לקבל את הציון הסופי בקורס. 

ד. סטודנטית שמעוניינת לשפר ציון תוכל להיבחן גם במועד ב. בכל מקרה הציון האחרון הוא 

הקובע. לא יתקיימו מועדים נוספים! באירועים חריגים רשאית הנהלת המכללה לקבוע כי הציון 

הגבוה מבין שני המועדים הוא הציון הסופי והקובע.

ה.  סטודנטית שנכשלה בשני מועדים של אותו קורס, תחויב ללמוד את הקורס פעם נוספת או 

לחלופין, ללמוד קורס אחר. 

ו. עלות חזרה על קורס סמסטריאלי                                   - 574 ש“ח.   

ז. החובה על בדיקת הציונים ועל בירור תאריכי הבחינות מוטלת על הסטודנטית.

נוהל ערעור על ציוני בחינות: 

א. לערעור על הבחינה יש לפנות למרצה ולראש החוג.

יעמדו לרשות הסטודנטים  יהיה לעיין במחברת הבחינה הסרוקה. המחברות הסרוקות  ניתן  ב. 

לעיונם עד תום חודשיים ממועד המבחן.

עבודות – תקנון לכתיבה ולהגשת עבודות 

הנחיות כלליות
כל עבודה (כולל מטלות ותרגילים קצרים), פרו-סמינריון ועבודה סמינריונית חייבים להיכתב לפי 

הכללים של כתיבת עבודה אקדמית, תוך הקפדה על מניעת העתקות ושמירה על זכויות יוצרים.

הסטודנטיות הלומדות לקראת תואר B.Ed. חייבות בכתיבת שתי עבודות סמינריוניות במקצועות 

ההתמחות ועבודה סמינריונית נוספת בחינוך. 

הסטודנטיות הלומדות לקראת תואר M.Ed. חייבות בשתי עבודות סמינריוניות, וכן בעבודת גמר 

יישומית. 

אין לכתוב שתי עבודות בהנחיית אותו מנחה.

מנחי העבודות ייעצו לסטודנטיות בבחירת הנושא ובתכנון שלבי העבודה. היקף ההנחיה ומועדיה 

ייקבעו בתיאום משותף של הסטודנטית והמנחה. בהנחיה האישית יידונו האפשרויות שבנושא, 

פיתוחו, תיחומו, איסוף החומר והמקורות, דרכי תיעודו ועיבודו וחלוקת הנושא לראשי פרקים. 

אפשר לקבל ייעוץ גם בספרייה.

הסטודנטיות נדרשות לשמור עותק נוסף של העבודה ברשותן למקרה שיידרשו להגישו.

סדרי הגשת עבודות
בכל עבודת סיום לקורס סמסטריאלי/שנתי יהיה מועד הגשה אחד בלבד.

כמו כן יודיע המרצה את עקרונות למתן הציון באמצעות מחוון.

יש להגיש את העבודה בצירוף טופס בקרה (הנמצא באתר המכללה) שלא בוצעו העתקות. ללא 

הטופס לא תיבדק העבודה! 

למען הסר ספק – חלה על המרצים חובת דיווח לוועדת משמעת על כל מקרה של חשד להעתקה 

בעבודות כולל פלגיאט. 

במקרה של סיבה אישית מיוחדת, אפשר לפנות בכתב לוועדת סטטוס לפני תום מועד ההגשה 

של העבודה ולבקש הארכה.

הגשת עבודה במועד מיוחד תחויב באישור ועדת סטטוס. הגשת עבודה באיחור ללא אירוע מזכה, 

תחייב תשלום קנס של 300 ש"ח לכל 1 ש"ש. לאחר המועד המיוחד, הקורס יימחק והסטודנטית 

תאלץ לחזור עליו.

כמו כן, בכל מקרה אי אפשר להשלים חובות/עבודות/מבחנים בקורס אם חלפו מועדי ההגשה 

למועד  להגיש בקשה  יש  כאמור  המזכירות האקדמית.  בידי  בקורס, אלא אם תאושר הבקשה 

מיוחד במבחן לפני תום מועד ההגשה של העבודה.

אם מסיבה כל שהיא לא הוגדר מועד להגשה הרי שהתאריך האחרון להגשת עבודה בקורס הוא 

סוף תקופת המבחנים של אותו סמסטר.

לסטודנטיות שלא הגישו עבודה במועד שנקבע ולא קיבלו על כך אישור מראש מוועדת הסטטוס, 

יבוטל הקורס ויהיה עליהן להירשם, לשלם וללמוד אותו מחדש בנוכחות מלאה.

מועדי הגשת עבודות סמינריוניות:
1. עד לראש חודש חשוון, בשנה העוקבת למועד הקורס. 

2. סטודנטיות הלומדות בתוכנית רג"ב (תוכנית מצוינות), הלומדות בשנת לימודים אחת שלושה 

סמינריונים, יגישו שתי עבודות סמינריוניות עד לר"ח חשוון בשנה העוקבת למועד הקורס ואת 

העבודה הסמינריונית השלישית עד לראש חודש כסלו בשנה העוקבת למועד הקורס. 

רפרטים לסמינריונים:
1.  על כל הסטודנטיות להעביר רפרט על פי ההנחיות והמועדים שהמרצה יקבע.

2.  אי אפשר לפנות לוועדת סטטוס בעניין חריגה בהעברת הרפרט.

3.  אי הגשת רפרט על פי ההנחיות שנקבעו, תגרור הפסקת הקורס הסמינריוני.

4. הגשת עבודה סמינריונית במועד מיוחד תחויב באישור ועדת סטטוס. הוועדה תקבע את מועד 

המיוחד  המועד  1 ש"ש. לאחר  לכל  300 ש"ח  קנס של  הנתונים תשלום  פי  על  ותחייב  ההגשה 

הקורס יימחק והסטודנטית תיאלץ לחזור עליו.

5. אי אפשר לתקן עבודות/עבודות סמינריוניות לאחר הגשה סופית. 

6.  חשוב שיודגש שכל עבודה תיעשה על פי כללי האתיקה הסטודנטיאלית שבתקנון.

7.  הסטודנטיות צריכים לבדוק לפני הגשת העבודה כי אין להם מחויבויות כספיות כלשהן כלפי 

המכללה.

8.  מסירת עבודות על פי הנחיית המרצה.

9.  המרצה יכול על פי שיקול דעתו לא להחזיר עבודות שנמסרו לבדיקה. לסטודנטיות יש הזכות 

להיפגש עם המרצה כדי לראות את ההערות שנרשמו בעבודה וזאת עד שבועיים מיום פרסום 

הציון.

10. בקשת ערעור על ציון העבודה ובדיקה חוזרת תוגש בכתב למרצה, עם העתק לראש החוג, 

בעבודה  משותף  לעיון  הסטודנטית  את  יזמן  המרצה  הציון.  פרסום  מתאריך  שבועיים  בתוך 

ולהסבר הקריטריונים למתן הציון. דמי טיפול עבור בדיקה חוזרת – 50 ש"ח.

11. בקשת ערעור על ציון העבודה ובדיקה חוזרת בידי מרצה נוסף תוגש בכתב למרצה, עם העתק 

לראש החוג, בתוך שבועיים מתאריך פרסום הציון. ראש החוג יאשר וימנה מרצה נוסף לבדיקה 

העבודה. הציון האחרון שיתקבל יהיה הציון הסופי של העבודה. לא יהיה אפשר לערער על ציון 

זה. דמי טיפול עבור בדיקה חוזרת – 200 ש"ח.

סיום הסמסטר  עד  ותשמרנה  במזכירות המכללה  בידי המרצה תמצאנה  עבודות שהוחזרו   .12

העוקב.

אישורים ונהלים
סטודנטית רשאית לקבל במהלך לימודיה שני אישורי לימודים שתקבל בזמן הסדרת מקדמת 

שכ"ל.

עם השלמת כל החובות – תקבלנה הבוגרות אישור סיום לימודים, גיליון ציונים ותעודה.

כל פנייה למזכירות האקדמית תחויב בתשלום דמי טיפול כדלהלן:

  10 ש"ח תמורת אישור לימודים (מעבר לשניים שקיבלה). 

  60 ש"ח תמורת אישור לימודים בשפה האנגלית. 

  25 ש"ח תמורת סילבוס בקורס שנלמד בעבר וניתן לאתרו במאגר המכללה.

  60 ש"ח תמורת כל מסמך אחר, כולל גיליון ציונים, או מסמכים חיצוניים המצויים בתיקה האישי

  של הסטודנטית, המאוחסן בארכיון המכללה.

  30 ש"ח תמורת גיליון ציונים הנשלח למייל האישי של הבוגרת.

  120 ש"ח תמורת הכנת תעודה מחדש. יש להמציא למזכירות תצהיר על אובדן תעודה.

  120 ש"ח תמורת משלוח תעודת "בוגר" מקורית או משוחזרת, בדואר שליחים. 

נוהל קבלת גיליונות ציונים ואישור ביניים
ומיועד  רשמי  אינו  הגיליון  המכללה.  באתר  ציונים  גיליון  להפיק  יכולות  הסטודנטיות  כל  א. 

לידיעה בלבד.

סטודנטית המבקשת גיליון ציונים חתום תחויב בתשלום בסך 30 ש"ח. 

ב.  במהלך סמסטר א בשנה ג, על כל סטודנטית לתאם עם ראש המסלול מועד לבדיקת חובותיה 

האקדמיות. חובת הסטודנטית לברר יתרת מכסת שעות. 

תוכנית  פי  על  א-ג  (שנים  האקדמיים  החובות  כל  את  ומילאו  ג  שנה  שסיימו  סטודנטיות  ג. 

הלימודים כולל ציונים בקורסים שלמדו, פטור באנגלית, פרויקט וקורס עזרה ראשונה), ימלאו 

טופס בקשה לאישור ביניים בִמנהל הסטודנטים. אם יימצאו הסטודנטיות זכאיות לאישור, יישלח 

האישור לביתן בתוך חודש ימים מיום הגשת הבקשה.

מעבר משנה לשנה
בראש  קלינית  ובהכשרה  הבאה  לשנה  למעבר  תנאי  הוא  הלימודים  שנת  חובות  סיום  א. 

ובראשונה.

ב. סטודנטית שנכשלה בשלושה קורסים, לא תורשה להמשיך בלימודיה.

ג.  סטודנטית שנכשלה בהכשרה הקלינית (ציון נמוך מ-70), לא תוכל להמשיך בלימודיה.

ד.  סטודנטית במסלול מצוינות תעבור משנה לשנה על פי הכללים במסלול – ממוצע 90 ומילוי 

חובות המסלול.

בחירה ושינוי של חוג/מסלול לימודים
א. כל הסטודנטיות רשאיות לבחור במסלול הלימודים ובהתמחות, בתנאי שעמדו בתנאי הקבלה. 

אפשר לקבל ייעוץ לקראת בחירה או שינוי של חוג ומסלול הלימודים.

לראש  באתר)  (המופיע  בקשה  בטופס  תפנה  לימודים,  חוג/מסלול  לשנות  הרוצה  סטודנטית  ב. 

המסלול הנוכחי. לאחר קבלת אישור ראש המסלול הנוכחי, תועבר הבקשה לראש המסלול הקולט 

ולנשיא המכללה. ללא אישור של כל הגורמים, לא תאושר הבקשה. במקרה שבו תאושר הבקשה, 

ייקבעו ההשלמות הנדרשות בקורסי הכשרה קלינית.

ג. צוות המרצים בראשות המדריך הפדגוגי יעקוב אחרי התאמת הסטודנטית למסלול הלימודים. 

יכול להמליץ לסטודנטית על מעבר למסלול  בשעת הצורך ראש המסלול או המדריך הפדגוגי 

הכשרה אחר או לקבוע תנאים להמשך הלימודים.

ד. כל מעבר ממסלול למסלול טעון אישור נשיא המכללה.

הפסקת לימודים
א. הפסקת לימודים והרחקת סטודנטית מהמכללה תוכל לקרות במקרים אלה:

    1. אי עמידה בתנאי הקבלה או בתנאי המעבר משנה לשנה.

    2. אי התאמה אישית להוראה או למסגרת החמ"ד.

    3. אי הקפדה על כללי קוד הלבוש בזמן הימצאותה בין כותלי המכללה.

    4. אם קבעה מועצה פדגוגית עקב אירוע חריג כי הסטודנטית אינה ראויה ללמוד במכללה.

ב. ההחלטה על הרחקת סטודנטית מהמכללה לא תיעשה על דעת יחיד, אלא על יסוד החלטה 

"מינהל  במסמך  החינוך  משרד  בידי  המפורסמים  הנהלים  פי  ועל  פדגוגי  פורום  של  מנומקת 

לומדים במוסדות להכשרת עו"ה" (תש"ע).

פעילות  ומכל  קלינית  מהכשרה  מלימודים,  סטודנטית  להשעות  גם  רשאי  הפדגוגי  הפורום  ג.  

אחרת במכללה לתקופה שלא תעלה על שבועיים.

ד.  סטודנטית רשאית לערער לפני ועדת הערעור על החלטה להרחקה בתוך 14 יום מן המועד שבו 

נודע לה על ההחלטה.

ה.  דיון בוועדת הערעור יתקיים בתוך שבועיים מיום הגשת הבקשה. הסטודנטית רשאית להופיע 

לפני הוועדה אם היא מעוניינת בכך.

ו. דיון בוועדת ערעור יתבצע עם הסטודנטית עצמה ולא עם מייצגים חיצוניים כגון הורים או בני 

זוג.

ז.  הודעה על ההחלטה הסופית תימסר לסטודנטית בתוך שבוע מישיבת הוועדה.

הקפאת לימודים
א. אם הסטודנטית החליטה להקפיא את הלימודים מכל סיבה שהיא, היא חייבת להודיע בכתב 

לראש המסלול, למזכירות האקדמית ולהנהלת החשבונות. 

ב. על הסטודנטית לקבל בכתב את אישורו של ראש החוג. אישור זה תקף לשנתיים. 

ג. סטודנטית שחזרה ללמוד בתוך שנתיים מיום ההקפאה, לא תהיה חובת שינוי כל שהוא בתוכנית 

הלימודים ולא תהיה מחויבת בתוספת שכר לימוד.

ד. סטודנטית שהפסיקה לימודיה לתקופה כל שהיא ולא קיבלה אישור מראש המסלול, תהיה 

מחויבת לבחון מחדש עם ראש המסלול דרישות לסיום התואר, מעבר לתוכנית שנקבעה לה לפני 

הפסקת הלימודים ובתוספת שכר לימוד על כל קורס שתלמד מיום חזרתה. 

תנאי ההסמכה
א. בוגר המכללה יוסמך על יסוד התנאים האלה:

     1. השתתפות סדירה בלימודים, בהתנסות בהוראה ובחינוך ובכל הפעילויות הנדרשות

     במכללה.

     2. עמידה בהצלחה בכל מבחני הקורסים השונים ובבחינות הגמר והגשת עבודות לסוגיהן 

     במועדים הנדרשים.

     3. סיום כל החובות המשלימים, כגון קורס עזרה ראשונה, מבחני בקיאות במקרא ובהלכה, 

     סדנאות וכיו"ב.

חובות  סיום  על  אישור  המכללה  למזכירות  להמציא  לימודיהן  את  שסיימו  סטודנטיות  על  ב. 

כספיים ממנהלת החשבונות והספרייה. כמו כן על הסטודנטיות למלא טופס "בקשה לאישור על 

על  זה  טופס  להגשת  האחריות  האקדמית.  למזכירות  ולהגיש  לתעודה"  וזכאות  לימודים  סיום 

הסטודנטיות.

סטודנטיות שסיימו את לימודיהן, יקבלו זכאות לתואר או לתעודת הוראה מהמזכירות האקדמית, 

רק לאחר בדיקת ראש המסלול ואישורו על סיום הלימודים. 

אישור הזכאות לתואר או לתעודת הוראה הוא אסמכתה רשמית של המכללה ואפשר להציגו 

לפני כל מוסד. 

ייקבע לפי תאריך מתן הציון האחרון לתעודה. התעודות מוענקות  ג. תאריך הזכאות לתעודה 

אחת לשנה בטקס חלוקת תארים ותעודות.

ד. המסיימות בהצלחה שלוש שנות לימוד, בהיקף של 80% כולל הכשרה קלינית ג ופרויקט – יהיו 

זכאיות לאישור המקנה דרגת שכר "מורה מוסמך בכיר" – לצורכי שכר בלבד.

ה. מי שסיימה לימודיה ואינה זכאית לתואר או לתעודת הוראה בגלל בחינות וחובות לימודים – 

תישמר לה הזכות להשלים את החובות על פי התוכנית המקורית, במשך שנתיים ממועד סיום 

הלימודים, בתשלום נוסף! 

והיקף  הלימודים  מסגרת   – משמעה  המקורית"  התוכנית  פי  על  חובות  "השלמת  כי  יובהר 

הדרישות. אי אפשר להשלים חובות/עבודות/מבחנים בקורס אם חלפו מועדי ההגשה.

(נא לעיין ב"סדרי הגשת עבודות" עמ' 34 בתקנון זה)

השלמה לאחר שנתיים ועד שש שנים מסיום הלימודים תהיה על פי תוכנית לימודים שתיבנה 

לפונה בידי המכללה – בהתחשב בחובות הקבלה, בלימודים ובדרישות העדכניות של המכללה 

בתחום ההכשרה – בתשלום נוסף!

לאומי  שירות  כולל  (לא  לימודים  הפסקת  על  הודעה  לאחר שנמסרה  שנתיים  ללימודים  חזרה 

לאחר סיום הלימודים) – תיחשב כפנייה חדשה לקבלה למכללה, והיא טעונה הסכמת המכללה 

קודמים  בלימודים  להכיר  אפשרות  בדיקת  מתוך   – שתיקבע  כפי  לימודים  בתוכנית  ועמידה 

(הוראות התיישנות לימודים של האגף להכשרת עו"ה – מינהל לומדים תש"ע).

ו. סטודנטיות שהחלו את הלימודים לתעודת הוראה (עם או בלי תואר) משנת הלימודים תשע"ז 

ואילך, תהיינה מחויבות כחלק מתהליך הקבלה לעבודה (לאחר סיום תקופת ההתמחות) במוסד 

חינוך רשמי (מוסד חינוך שבו משרד החינוך הוא המעסיק של עובדי ההוראה), לעבור בחינות 

קבלה מעבר לדרישות הקיימות כיום – תואר אקדמי, תעודת הוראה וחובת התמחות בהוראה 

(סטאז'). 

תאריכי תפוגה של הסמכה להוראה
האחריות על סיום החובות הלימודיות מוטלת על הסטודנטית בלבד. 

סטודנטית זכאית להשהות את לימודיה לתואר ראשון לתקופה שלא תעלה על שתי שנות לימוד, 

בלי שתקופה זו תימנה לה במניין שנות לימודיה לתואר. 

אם לא תעשה זאת בפרק הזמן הנקוב, תחויב בתקופת לימודים או בעבודות נוספות כפי שתקבע 

המועצה האקדמית. 

בהכשרה מלאה – לאחר שש שנים לא יהיה תוקף ללימודיה הקודמים.

בהסבות – לאחר שלוש שנים לא יהיה תוקף ללימודיה הקודמים.

נוהל קבלת תעודות ותארים
א. על סטודנטיות שהשלימו את כל חובותיהן האקדמיים, למלא טופס "בקשה לאישור על סיום 

לימודים וזכאות לתעודה".

ב. מנהל הסטודנטים ישלים את הבדיקה בתוך חודש ממועד הגשת הבקשה. 

ג.  על סטודנטית שקיבלה הודעה על אי השלמת חובות לימודים ומנהליים להשלים את חובותיה. 

ד. עם השלמת חובותיה יהיה על הסטודנטית להגיש טופס בקשה חדש והיא תחויב בתשלום.

חובותיה  את  הסטודנטית  סיימה  שבו  התאריך  הוא  לתואר  או  לתעודה  הזכאות  מועד  ה. 

האקדמיים והמנהליים. מועד טקס חלוקת תארים יפורסם מדי שנה.

ו. כדי שתוכלנה הסטודנטיות להשתתף בטקס הענקת תארים הסמוך למועד סיום כל חובותיהם, 

יהיה עליהן להגיש בקשה "לאישור סיום לימודים וזכאות לתעודה", לא יאוחר מחודש טרם מועד 

הטקס.

ז. התעודה המקורית תוענק לסטודנטיות בטקס הענקת תארים הסמוך למועד סיום כל חובותיהן. 

סטודנטית שנבצר ממנה להגיע לטקס, תוכל לקבל את התעודה במזכירות המכללה או באמצעות 

קרוב משפחה מדרגה ראשונה שיגיע למכללה ויציג ייפוי כוח של הסטודנטית וצילום תעודת 

זהות שלה. 

לשליחת  בקשה  או  ראשונה  מדרגה  משפחה  קרוב  שאינו  נציג  באמצעות  התעודה  שליחת 

התעודה בדואר – יחייבו דמי טיפול על סך 120 ש"ח.

ועדת מוגנות 
הקשורות  בתלונות  לטיפול  המכללה  הנהלת  בידי  ממונה  המכללה,  דיקנית  בלאו,  מיכל  הגב' 

בהטרדה מינית. בכל מקרה של סבל עקב הטרדה מינית או במקרה של ספק האם מה שקורה הוא 

הטרדה מינית – אתן מוזמנות ליצור קשר עם מיכל 055-6603587. 
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מבנה שנת הלימודים
המכללה קשורה במוסדות החינוך הממ"ד בישראל בפעילותה השוטפת בהכשרה קלינית. לפיכך 

מועדי שנה"ל צמודים בדרך כלל ללוח התאריכים והחופשות שמפרסם משרד החינוך.

שנת הלימודים נחלקת לשתי עונות (סמסטרים). בתום כל עונת לימודים מתקיימים מבחני סיום.

רוב הקורסים ניתנים בהיקף של שתי שעות בשבוע (1 ש"ש) במשך סמסטר אחד או לאורך כל 

שנת הלימודים.

במשך שנה"ל משובצים כשניים-שלושה שבועות של "הכשרה קלינית רצופה" (התנסות במוסדות 

חינוך), וכן שבוע של סדנאות מרוכזות בנושאים שונים.

מערכת הלימודים
א. לקראת כל שנת לימודים מתפרסמת מערכת לימודים הבנויה לפי המסלולים ושנתוני הלימוד.

ב. מערכת הלימודים מחייבת את כל הסטודנטיות אם כי ייתכנו בה שינויים במקרים מסוימים על 

בסיס אישי.

בקשה  תגיש   – גבוהה  להשכלה  אחר  במוסד  בהם  חייבת  שהיא  קורסים  שלמדה  מי  ג. 

לפטור/להמרה לוועדת הסטטוס. לכל בקשה כזו יש לצרף מסמכים מתאימים הניתנים להורדה 

באתר המכללה: סטודנטים/ טפסים/פניה לוועדות המכללה.

ד. כל תוכנית לימודים חייבת להיות חתומה ומאושרת בידי ראש המסלול או מרכז הלימודים או 

מי שהוסמך לכך.

עותק מאושר של התוכנית יישמר בתיק האישי של כל סטודנט.

השבועיים  במהלך  האישית  השעות  במערכת  שינויים  ולבצע  מקורסים  לפרוש  אפשר  ה. 

ובאישור ראש המסלול בלבד. החל מהשבוע השלישי, כל עזיבה של  הראשונים של הסמסטר 

קורס, גם במקרים מזכים ובאישור ראש המסלול, תחייב את הסטודנטית בתשלום מלא.

בקורס של סיורים אפשר לבטל השתתפות בקורס וללא תשלום עד שבועיים קודם הסיור, חוץ 

ממקרים חריגים ביותר ושיועברו לדיון בוועדת סטטוס.

ו. שינוי תוכנית הלימודים – סטודנטית המבקשת לשנות את התוכנית שאושרה לה תפנה לראש 

המסלול ותמלא טופס בקשה לשינוי קורס. לאחר אישור השינוי בידי ראש המסלול, יוקלד השינוי 

במזכירות האקדמית ויתויק בתיק האישי. לימודים בקורסים שלא יירשמו בטופס הלימודים – לא 

יוכרו. שינויים במערכת הלימודים יוגשו עד שבועיים מתחילת הלימודים.

לוחות  על  מתפרסמים  פרטים  הקיץ.  חופשת  במהלך  מתנהלת  הלימוד  לקורסי  ההרשמה  ז. 

המודעות/ באתר המכללה.

ח. סטודנטית שלמדה במוסד להשכלה גבוהה ומבקשת לקבל הכרה בקורסים על סמך לימודיה 

– נדרשת לצרף אישור רשמי המפרט את תחומי הלימוד, מספר שעות הלימוד, סילבוס הקורס 

והציונים שהושגו. המכללה אינה מתחייבת להכיר בקורסים שנלמדו במוסדות לימוד אחרים. יש 

להגיש בקשות להכרה בלימודים קודמים (כולל לימודי מדרשה) בשלב הקבלה למכללה בלבד.

קוד התנהגות וקוד לבוש
בישראל,  הדתית  הממלכתית  החינוך  למערכת  ומחנכים  מחנכות  המכשירה  שאנן  במכללת 

החמ"ד  במערכת  כמחנכים  בעתיד  לתפקידם  מודעים  להיות  מתבקשים  במכללה  הסטודנטים 

ולנהל את אורח חייהם באופן המתבקש, מתאים והולם למחנכים במגזר הדתי.

בבואם למכללה יקפידו הגברים על לבוש הולם והנשים תקפדנה על לבוש צנוע - חצאית ושמלה 

באורך המכסה את הברך גם בעת ישיבה, שרוולים ומפתח חולצה סגור.

יושר אישי
שמירה על לוח הזמנים ונוכחות מראשית השיעור ועד סופו (על פי זמני השיעורים המתפרסמים 

במכללה ובאתר האינטרנט של המכללה).

שמירה על טוהר המידות בבחינות ובמטלות.

כתיבה אקדמית מתוך שמירה על כללי האתיקה וזכויות יוצרים. 

תקנות מנהל
א. סטודנטית השוהה במכללה נדרשת לכבד את כל הכללים הנהוגים במכללה.

עם  יתקיים  במכללה  תפקיד  בעל  או  גוף  עם  סטודנטית  של  דיון  או  שיח  התנהלות,  כל  ב. 

הסטודנטית עצמה ולא עם מייצגים חיצוניים כגון הורים או בני זוג.

אישורים,  הצגת  מועדי  בדבר  המזכירות  הוראות  אחר  בדייקנות  למלא  נדרשת  הסטודנטית  ג. 

תעודות מקוריות ואישורים נוטריוניים.

ד. הסטודנטית מתבקשת לדאוג לעדכון הפרטים האישיים שבתיקה האישי במנהל תלמידים או 

באמצעות מערכת הציונים שבאינטרנט באמצעות אתר המכללה (שינוי מצב משפחתי, כתובת 

וכו'). 

עצמן  ולבטח  לאומי  לביטוח  לשלם  בריאות,  בביטוח  עצמה  את  לבטח  נדרשת  הסטודנטית  ה. 

ביטוח נזיקין.

ו.  הסטודנטית אחראית להתעדכן בהודעות המתפרסמות מדי יום באתר המכללה.

נוכחות בלימודים
הקשורה  אחרת  פעילות  ובכל  הוראה  באימוני  בסיורים,  בסדנאות,  בשיעורים,  ההשתתפות  א. 

בלימודים במכללה היא חובה.

היעדרויות  חמש  ועד  סמסטריאלי  מקורס  היעדרויות  שתי  עד  להיעדר  רשאית  סטודנטית  ב. 

מקורס שנתי. 

ולא  (אפילו מסיבות מוצדקות) לא תורשה להיבחן,  ג. סטודנטית שתיעדר מקורס מעל המותר 

יוכרו לה לימודיה במקצוע זה באותה שנה/סמסטר. במקרים גבוליים תוטל עבודת השלמה או 

מבחן.

ד. הזכות להיעדר אינה קיימת בהכשרה הקלינית. בכל מקרה של היעדרות חייבת הסטודנטית 

להשלים את הימים שנעדרה בהם.

ה. סטודנטית תורשה למלא מקום בגן או בבית ספר בזמן ימי הלימוד במכללה אך ורק לפי אישור 

ראש המסלול. מילוי מקום מאושר לא ייחשב במכסת ההיעדרויות.

ו. סטודנטית המתחתנת תקבל אישור להיעדרות נוספת של שבוע ימים מעבר למכסה.

המותרת.  למכסה  מעבר  נוספות  היעדרויות  לארבע  אישור  תקבל  לידה  לאחר  סטודנטית  ז. 

הנולד.  ברך  וטיפול  מהלידה  התאוששות  לצורך  נוספת  אחת  להיעדרות  זכאית  הסטודנטית 

היעדרות זו ניתנת למימוש שנה מיום הלידה בלבד ולא בסמסטר שמומשה בו חופשת הלידה. 

בלידה  על ארבע  נוספת  להיעדרות אחת  זכאית  היולדת  ח. בלידת תאומים תהיה הסטודנטית 

רגילה. כלומר חמש היעדרויות.

ט.  סטודנטית השרויה באבל, לא עלינו, תקבל אישור להיעדרות נוספת של שבוע ימים מעבר 

למכסה.

י.  חל איסור להכניס תינוקות לשיעורים.

יא. יציאה לצורך הנקה תתאפשר לזמן של כ-15 דקות בפתיחה או בסיום של כל שיעור ובסמוך 

להפסקות. 

יב.  במקרה של ספק בבעיית היעדרות, על התלמידה לוודא את זכאותה להיבחן אצל המרצה.

יג. זכותו של מרצה למנוע כניסת מאחרים להרצאה או "טיילת" בזמן ההרצאה. הסטודנטית חייבת 

להופיע בזמן לשיעורים ולפעילויות. איחור הוא כניסה לשיעור עד 15 דקות מתחילתו, שלושה 

ייחשב  דקות   15 מעל  איחור  המלא).  התקנון  במסמך  (ראי  אחת  להיעדרות  נחשבים  איחורים 

כהיעדרות מלאה. אין לצאת במהלך השיעור. יציאה במהלך השיעור דינה כהיעדרות (כולל מקרים 

להוציא  רשאי  מרצה  פדגוגי).  מדריך  או  מרצה  עם  פגישה  לצורך  יוצאת  סטודנטית  שבהם 

סטודנטית מהשיעור בשל הפרעה למהלך השיעור, יציאה זו תיחשב כהיעדרות. המרצה יעביר את 

פרטי האירוע לוועדת משמעת. (מרצה רשאי להחליט ולהודיע כי בקורס שהוא מלמד בו לא תותר 

כלל כניסה באיחור).

ורק  ל-20%  מעבר  בסמסטר  אחת  פעם  ניתן  מאמן  ספר  לבית  עזרה  לצורך  יציאה  אישור  יד. 

באישור ההנהלה מראש. לא יינתן אישור למפרע ובמקרה זה תיחשב ההיעדרות כחלק מ-20%.

טו.  היעדרות לצורך ימי עיון של פר"ח נמצאת במסגרת 20% היעדרות.

שיטת לימוד חריגה (לימוד בהנחיה)
בשיטת לימוד חריגה הסטודנטיות פטורות מנוכחות סדירה בשיעורים, כאשר כלל הסטודנטיות 

המשתתפות בקורס לומדות בנוכחות מלאה. בקשה לשיטת לימוד חריגה תוגש במהלך השבועיים 

הראשונים של הסמסטר לראש המסלול/ החוג, בכפוף לאישור המרצה ועל פי הנחיותיו. 

סטודנטיות הלומדות בשיטת לימוד חריגה, מחויבות להיפגש לכל הפחות מפגש אחד עם מרצה 

הקורס במהלך הסמסטר, כמו כן הן מחויבות במטלה אקדמית נוספת, וכן קריאת מאמר חובה 

אחד מתוך הסילבוס שיישאלו עליו בשאלה נוספת בבחינה/בעבודה. מענה על שאלה זו תזכה את 

כך,  על  נוסף  הבחינה/העבודה.  של  הסופי  הציון  לצבירת  ויחושב  מלא  בניקוד  הסטודנטיות 

עצמה,  דעת  על  ב  במועד  שתיבחן  סטודנטית  בלבד.  א  במועדי  להיבחן  נדרשות  הסטודנטיות 

המבחן ייפסל והסטודנטית תיקנס. 

76. לא הצליחה הסטודנטית לקבל ציון עובר  זו הוא  ציון עובר מינימלי בקורס הנלמד בשיטה 

או  מלא  ובתשלום  רגילה  לימוד  בשיטת  נוספת  פעם  הקורס  את  ללמוד  תידרש  היא  מינימלי, 

ללמוד קורס חלופי על פי הנחיית ראש המסלול.

קורס מקוון/מונחה
קורס מקוון הוא קורס שבו הלמידה מתבצעת במרשתת (אינטרנט). הרישום לקורס ייעשה על פי 

הנחיות המזכירות וההנהלה. על הנרשמת להיות בעלת יכולת נגישות לאינטרנט ובעלת מיומנות 

וידע בשימוש ברשת האינטרנט. 

הסטודנטיות יידרשו לבצע את המטלות באופן סדיר ועל פי לוח זמנים והנחיות המרצה. 

תקנון ללמידה מקוונת
 = / בזום  הסטודנטיות נדרשות לעמוד בכל הכללים הנדרשים במכללת שאנן. שיעור "מרחוק" 

שיעור פרונטלי רגיל, ולכן יש לעמוד בכל הכללים הכתובים בתקנון.

סביבה לימודית – הינך נדרשת מראש לארגן לעצמך סביבת לימודים ביתית נוחה ונאותה (לא 

למידה במהלך נסיעה/הליכה וכדומה) ותנאי למידה נוחים ולמנוע כל מצב של אי נוכחות שיירשם 

כהיעדרות:

• מחשב תקין מחובר לאינטרנט פעיל. לוודא מראש שלא תהיינה בעיות של חומרה, במקרה של 

מחשב נייד – שתהיה סוללה טעונה דייה לכל היום.

• מצלמה ומיקרופון תקינים ופעילים.

• חיבור תקין לאינטרנט

• מכשירי כתיבה ושתייה.

• האכילה אסורה בזמן השיעורים. 

בכל  פתוחה  מצלמה  חובת  השיעורים.  אורך  לכל  נראית  נוכחות  נדרשת   – נראית  נוכחות 

השיעורים ולכל אורכם. 

פניות ללימודים – יש לשמור על פניות מלאה ללימודים. חל איסור להכניס תינוקות לשיעורים. 

חובת נוכחות על פי כל כללי התקנון, ישיבה מול מצלמה = יציאה לרשות הרבים.

בדיונים  מגוונות, להשתתף  להגיש מטלות  – במהלך הלמידה תידרש הלומדת  נוכחות פעילה 

וכדומה. בכל ההליך תידרש לעבוד ליד המחשב עם מצלמה פתוחה בזמן העבודה. 

אתר/כלי דיגיטלי – אפשר לשלב ולהיעזר רק בכלים/אתרים שאפשר להשתמש בהם והנתונים 

שנתקלת  במקרה  לשימוש.  מאושר  אינו  הגנה,  בשל  שנחסם  דיגיטלי  אתר/כלי  ההגנות.   לכל 

בבעיה, נא לעדכן את המרצה על כך.

תקנון מבחנים וסדרי בחינה
א. לוח בחינות סופי יתפרסם על לוח המודעות ובאתר המכללה באינטרנט, לא יאוחר משבועיים 

לפני מועד הבחינות (על אף הנאמר לעיל, יש לעקוב יום לפני הבחינה על שינוי בלתי צפוי).

ב. חלה חובת השתתפות בבחינות במועד א.

ג. אם נבצר מהסטודנטית להיבחן במועד א בשל אילוצים של המכללה (מועדי בחינות חופפים) 

יש להיבחן במועד ב. גם סטודנטית שהיו לה אילוצים אישיים או שרוצה לתקן ציונים שקיבלה 

במועד א רשאית לגשת להיבחן במועד ב של הקורס. הציון האחרון קובע. במקרים מיוחדים כפי 

שיפורט בהמשך הסטודנטית רשאית להיבחן במועד מיוחד נוסף.

ד. חלה עדיפות בביצוע בחינות הנדרשות במסגרת של השלמת חובות משנים קודמות.

ה. כאמור סטודנטית הלומדת בשיטת למידה חריגה רשאית להיבחן במועדי א בלבד ובציון עובר 

של 76. 

יורשו  לא  נבחנות  המשגיח.  של  הגעתו  עם  מייד  תתבצע  הבחינה  לחדר  סטודנטית  כניסת  ו. 

להיכנס לחדר הבחינה, אלא רק במהלך חצי השעה הראשונה שלאחר תחילתה, בתנאי שאחת 

מהנבחנות לא עזבה את חדר הבחינה בפרק זמן זה. לא תינתן תוספת זמן למאחרות.

ז. בעת הכניסה לבחינה יש להציג לפני המשגיח כרטיס נבחן מעודכן לסמסטר הנוכחי, המוכיח 

כי אין לסטודנטית מחויבויות כספיות כלשהן כלפי המכללה. ניתן להורידו באזור האישי בתוך 

אתר המכללה ,המסמך יופיע לאפשרות הדפסה לאחר הסדרת התשלומים.

ח. לא תורשה סטודנטית לעיין בבחינה טרם כתיבתה. סטודנטית שתיכנס לבחינה ותבחר שלא 

לכתוב במחברת הבחינה הציון יהיה "0". 

ט. נבחנת שהחליטה שלא לכתוב את הבחינה, לא תהיה רשאית לעזוב את חדר הבחינה, אלא 

כעבור חצי שעה ממועד תחילתה, וזאת לאחר שמילאה את פרטיה האישיים על גבי המחברת 

והחזירה את טופס הבחינה.

י. נבחנת לא תעזוב את חדר הבחינה במהלך הבחינה. במקרים מיוחדים שבהם תוגש בקשה עד 

היציאה  תתאפשר   04-8780017  – כלאף  רגינה  הגב'   – הבחינות  לאחראית  הבחינה  לפני  יום 

לשירותים. בבחינות שאורכן יותר משעה וחצי, תתפצל הבחינה לשני חלקים וביניהם הפסקה של 

15 דקות לשירותים ולאוכל. 

יא. במשך כל הבחינה חל איסור להחזיק בהישג יד, בחדר הבחינה או בסמוך לו, כל חומר הקשור 

לבחינה עצמה או לקורס שבו נערכת הבחינה, כולל טלפון סלולרי, פרט לחומר שהשימוש בו 

הותר בידי המרצה.

יב. חל איסור מוחלט להשתמש במכשירי טלפון ניידים או בכל מכשיר אלקטרוני בשעת הבחינה. 

יש לכבותם ולהניחם בתיק ליד הלוח בכיתה.

יג. לחדר הבחינה מותר להכניס רק שתייה.

יד. חל איסור להכניס תינוקות לחדר המבחן.

טו. חלה חובת הרשמה למועד ב באתר המכללה. סטודנטית שהחליטה שלא לגשת לבחינה, עליה 

להודיע על כך במזכירות. במקרים שבהם לא תתקבל הודעה תחויב הסטודנטית בקנס של 100 

ש"ח.

טז. סטודנטית הנדרשת להיבחן במועד מיוחד תגיש בקשה לוועדת סטטוס לפני מועד ב! פניות 

יוגשו אך ורק על גבי "טופס פנייה  שיוגשו לאחר מועד זה לא יתקבלו. פניות לוועדת סטטוס 

לוועדת סטטוס" הנמצא באתר המכללה . 

יז. החלטות ועדת הסטטוס יועברו למזכירות המכללה. יש לציין כי באחריותה של הסטודנטית 

לברר מה היו החלטות הוועדה במזכירות המכללה- הגב' הניה ארנון.

ZOOM מבחנים בחדר
במידה והמצב הקיים יאלץ אותנו ללמוד מרחוק, המבחנים יתקיימו במתכונת זו על פי הכללים 

הבאים:

א. הבחינה תתבצע בחדר ZOOM  בו נלמד הקורס, אלה אם כן המרצה אשלח כתובת זום אחרת.

ב. ללא הפעלת המצלמה בזמן הבחינה לא ניתן יהיה להבחן. 

ג. באחריות הסטודנטית להימצא בחדר נפרד ושקט ושלא ייכנסו לחדר בני משפחה או אנשים 

אחרים.

ד. במשך כל הבחינה חל איסור להחזיק בהישג יד, בחדר הבחינה או בסמוך לו, כל חומר הקשור 

לבחינה עצמה או לקורס בו נערכת הבחינה, כולל טלפון סלולארי, פרט לחומר שהשימוש בו הותר 

על-ידי המרצה. חל איסור להשתמש בטלפון נייד או כל אמצעי אלקטרוניקה אחר בזמן הבחינה.

ה. סטודנטית שתכנס לבחינה לאחר תחילת הבחינה לא תקבל תוספת זמן מעבר לשעת ההתחלה 

והסיום שהוגדרה לבחינה. סטודנטים עם התאמות של תוספת זמן, יוגדר להם זמן הבחינה כולל 

תוספת זמן.

ו. פנייה למרצה תהיה ע"י הרמת יד לכיוון המצלמה, והמתנה שהמרצה יפנה לסטודנטית.

ז. נבחן לא יוכל לעזות את החדר ZOOM או לכבות את המחשב לפני שסיים את הבחינה.

ח. נבחן שהחליט שלא לכתוב את הבחינה, לא יהיה רשאי לעזוב את חדר ZOOM, אלא כעבור חצי 

שעה ממועד תחילת   הבחינה.

מועד בחינה מיוחד
א. סטודנטית שנבצר ממנה להיבחן במועד א או במועד ב אינה זכאית אוטומטית למועד מיוחד. 

בקשה למועד מיוחד מחייבת פנייה בכתב לוועדת סטטוס לפני מועד ב! פניות שיוגשו לאחר מועד 

אחד.  טופס  גבי  על  ירוכזו  הבקשות  כל  אחת,  מבחינה  יותר  יש  שבו  במקרה  יתקבלו.  לא  זה 

הבקשות לביצוע מועד מיוחד יוגשו רק במקרה של כישלון בבחינה ולא לצורך שיפור הציון.

ב. האפשרות לקבלת מועד מיוחד ניתנת רק בחמישה מקרים:

    1. חתונה  |  2. חופשת לידה  |  3. מילואים  |  4. אשפוז  |  5. אבל

ג. פניות לוועדת סטטוס לבקשת מועד מיוחד יוגשו אך ורק על גבי "טופס בקשה למועד מיוחד" 

הנמצא באתר המכללה. החלטות ועדת הסטטוס יועברו למזכירות המכללה. יש לציין כי באחריות 

הסטודנטית לברר מה היו החלטות הוועדה.

ד. אי אפשר לשפר ציון במועד מיוחד. המקרה היחיד שבו אפשר לשפר ציון במועד מיוחד הוא 

במקרה שבו היה כפל מבחנים. אי אפשר לשפר ציון במועד מיוחד גם במקרים מזכים.

ה. אי אפשר להיבחן שלוש פעמים בקורס. סטודנטית שנבחנה פעמיים ונכשלה נדרשת להירשם 

לקורס מחודש בשנת הלימודים הבאה.

ו. סטודנטית שהייתה אמורה להגיע לבחינה במועד מיוחד, לא הגיעה לבחינה, לא הודיעה על כך 

100 ש"ח דמי טיפול ולא תוכל להיבחן  וההיעדרות הייתה ללא סיבה מוצדקת, תשלם קנס של 

במועדים מיוחדים עד תום לימודיה, חוץ ממקרים חריגים ביותר ובאישור מיוחד של ועדת סטטוס.

ציוני בחינות 
א. מחובתה של הסטודנטית לעקוב אחר ציוניה המופיעים באתר המכללה באינטרנט ולדווח על 

יפורסמו בין שבועיים לשלושה שבועות ממועד  כל עיכוב חריג ברישום ציונה בקורס. הציונים 

הבחינה. לא תתקבל טענה כלשהי על ציון חסר לאחר סוף הסמסטר העוקב.

ב. ציון "עובר" הוא 60. חוץ מקורסים שבהם ציון "עובר" הוא 70: הכשרה קלינית, לשון עברית, 

קורסי דידקטיקה, חוגים (ממוצע כולל) או קורסים שצוין בהם אחרת. ציון "עובר" הנמוך ביותר 

במבחני בקיאות בהלכה ובמקרא הוא 65.

ג.  ציון עובר בקורס – תנאי ראשון- יש לקבל ציון עובר בבחינה (לפחות 60 או 70 בהתאם להגדרת 

הקורס). רק לאחר שהסטודנטית עברה את הבחינה אפשר לשקלל לה את ההרכבים הנוספים של 

הקורס: תרגילים, בחנים, עבודות וכו' כדי לקבל את הציון הסופי בקורס. 

ד. סטודנטית שמעוניינת לשפר ציון תוכל להיבחן גם במועד ב. בכל מקרה הציון האחרון הוא 

הקובע. לא יתקיימו מועדים נוספים! באירועים חריגים רשאית הנהלת המכללה לקבוע כי הציון 

הגבוה מבין שני המועדים הוא הציון הסופי והקובע.

ה.  סטודנטית שנכשלה בשני מועדים של אותו קורס, תחויב ללמוד את הקורס פעם נוספת או 

לחלופין, ללמוד קורס אחר. 

ו. עלות חזרה על קורס סמסטריאלי                                   - 574 ש“ח.   

ז. החובה על בדיקת הציונים ועל בירור תאריכי הבחינות מוטלת על הסטודנטית.

נוהל ערעור על ציוני בחינות: 

א. לערעור על הבחינה יש לפנות למרצה ולראש החוג.

יעמדו לרשות הסטודנטים  יהיה לעיין במחברת הבחינה הסרוקה. המחברות הסרוקות  ניתן  ב. 

לעיונם עד תום חודשיים ממועד המבחן.

עבודות – תקנון לכתיבה ולהגשת עבודות 

הנחיות כלליות
כל עבודה (כולל מטלות ותרגילים קצרים), פרו-סמינריון ועבודה סמינריונית חייבים להיכתב לפי 

הכללים של כתיבת עבודה אקדמית, תוך הקפדה על מניעת העתקות ושמירה על זכויות יוצרים.

הסטודנטיות הלומדות לקראת תואר B.Ed. חייבות בכתיבת שתי עבודות סמינריוניות במקצועות 

ההתמחות ועבודה סמינריונית נוספת בחינוך. 

הסטודנטיות הלומדות לקראת תואר M.Ed. חייבות בשתי עבודות סמינריוניות, וכן בעבודת גמר 

יישומית. 

אין לכתוב שתי עבודות בהנחיית אותו מנחה.

מנחי העבודות ייעצו לסטודנטיות בבחירת הנושא ובתכנון שלבי העבודה. היקף ההנחיה ומועדיה 

ייקבעו בתיאום משותף של הסטודנטית והמנחה. בהנחיה האישית יידונו האפשרויות שבנושא, 

פיתוחו, תיחומו, איסוף החומר והמקורות, דרכי תיעודו ועיבודו וחלוקת הנושא לראשי פרקים. 

אפשר לקבל ייעוץ גם בספרייה.

הסטודנטיות נדרשות לשמור עותק נוסף של העבודה ברשותן למקרה שיידרשו להגישו.

סדרי הגשת עבודות
בכל עבודת סיום לקורס סמסטריאלי/שנתי יהיה מועד הגשה אחד בלבד.

כמו כן יודיע המרצה את עקרונות למתן הציון באמצעות מחוון.

יש להגיש את העבודה בצירוף טופס בקרה (הנמצא באתר המכללה) שלא בוצעו העתקות. ללא 

הטופס לא תיבדק העבודה! 

למען הסר ספק – חלה על המרצים חובת דיווח לוועדת משמעת על כל מקרה של חשד להעתקה 

בעבודות כולל פלגיאט. 

במקרה של סיבה אישית מיוחדת, אפשר לפנות בכתב לוועדת סטטוס לפני תום מועד ההגשה 

של העבודה ולבקש הארכה.

הגשת עבודה במועד מיוחד תחויב באישור ועדת סטטוס. הגשת עבודה באיחור ללא אירוע מזכה, 

תחייב תשלום קנס של 300 ש"ח לכל 1 ש"ש. לאחר המועד המיוחד, הקורס יימחק והסטודנטית 

תאלץ לחזור עליו.

כמו כן, בכל מקרה אי אפשר להשלים חובות/עבודות/מבחנים בקורס אם חלפו מועדי ההגשה 

למועד  להגיש בקשה  יש  כאמור  המזכירות האקדמית.  בידי  בקורס, אלא אם תאושר הבקשה 

מיוחד במבחן לפני תום מועד ההגשה של העבודה.

אם מסיבה כל שהיא לא הוגדר מועד להגשה הרי שהתאריך האחרון להגשת עבודה בקורס הוא 

סוף תקופת המבחנים של אותו סמסטר.

לסטודנטיות שלא הגישו עבודה במועד שנקבע ולא קיבלו על כך אישור מראש מוועדת הסטטוס, 

יבוטל הקורס ויהיה עליהן להירשם, לשלם וללמוד אותו מחדש בנוכחות מלאה.

מועדי הגשת עבודות סמינריוניות:
1. עד לראש חודש חשוון, בשנה העוקבת למועד הקורס. 

2. סטודנטיות הלומדות בתוכנית רג"ב (תוכנית מצוינות), הלומדות בשנת לימודים אחת שלושה 

סמינריונים, יגישו שתי עבודות סמינריוניות עד לר"ח חשוון בשנה העוקבת למועד הקורס ואת 

העבודה הסמינריונית השלישית עד לראש חודש כסלו בשנה העוקבת למועד הקורס. 

רפרטים לסמינריונים:
1.  על כל הסטודנטיות להעביר רפרט על פי ההנחיות והמועדים שהמרצה יקבע.

2.  אי אפשר לפנות לוועדת סטטוס בעניין חריגה בהעברת הרפרט.

3.  אי הגשת רפרט על פי ההנחיות שנקבעו, תגרור הפסקת הקורס הסמינריוני.

4. הגשת עבודה סמינריונית במועד מיוחד תחויב באישור ועדת סטטוס. הוועדה תקבע את מועד 

המיוחד  המועד  1 ש"ש. לאחר  לכל  300 ש"ח  קנס של  הנתונים תשלום  פי  על  ותחייב  ההגשה 

הקורס יימחק והסטודנטית תיאלץ לחזור עליו.

5. אי אפשר לתקן עבודות/עבודות סמינריוניות לאחר הגשה סופית. 

6.  חשוב שיודגש שכל עבודה תיעשה על פי כללי האתיקה הסטודנטיאלית שבתקנון.

7.  הסטודנטיות צריכים לבדוק לפני הגשת העבודה כי אין להם מחויבויות כספיות כלשהן כלפי 

המכללה.

8.  מסירת עבודות על פי הנחיית המרצה.

9.  המרצה יכול על פי שיקול דעתו לא להחזיר עבודות שנמסרו לבדיקה. לסטודנטיות יש הזכות 

להיפגש עם המרצה כדי לראות את ההערות שנרשמו בעבודה וזאת עד שבועיים מיום פרסום 

הציון.

10. בקשת ערעור על ציון העבודה ובדיקה חוזרת תוגש בכתב למרצה, עם העתק לראש החוג, 

בעבודה  משותף  לעיון  הסטודנטית  את  יזמן  המרצה  הציון.  פרסום  מתאריך  שבועיים  בתוך 

ולהסבר הקריטריונים למתן הציון. דמי טיפול עבור בדיקה חוזרת – 50 ש"ח.

11. בקשת ערעור על ציון העבודה ובדיקה חוזרת בידי מרצה נוסף תוגש בכתב למרצה, עם העתק 

לראש החוג, בתוך שבועיים מתאריך פרסום הציון. ראש החוג יאשר וימנה מרצה נוסף לבדיקה 

העבודה. הציון האחרון שיתקבל יהיה הציון הסופי של העבודה. לא יהיה אפשר לערער על ציון 

זה. דמי טיפול עבור בדיקה חוזרת – 200 ש"ח.

סיום הסמסטר  עד  ותשמרנה  במזכירות המכללה  בידי המרצה תמצאנה  עבודות שהוחזרו   .12

העוקב.

אישורים ונהלים
סטודנטית רשאית לקבל במהלך לימודיה שני אישורי לימודים שתקבל בזמן הסדרת מקדמת 

שכ"ל.

עם השלמת כל החובות – תקבלנה הבוגרות אישור סיום לימודים, גיליון ציונים ותעודה.

כל פנייה למזכירות האקדמית תחויב בתשלום דמי טיפול כדלהלן:

  10 ש"ח תמורת אישור לימודים (מעבר לשניים שקיבלה). 

  60 ש"ח תמורת אישור לימודים בשפה האנגלית. 

  25 ש"ח תמורת סילבוס בקורס שנלמד בעבר וניתן לאתרו במאגר המכללה.

  60 ש"ח תמורת כל מסמך אחר, כולל גיליון ציונים, או מסמכים חיצוניים המצויים בתיקה האישי

  של הסטודנטית, המאוחסן בארכיון המכללה.

  30 ש"ח תמורת גיליון ציונים הנשלח למייל האישי של הבוגרת.

  120 ש"ח תמורת הכנת תעודה מחדש. יש להמציא למזכירות תצהיר על אובדן תעודה.

  120 ש"ח תמורת משלוח תעודת "בוגר" מקורית או משוחזרת, בדואר שליחים. 

נוהל קבלת גיליונות ציונים ואישור ביניים
ומיועד  רשמי  אינו  הגיליון  המכללה.  באתר  ציונים  גיליון  להפיק  יכולות  הסטודנטיות  כל  א. 

לידיעה בלבד.

סטודנטית המבקשת גיליון ציונים חתום תחויב בתשלום בסך 30 ש"ח. 

ב.  במהלך סמסטר א בשנה ג, על כל סטודנטית לתאם עם ראש המסלול מועד לבדיקת חובותיה 

האקדמיות. חובת הסטודנטית לברר יתרת מכסת שעות. 

תוכנית  פי  על  א-ג  (שנים  האקדמיים  החובות  כל  את  ומילאו  ג  שנה  שסיימו  סטודנטיות  ג. 

הלימודים כולל ציונים בקורסים שלמדו, פטור באנגלית, פרויקט וקורס עזרה ראשונה), ימלאו 

טופס בקשה לאישור ביניים בִמנהל הסטודנטים. אם יימצאו הסטודנטיות זכאיות לאישור, יישלח 

האישור לביתן בתוך חודש ימים מיום הגשת הבקשה.

מעבר משנה לשנה
בראש  קלינית  ובהכשרה  הבאה  לשנה  למעבר  תנאי  הוא  הלימודים  שנת  חובות  סיום  א. 

ובראשונה.

ב. סטודנטית שנכשלה בשלושה קורסים, לא תורשה להמשיך בלימודיה.

ג.  סטודנטית שנכשלה בהכשרה הקלינית (ציון נמוך מ-70), לא תוכל להמשיך בלימודיה.

ד.  סטודנטית במסלול מצוינות תעבור משנה לשנה על פי הכללים במסלול – ממוצע 90 ומילוי 

חובות המסלול.

בחירה ושינוי של חוג/מסלול לימודים
א. כל הסטודנטיות רשאיות לבחור במסלול הלימודים ובהתמחות, בתנאי שעמדו בתנאי הקבלה. 

אפשר לקבל ייעוץ לקראת בחירה או שינוי של חוג ומסלול הלימודים.

לראש  באתר)  (המופיע  בקשה  בטופס  תפנה  לימודים,  חוג/מסלול  לשנות  הרוצה  סטודנטית  ב. 

המסלול הנוכחי. לאחר קבלת אישור ראש המסלול הנוכחי, תועבר הבקשה לראש המסלול הקולט 

ולנשיא המכללה. ללא אישור של כל הגורמים, לא תאושר הבקשה. במקרה שבו תאושר הבקשה, 

ייקבעו ההשלמות הנדרשות בקורסי הכשרה קלינית.

ג. צוות המרצים בראשות המדריך הפדגוגי יעקוב אחרי התאמת הסטודנטית למסלול הלימודים. 

יכול להמליץ לסטודנטית על מעבר למסלול  בשעת הצורך ראש המסלול או המדריך הפדגוגי 

הכשרה אחר או לקבוע תנאים להמשך הלימודים.

ד. כל מעבר ממסלול למסלול טעון אישור נשיא המכללה.

הפסקת לימודים
א. הפסקת לימודים והרחקת סטודנטית מהמכללה תוכל לקרות במקרים אלה:

    1. אי עמידה בתנאי הקבלה או בתנאי המעבר משנה לשנה.

    2. אי התאמה אישית להוראה או למסגרת החמ"ד.

    3. אי הקפדה על כללי קוד הלבוש בזמן הימצאותה בין כותלי המכללה.

    4. אם קבעה מועצה פדגוגית עקב אירוע חריג כי הסטודנטית אינה ראויה ללמוד במכללה.

ב. ההחלטה על הרחקת סטודנטית מהמכללה לא תיעשה על דעת יחיד, אלא על יסוד החלטה 

"מינהל  במסמך  החינוך  משרד  בידי  המפורסמים  הנהלים  פי  ועל  פדגוגי  פורום  של  מנומקת 

לומדים במוסדות להכשרת עו"ה" (תש"ע).

פעילות  ומכל  קלינית  מהכשרה  מלימודים,  סטודנטית  להשעות  גם  רשאי  הפדגוגי  הפורום  ג.  

אחרת במכללה לתקופה שלא תעלה על שבועיים.

ד.  סטודנטית רשאית לערער לפני ועדת הערעור על החלטה להרחקה בתוך 14 יום מן המועד שבו 

נודע לה על ההחלטה.

ה.  דיון בוועדת הערעור יתקיים בתוך שבועיים מיום הגשת הבקשה. הסטודנטית רשאית להופיע 

לפני הוועדה אם היא מעוניינת בכך.

ו. דיון בוועדת ערעור יתבצע עם הסטודנטית עצמה ולא עם מייצגים חיצוניים כגון הורים או בני 

זוג.

ז.  הודעה על ההחלטה הסופית תימסר לסטודנטית בתוך שבוע מישיבת הוועדה.

הקפאת לימודים
א. אם הסטודנטית החליטה להקפיא את הלימודים מכל סיבה שהיא, היא חייבת להודיע בכתב 

לראש המסלול, למזכירות האקדמית ולהנהלת החשבונות. 

ב. על הסטודנטית לקבל בכתב את אישורו של ראש החוג. אישור זה תקף לשנתיים. 

ג. סטודנטית שחזרה ללמוד בתוך שנתיים מיום ההקפאה, לא תהיה חובת שינוי כל שהוא בתוכנית 

הלימודים ולא תהיה מחויבת בתוספת שכר לימוד.

ד. סטודנטית שהפסיקה לימודיה לתקופה כל שהיא ולא קיבלה אישור מראש המסלול, תהיה 

מחויבת לבחון מחדש עם ראש המסלול דרישות לסיום התואר, מעבר לתוכנית שנקבעה לה לפני 

הפסקת הלימודים ובתוספת שכר לימוד על כל קורס שתלמד מיום חזרתה. 

תנאי ההסמכה
א. בוגר המכללה יוסמך על יסוד התנאים האלה:

     1. השתתפות סדירה בלימודים, בהתנסות בהוראה ובחינוך ובכל הפעילויות הנדרשות

     במכללה.

     2. עמידה בהצלחה בכל מבחני הקורסים השונים ובבחינות הגמר והגשת עבודות לסוגיהן 

     במועדים הנדרשים.

     3. סיום כל החובות המשלימים, כגון קורס עזרה ראשונה, מבחני בקיאות במקרא ובהלכה, 

     סדנאות וכיו"ב.

חובות  סיום  על  אישור  המכללה  למזכירות  להמציא  לימודיהן  את  שסיימו  סטודנטיות  על  ב. 

כספיים ממנהלת החשבונות והספרייה. כמו כן על הסטודנטיות למלא טופס "בקשה לאישור על 

על  זה  טופס  להגשת  האחריות  האקדמית.  למזכירות  ולהגיש  לתעודה"  וזכאות  לימודים  סיום 

הסטודנטיות.

סטודנטיות שסיימו את לימודיהן, יקבלו זכאות לתואר או לתעודת הוראה מהמזכירות האקדמית, 

רק לאחר בדיקת ראש המסלול ואישורו על סיום הלימודים. 

אישור הזכאות לתואר או לתעודת הוראה הוא אסמכתה רשמית של המכללה ואפשר להציגו 

לפני כל מוסד. 

ייקבע לפי תאריך מתן הציון האחרון לתעודה. התעודות מוענקות  ג. תאריך הזכאות לתעודה 

אחת לשנה בטקס חלוקת תארים ותעודות.

ד. המסיימות בהצלחה שלוש שנות לימוד, בהיקף של 80% כולל הכשרה קלינית ג ופרויקט – יהיו 

זכאיות לאישור המקנה דרגת שכר "מורה מוסמך בכיר" – לצורכי שכר בלבד.

ה. מי שסיימה לימודיה ואינה זכאית לתואר או לתעודת הוראה בגלל בחינות וחובות לימודים – 

תישמר לה הזכות להשלים את החובות על פי התוכנית המקורית, במשך שנתיים ממועד סיום 

הלימודים, בתשלום נוסף! 

והיקף  הלימודים  מסגרת   – משמעה  המקורית"  התוכנית  פי  על  חובות  "השלמת  כי  יובהר 

הדרישות. אי אפשר להשלים חובות/עבודות/מבחנים בקורס אם חלפו מועדי ההגשה.

(נא לעיין ב"סדרי הגשת עבודות" עמ' 34 בתקנון זה)

השלמה לאחר שנתיים ועד שש שנים מסיום הלימודים תהיה על פי תוכנית לימודים שתיבנה 

לפונה בידי המכללה – בהתחשב בחובות הקבלה, בלימודים ובדרישות העדכניות של המכללה 

בתחום ההכשרה – בתשלום נוסף!

לאומי  שירות  כולל  (לא  לימודים  הפסקת  על  הודעה  לאחר שנמסרה  שנתיים  ללימודים  חזרה 

לאחר סיום הלימודים) – תיחשב כפנייה חדשה לקבלה למכללה, והיא טעונה הסכמת המכללה 

קודמים  בלימודים  להכיר  אפשרות  בדיקת  מתוך   – שתיקבע  כפי  לימודים  בתוכנית  ועמידה 

(הוראות התיישנות לימודים של האגף להכשרת עו"ה – מינהל לומדים תש"ע).

ו. סטודנטיות שהחלו את הלימודים לתעודת הוראה (עם או בלי תואר) משנת הלימודים תשע"ז 

ואילך, תהיינה מחויבות כחלק מתהליך הקבלה לעבודה (לאחר סיום תקופת ההתמחות) במוסד 

חינוך רשמי (מוסד חינוך שבו משרד החינוך הוא המעסיק של עובדי ההוראה), לעבור בחינות 

קבלה מעבר לדרישות הקיימות כיום – תואר אקדמי, תעודת הוראה וחובת התמחות בהוראה 

(סטאז'). 

תאריכי תפוגה של הסמכה להוראה
האחריות על סיום החובות הלימודיות מוטלת על הסטודנטית בלבד. 

סטודנטית זכאית להשהות את לימודיה לתואר ראשון לתקופה שלא תעלה על שתי שנות לימוד, 

בלי שתקופה זו תימנה לה במניין שנות לימודיה לתואר. 

אם לא תעשה זאת בפרק הזמן הנקוב, תחויב בתקופת לימודים או בעבודות נוספות כפי שתקבע 

המועצה האקדמית. 

בהכשרה מלאה – לאחר שש שנים לא יהיה תוקף ללימודיה הקודמים.

בהסבות – לאחר שלוש שנים לא יהיה תוקף ללימודיה הקודמים.

נוהל קבלת תעודות ותארים
א. על סטודנטיות שהשלימו את כל חובותיהן האקדמיים, למלא טופס "בקשה לאישור על סיום 

לימודים וזכאות לתעודה".

ב. מנהל הסטודנטים ישלים את הבדיקה בתוך חודש ממועד הגשת הבקשה. 

ג.  על סטודנטית שקיבלה הודעה על אי השלמת חובות לימודים ומנהליים להשלים את חובותיה. 

ד. עם השלמת חובותיה יהיה על הסטודנטית להגיש טופס בקשה חדש והיא תחויב בתשלום.

חובותיה  את  הסטודנטית  סיימה  שבו  התאריך  הוא  לתואר  או  לתעודה  הזכאות  מועד  ה. 

האקדמיים והמנהליים. מועד טקס חלוקת תארים יפורסם מדי שנה.

ו. כדי שתוכלנה הסטודנטיות להשתתף בטקס הענקת תארים הסמוך למועד סיום כל חובותיהם, 

יהיה עליהן להגיש בקשה "לאישור סיום לימודים וזכאות לתעודה", לא יאוחר מחודש טרם מועד 

הטקס.

ז. התעודה המקורית תוענק לסטודנטיות בטקס הענקת תארים הסמוך למועד סיום כל חובותיהן. 

סטודנטית שנבצר ממנה להגיע לטקס, תוכל לקבל את התעודה במזכירות המכללה או באמצעות 

קרוב משפחה מדרגה ראשונה שיגיע למכללה ויציג ייפוי כוח של הסטודנטית וצילום תעודת 

זהות שלה. 

לשליחת  בקשה  או  ראשונה  מדרגה  משפחה  קרוב  שאינו  נציג  באמצעות  התעודה  שליחת 

התעודה בדואר – יחייבו דמי טיפול על סך 120 ש"ח.

ועדת מוגנות 
הקשורות  בתלונות  לטיפול  המכללה  הנהלת  בידי  ממונה  המכללה,  דיקנית  בלאו,  מיכל  הגב' 

בהטרדה מינית. בכל מקרה של סבל עקב הטרדה מינית או במקרה של ספק האם מה שקורה הוא 

הטרדה מינית – אתן מוזמנות ליצור קשר עם מיכל 055-6603587. 
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מבנה שנת הלימודים
המכללה קשורה במוסדות החינוך הממ"ד בישראל בפעילותה השוטפת בהכשרה קלינית. לפיכך 

מועדי שנה"ל צמודים בדרך כלל ללוח התאריכים והחופשות שמפרסם משרד החינוך.

שנת הלימודים נחלקת לשתי עונות (סמסטרים). בתום כל עונת לימודים מתקיימים מבחני סיום.

רוב הקורסים ניתנים בהיקף של שתי שעות בשבוע (1 ש"ש) במשך סמסטר אחד או לאורך כל 

שנת הלימודים.

במשך שנה"ל משובצים כשניים-שלושה שבועות של "הכשרה קלינית רצופה" (התנסות במוסדות 

חינוך), וכן שבוע של סדנאות מרוכזות בנושאים שונים.

מערכת הלימודים
א. לקראת כל שנת לימודים מתפרסמת מערכת לימודים הבנויה לפי המסלולים ושנתוני הלימוד.

ב. מערכת הלימודים מחייבת את כל הסטודנטיות אם כי ייתכנו בה שינויים במקרים מסוימים על 

בסיס אישי.

בקשה  תגיש   – גבוהה  להשכלה  אחר  במוסד  בהם  חייבת  שהיא  קורסים  שלמדה  מי  ג. 

לפטור/להמרה לוועדת הסטטוס. לכל בקשה כזו יש לצרף מסמכים מתאימים הניתנים להורדה 

באתר המכללה: סטודנטים/ טפסים/פניה לוועדות המכללה.

ד. כל תוכנית לימודים חייבת להיות חתומה ומאושרת בידי ראש המסלול או מרכז הלימודים או 

מי שהוסמך לכך.

עותק מאושר של התוכנית יישמר בתיק האישי של כל סטודנט.

השבועיים  במהלך  האישית  השעות  במערכת  שינויים  ולבצע  מקורסים  לפרוש  אפשר  ה. 

ובאישור ראש המסלול בלבד. החל מהשבוע השלישי, כל עזיבה של  הראשונים של הסמסטר 

קורס, גם במקרים מזכים ובאישור ראש המסלול, תחייב את הסטודנטית בתשלום מלא.

בקורס של סיורים אפשר לבטל השתתפות בקורס וללא תשלום עד שבועיים קודם הסיור, חוץ 

ממקרים חריגים ביותר ושיועברו לדיון בוועדת סטטוס.

ו. שינוי תוכנית הלימודים – סטודנטית המבקשת לשנות את התוכנית שאושרה לה תפנה לראש 

המסלול ותמלא טופס בקשה לשינוי קורס. לאחר אישור השינוי בידי ראש המסלול, יוקלד השינוי 

במזכירות האקדמית ויתויק בתיק האישי. לימודים בקורסים שלא יירשמו בטופס הלימודים – לא 

יוכרו. שינויים במערכת הלימודים יוגשו עד שבועיים מתחילת הלימודים.

לוחות  על  מתפרסמים  פרטים  הקיץ.  חופשת  במהלך  מתנהלת  הלימוד  לקורסי  ההרשמה  ז. 

המודעות/ באתר המכללה.

ח. סטודנטית שלמדה במוסד להשכלה גבוהה ומבקשת לקבל הכרה בקורסים על סמך לימודיה 

– נדרשת לצרף אישור רשמי המפרט את תחומי הלימוד, מספר שעות הלימוד, סילבוס הקורס 

והציונים שהושגו. המכללה אינה מתחייבת להכיר בקורסים שנלמדו במוסדות לימוד אחרים. יש 

להגיש בקשות להכרה בלימודים קודמים (כולל לימודי מדרשה) בשלב הקבלה למכללה בלבד.

קוד התנהגות וקוד לבוש
בישראל,  הדתית  הממלכתית  החינוך  למערכת  ומחנכים  מחנכות  המכשירה  שאנן  במכללת 

החמ"ד  במערכת  כמחנכים  בעתיד  לתפקידם  מודעים  להיות  מתבקשים  במכללה  הסטודנטים 

ולנהל את אורח חייהם באופן המתבקש, מתאים והולם למחנכים במגזר הדתי.

בבואם למכללה יקפידו הגברים על לבוש הולם והנשים תקפדנה על לבוש צנוע - חצאית ושמלה 

באורך המכסה את הברך גם בעת ישיבה, שרוולים ומפתח חולצה סגור.

יושר אישי
שמירה על לוח הזמנים ונוכחות מראשית השיעור ועד סופו (על פי זמני השיעורים המתפרסמים 

במכללה ובאתר האינטרנט של המכללה).

שמירה על טוהר המידות בבחינות ובמטלות.

כתיבה אקדמית מתוך שמירה על כללי האתיקה וזכויות יוצרים. 

תקנות מנהל
א. סטודנטית השוהה במכללה נדרשת לכבד את כל הכללים הנהוגים במכללה.

עם  יתקיים  במכללה  תפקיד  בעל  או  גוף  עם  סטודנטית  של  דיון  או  שיח  התנהלות,  כל  ב. 

הסטודנטית עצמה ולא עם מייצגים חיצוניים כגון הורים או בני זוג.

אישורים,  הצגת  מועדי  בדבר  המזכירות  הוראות  אחר  בדייקנות  למלא  נדרשת  הסטודנטית  ג. 

תעודות מקוריות ואישורים נוטריוניים.

ד. הסטודנטית מתבקשת לדאוג לעדכון הפרטים האישיים שבתיקה האישי במנהל תלמידים או 

באמצעות מערכת הציונים שבאינטרנט באמצעות אתר המכללה (שינוי מצב משפחתי, כתובת 

וכו'). 

עצמן  ולבטח  לאומי  לביטוח  לשלם  בריאות,  בביטוח  עצמה  את  לבטח  נדרשת  הסטודנטית  ה. 

ביטוח נזיקין.

ו.  הסטודנטית אחראית להתעדכן בהודעות המתפרסמות מדי יום באתר המכללה.

נוכחות בלימודים
הקשורה  אחרת  פעילות  ובכל  הוראה  באימוני  בסיורים,  בסדנאות,  בשיעורים,  ההשתתפות  א. 

בלימודים במכללה היא חובה.

היעדרויות  חמש  ועד  סמסטריאלי  מקורס  היעדרויות  שתי  עד  להיעדר  רשאית  סטודנטית  ב. 

מקורס שנתי. 

ולא  (אפילו מסיבות מוצדקות) לא תורשה להיבחן,  ג. סטודנטית שתיעדר מקורס מעל המותר 

יוכרו לה לימודיה במקצוע זה באותה שנה/סמסטר. במקרים גבוליים תוטל עבודת השלמה או 

מבחן.

ד. הזכות להיעדר אינה קיימת בהכשרה הקלינית. בכל מקרה של היעדרות חייבת הסטודנטית 

להשלים את הימים שנעדרה בהם.

ה. סטודנטית תורשה למלא מקום בגן או בבית ספר בזמן ימי הלימוד במכללה אך ורק לפי אישור 

ראש המסלול. מילוי מקום מאושר לא ייחשב במכסת ההיעדרויות.

ו. סטודנטית המתחתנת תקבל אישור להיעדרות נוספת של שבוע ימים מעבר למכסה.

המותרת.  למכסה  מעבר  נוספות  היעדרויות  לארבע  אישור  תקבל  לידה  לאחר  סטודנטית  ז. 

הנולד.  ברך  וטיפול  מהלידה  התאוששות  לצורך  נוספת  אחת  להיעדרות  זכאית  הסטודנטית 

היעדרות זו ניתנת למימוש שנה מיום הלידה בלבד ולא בסמסטר שמומשה בו חופשת הלידה. 

בלידה  על ארבע  נוספת  להיעדרות אחת  זכאית  היולדת  ח. בלידת תאומים תהיה הסטודנטית 

רגילה. כלומר חמש היעדרויות.

ט.  סטודנטית השרויה באבל, לא עלינו, תקבל אישור להיעדרות נוספת של שבוע ימים מעבר 

למכסה.

י.  חל איסור להכניס תינוקות לשיעורים.

יא. יציאה לצורך הנקה תתאפשר לזמן של כ-15 דקות בפתיחה או בסיום של כל שיעור ובסמוך 

להפסקות. 

יב.  במקרה של ספק בבעיית היעדרות, על התלמידה לוודא את זכאותה להיבחן אצל המרצה.

יג. זכותו של מרצה למנוע כניסת מאחרים להרצאה או "טיילת" בזמן ההרצאה. הסטודנטית חייבת 

להופיע בזמן לשיעורים ולפעילויות. איחור הוא כניסה לשיעור עד 15 דקות מתחילתו, שלושה 

ייחשב  דקות   15 מעל  איחור  המלא).  התקנון  במסמך  (ראי  אחת  להיעדרות  נחשבים  איחורים 

כהיעדרות מלאה. אין לצאת במהלך השיעור. יציאה במהלך השיעור דינה כהיעדרות (כולל מקרים 

להוציא  רשאי  מרצה  פדגוגי).  מדריך  או  מרצה  עם  פגישה  לצורך  יוצאת  סטודנטית  שבהם 

סטודנטית מהשיעור בשל הפרעה למהלך השיעור, יציאה זו תיחשב כהיעדרות. המרצה יעביר את 

פרטי האירוע לוועדת משמעת. (מרצה רשאי להחליט ולהודיע כי בקורס שהוא מלמד בו לא תותר 

כלל כניסה באיחור).

ורק  ל-20%  מעבר  בסמסטר  אחת  פעם  ניתן  מאמן  ספר  לבית  עזרה  לצורך  יציאה  אישור  יד. 

באישור ההנהלה מראש. לא יינתן אישור למפרע ובמקרה זה תיחשב ההיעדרות כחלק מ-20%.

טו.  היעדרות לצורך ימי עיון של פר"ח נמצאת במסגרת 20% היעדרות.

שיטת לימוד חריגה (לימוד בהנחיה)
בשיטת לימוד חריגה הסטודנטיות פטורות מנוכחות סדירה בשיעורים, כאשר כלל הסטודנטיות 

המשתתפות בקורס לומדות בנוכחות מלאה. בקשה לשיטת לימוד חריגה תוגש במהלך השבועיים 

הראשונים של הסמסטר לראש המסלול/ החוג, בכפוף לאישור המרצה ועל פי הנחיותיו. 

סטודנטיות הלומדות בשיטת לימוד חריגה, מחויבות להיפגש לכל הפחות מפגש אחד עם מרצה 

הקורס במהלך הסמסטר, כמו כן הן מחויבות במטלה אקדמית נוספת, וכן קריאת מאמר חובה 

אחד מתוך הסילבוס שיישאלו עליו בשאלה נוספת בבחינה/בעבודה. מענה על שאלה זו תזכה את 

כך,  על  נוסף  הבחינה/העבודה.  של  הסופי  הציון  לצבירת  ויחושב  מלא  בניקוד  הסטודנטיות 

עצמה,  דעת  על  ב  במועד  שתיבחן  סטודנטית  בלבד.  א  במועדי  להיבחן  נדרשות  הסטודנטיות 

המבחן ייפסל והסטודנטית תיקנס. 

76. לא הצליחה הסטודנטית לקבל ציון עובר  זו הוא  ציון עובר מינימלי בקורס הנלמד בשיטה 

או  מלא  ובתשלום  רגילה  לימוד  בשיטת  נוספת  פעם  הקורס  את  ללמוד  תידרש  היא  מינימלי, 

ללמוד קורס חלופי על פי הנחיית ראש המסלול.

קורס מקוון/מונחה
קורס מקוון הוא קורס שבו הלמידה מתבצעת במרשתת (אינטרנט). הרישום לקורס ייעשה על פי 

הנחיות המזכירות וההנהלה. על הנרשמת להיות בעלת יכולת נגישות לאינטרנט ובעלת מיומנות 

וידע בשימוש ברשת האינטרנט. 

הסטודנטיות יידרשו לבצע את המטלות באופן סדיר ועל פי לוח זמנים והנחיות המרצה. 

תקנון ללמידה מקוונת
 = / בזום  הסטודנטיות נדרשות לעמוד בכל הכללים הנדרשים במכללת שאנן. שיעור "מרחוק" 

שיעור פרונטלי רגיל, ולכן יש לעמוד בכל הכללים הכתובים בתקנון.

סביבה לימודית – הינך נדרשת מראש לארגן לעצמך סביבת לימודים ביתית נוחה ונאותה (לא 

למידה במהלך נסיעה/הליכה וכדומה) ותנאי למידה נוחים ולמנוע כל מצב של אי נוכחות שיירשם 

כהיעדרות:

• מחשב תקין מחובר לאינטרנט פעיל. לוודא מראש שלא תהיינה בעיות של חומרה, במקרה של 

מחשב נייד – שתהיה סוללה טעונה דייה לכל היום.

• מצלמה ומיקרופון תקינים ופעילים.

• חיבור תקין לאינטרנט

• מכשירי כתיבה ושתייה.

• האכילה אסורה בזמן השיעורים. 

בכל  פתוחה  מצלמה  חובת  השיעורים.  אורך  לכל  נראית  נוכחות  נדרשת   – נראית  נוכחות 

השיעורים ולכל אורכם. 

פניות ללימודים – יש לשמור על פניות מלאה ללימודים. חל איסור להכניס תינוקות לשיעורים. 

חובת נוכחות על פי כל כללי התקנון, ישיבה מול מצלמה = יציאה לרשות הרבים.

בדיונים  מגוונות, להשתתף  להגיש מטלות  – במהלך הלמידה תידרש הלומדת  נוכחות פעילה 

וכדומה. בכל ההליך תידרש לעבוד ליד המחשב עם מצלמה פתוחה בזמן העבודה. 

אתר/כלי דיגיטלי – אפשר לשלב ולהיעזר רק בכלים/אתרים שאפשר להשתמש בהם והנתונים 

שנתקלת  במקרה  לשימוש.  מאושר  אינו  הגנה,  בשל  שנחסם  דיגיטלי  אתר/כלי  ההגנות.   לכל 

בבעיה, נא לעדכן את המרצה על כך.

תקנון מבחנים וסדרי בחינה
א. לוח בחינות סופי יתפרסם על לוח המודעות ובאתר המכללה באינטרנט, לא יאוחר משבועיים 

לפני מועד הבחינות (על אף הנאמר לעיל, יש לעקוב יום לפני הבחינה על שינוי בלתי צפוי).

ב. חלה חובת השתתפות בבחינות במועד א.

ג. אם נבצר מהסטודנטית להיבחן במועד א בשל אילוצים של המכללה (מועדי בחינות חופפים) 

יש להיבחן במועד ב. גם סטודנטית שהיו לה אילוצים אישיים או שרוצה לתקן ציונים שקיבלה 

במועד א רשאית לגשת להיבחן במועד ב של הקורס. הציון האחרון קובע. במקרים מיוחדים כפי 

שיפורט בהמשך הסטודנטית רשאית להיבחן במועד מיוחד נוסף.

ד. חלה עדיפות בביצוע בחינות הנדרשות במסגרת של השלמת חובות משנים קודמות.

ה. כאמור סטודנטית הלומדת בשיטת למידה חריגה רשאית להיבחן במועדי א בלבד ובציון עובר 

של 76. 

יורשו  לא  נבחנות  המשגיח.  של  הגעתו  עם  מייד  תתבצע  הבחינה  לחדר  סטודנטית  כניסת  ו. 

להיכנס לחדר הבחינה, אלא רק במהלך חצי השעה הראשונה שלאחר תחילתה, בתנאי שאחת 

מהנבחנות לא עזבה את חדר הבחינה בפרק זמן זה. לא תינתן תוספת זמן למאחרות.

ז. בעת הכניסה לבחינה יש להציג לפני המשגיח כרטיס נבחן מעודכן לסמסטר הנוכחי, המוכיח 

כי אין לסטודנטית מחויבויות כספיות כלשהן כלפי המכללה. ניתן להורידו באזור האישי בתוך 

אתר המכללה ,המסמך יופיע לאפשרות הדפסה לאחר הסדרת התשלומים.

ח. לא תורשה סטודנטית לעיין בבחינה טרם כתיבתה. סטודנטית שתיכנס לבחינה ותבחר שלא 

לכתוב במחברת הבחינה הציון יהיה "0". 

ט. נבחנת שהחליטה שלא לכתוב את הבחינה, לא תהיה רשאית לעזוב את חדר הבחינה, אלא 

כעבור חצי שעה ממועד תחילתה, וזאת לאחר שמילאה את פרטיה האישיים על גבי המחברת 

והחזירה את טופס הבחינה.

י. נבחנת לא תעזוב את חדר הבחינה במהלך הבחינה. במקרים מיוחדים שבהם תוגש בקשה עד 

היציאה  תתאפשר   04-8780017  – כלאף  רגינה  הגב'   – הבחינות  לאחראית  הבחינה  לפני  יום 

לשירותים. בבחינות שאורכן יותר משעה וחצי, תתפצל הבחינה לשני חלקים וביניהם הפסקה של 

15 דקות לשירותים ולאוכל. 

יא. במשך כל הבחינה חל איסור להחזיק בהישג יד, בחדר הבחינה או בסמוך לו, כל חומר הקשור 

לבחינה עצמה או לקורס שבו נערכת הבחינה, כולל טלפון סלולרי, פרט לחומר שהשימוש בו 

הותר בידי המרצה.

יב. חל איסור מוחלט להשתמש במכשירי טלפון ניידים או בכל מכשיר אלקטרוני בשעת הבחינה. 

יש לכבותם ולהניחם בתיק ליד הלוח בכיתה.

יג. לחדר הבחינה מותר להכניס רק שתייה.

יד. חל איסור להכניס תינוקות לחדר המבחן.

טו. חלה חובת הרשמה למועד ב באתר המכללה. סטודנטית שהחליטה שלא לגשת לבחינה, עליה 

להודיע על כך במזכירות. במקרים שבהם לא תתקבל הודעה תחויב הסטודנטית בקנס של 100 

ש"ח.

טז. סטודנטית הנדרשת להיבחן במועד מיוחד תגיש בקשה לוועדת סטטוס לפני מועד ב! פניות 

יוגשו אך ורק על גבי "טופס פנייה  שיוגשו לאחר מועד זה לא יתקבלו. פניות לוועדת סטטוס 

לוועדת סטטוס" הנמצא באתר המכללה . 

יז. החלטות ועדת הסטטוס יועברו למזכירות המכללה. יש לציין כי באחריותה של הסטודנטית 

לברר מה היו החלטות הוועדה במזכירות המכללה- הגב' הניה ארנון.

ZOOM מבחנים בחדר
במידה והמצב הקיים יאלץ אותנו ללמוד מרחוק, המבחנים יתקיימו במתכונת זו על פי הכללים 

הבאים:

א. הבחינה תתבצע בחדר ZOOM  בו נלמד הקורס, אלה אם כן המרצה אשלח כתובת זום אחרת.

ב. ללא הפעלת המצלמה בזמן הבחינה לא ניתן יהיה להבחן. 

ג. באחריות הסטודנטית להימצא בחדר נפרד ושקט ושלא ייכנסו לחדר בני משפחה או אנשים 

אחרים.

ד. במשך כל הבחינה חל איסור להחזיק בהישג יד, בחדר הבחינה או בסמוך לו, כל חומר הקשור 

לבחינה עצמה או לקורס בו נערכת הבחינה, כולל טלפון סלולארי, פרט לחומר שהשימוש בו הותר 

על-ידי המרצה. חל איסור להשתמש בטלפון נייד או כל אמצעי אלקטרוניקה אחר בזמן הבחינה.

ה. סטודנטית שתכנס לבחינה לאחר תחילת הבחינה לא תקבל תוספת זמן מעבר לשעת ההתחלה 

והסיום שהוגדרה לבחינה. סטודנטים עם התאמות של תוספת זמן, יוגדר להם זמן הבחינה כולל 

תוספת זמן.

ו. פנייה למרצה תהיה ע"י הרמת יד לכיוון המצלמה, והמתנה שהמרצה יפנה לסטודנטית.

ז. נבחן לא יוכל לעזות את החדר ZOOM או לכבות את המחשב לפני שסיים את הבחינה.

ח. נבחן שהחליט שלא לכתוב את הבחינה, לא יהיה רשאי לעזוב את חדר ZOOM, אלא כעבור חצי 

שעה ממועד תחילת   הבחינה.

מועד בחינה מיוחד
א. סטודנטית שנבצר ממנה להיבחן במועד א או במועד ב אינה זכאית אוטומטית למועד מיוחד. 

בקשה למועד מיוחד מחייבת פנייה בכתב לוועדת סטטוס לפני מועד ב! פניות שיוגשו לאחר מועד 

אחד.  טופס  גבי  על  ירוכזו  הבקשות  כל  אחת,  מבחינה  יותר  יש  שבו  במקרה  יתקבלו.  לא  זה 

הבקשות לביצוע מועד מיוחד יוגשו רק במקרה של כישלון בבחינה ולא לצורך שיפור הציון.

ב. האפשרות לקבלת מועד מיוחד ניתנת רק בחמישה מקרים:

    1. חתונה  |  2. חופשת לידה  |  3. מילואים  |  4. אשפוז  |  5. אבל

ג. פניות לוועדת סטטוס לבקשת מועד מיוחד יוגשו אך ורק על גבי "טופס בקשה למועד מיוחד" 

הנמצא באתר המכללה. החלטות ועדת הסטטוס יועברו למזכירות המכללה. יש לציין כי באחריות 

הסטודנטית לברר מה היו החלטות הוועדה.

ד. אי אפשר לשפר ציון במועד מיוחד. המקרה היחיד שבו אפשר לשפר ציון במועד מיוחד הוא 

במקרה שבו היה כפל מבחנים. אי אפשר לשפר ציון במועד מיוחד גם במקרים מזכים.

ה. אי אפשר להיבחן שלוש פעמים בקורס. סטודנטית שנבחנה פעמיים ונכשלה נדרשת להירשם 

לקורס מחודש בשנת הלימודים הבאה.

ו. סטודנטית שהייתה אמורה להגיע לבחינה במועד מיוחד, לא הגיעה לבחינה, לא הודיעה על כך 

100 ש"ח דמי טיפול ולא תוכל להיבחן  וההיעדרות הייתה ללא סיבה מוצדקת, תשלם קנס של 

במועדים מיוחדים עד תום לימודיה, חוץ ממקרים חריגים ביותר ובאישור מיוחד של ועדת סטטוס.

ציוני בחינות 
א. מחובתה של הסטודנטית לעקוב אחר ציוניה המופיעים באתר המכללה באינטרנט ולדווח על 

יפורסמו בין שבועיים לשלושה שבועות ממועד  כל עיכוב חריג ברישום ציונה בקורס. הציונים 

הבחינה. לא תתקבל טענה כלשהי על ציון חסר לאחר סוף הסמסטר העוקב.

ב. ציון "עובר" הוא 60. חוץ מקורסים שבהם ציון "עובר" הוא 70: הכשרה קלינית, לשון עברית, 

קורסי דידקטיקה, חוגים (ממוצע כולל) או קורסים שצוין בהם אחרת. ציון "עובר" הנמוך ביותר 

במבחני בקיאות בהלכה ובמקרא הוא 65.

ג.  ציון עובר בקורס – תנאי ראשון- יש לקבל ציון עובר בבחינה (לפחות 60 או 70 בהתאם להגדרת 

הקורס). רק לאחר שהסטודנטית עברה את הבחינה אפשר לשקלל לה את ההרכבים הנוספים של 

הקורס: תרגילים, בחנים, עבודות וכו' כדי לקבל את הציון הסופי בקורס. 

ד. סטודנטית שמעוניינת לשפר ציון תוכל להיבחן גם במועד ב. בכל מקרה הציון האחרון הוא 

הקובע. לא יתקיימו מועדים נוספים! באירועים חריגים רשאית הנהלת המכללה לקבוע כי הציון 

הגבוה מבין שני המועדים הוא הציון הסופי והקובע.

ה.  סטודנטית שנכשלה בשני מועדים של אותו קורס, תחויב ללמוד את הקורס פעם נוספת או 

לחלופין, ללמוד קורס אחר. 

ו. עלות חזרה על קורס סמסטריאלי                                   - 574 ש“ח.   

ז. החובה על בדיקת הציונים ועל בירור תאריכי הבחינות מוטלת על הסטודנטית.

נוהל ערעור על ציוני בחינות: 

א. לערעור על הבחינה יש לפנות למרצה ולראש החוג.

יעמדו לרשות הסטודנטים  יהיה לעיין במחברת הבחינה הסרוקה. המחברות הסרוקות  ניתן  ב. 

לעיונם עד תום חודשיים ממועד המבחן.

עבודות – תקנון לכתיבה ולהגשת עבודות 

הנחיות כלליות
כל עבודה (כולל מטלות ותרגילים קצרים), פרו-סמינריון ועבודה סמינריונית חייבים להיכתב לפי 

הכללים של כתיבת עבודה אקדמית, תוך הקפדה על מניעת העתקות ושמירה על זכויות יוצרים.

הסטודנטיות הלומדות לקראת תואר B.Ed. חייבות בכתיבת שתי עבודות סמינריוניות במקצועות 

ההתמחות ועבודה סמינריונית נוספת בחינוך. 

הסטודנטיות הלומדות לקראת תואר M.Ed. חייבות בשתי עבודות סמינריוניות, וכן בעבודת גמר 

יישומית. 

אין לכתוב שתי עבודות בהנחיית אותו מנחה.

מנחי העבודות ייעצו לסטודנטיות בבחירת הנושא ובתכנון שלבי העבודה. היקף ההנחיה ומועדיה 

ייקבעו בתיאום משותף של הסטודנטית והמנחה. בהנחיה האישית יידונו האפשרויות שבנושא, 

פיתוחו, תיחומו, איסוף החומר והמקורות, דרכי תיעודו ועיבודו וחלוקת הנושא לראשי פרקים. 

אפשר לקבל ייעוץ גם בספרייה.

הסטודנטיות נדרשות לשמור עותק נוסף של העבודה ברשותן למקרה שיידרשו להגישו.

סדרי הגשת עבודות
בכל עבודת סיום לקורס סמסטריאלי/שנתי יהיה מועד הגשה אחד בלבד.

כמו כן יודיע המרצה את עקרונות למתן הציון באמצעות מחוון.

יש להגיש את העבודה בצירוף טופס בקרה (הנמצא באתר המכללה) שלא בוצעו העתקות. ללא 

הטופס לא תיבדק העבודה! 

למען הסר ספק – חלה על המרצים חובת דיווח לוועדת משמעת על כל מקרה של חשד להעתקה 

בעבודות כולל פלגיאט. 

במקרה של סיבה אישית מיוחדת, אפשר לפנות בכתב לוועדת סטטוס לפני תום מועד ההגשה 

של העבודה ולבקש הארכה.

הגשת עבודה במועד מיוחד תחויב באישור ועדת סטטוס. הגשת עבודה באיחור ללא אירוע מזכה, 

תחייב תשלום קנס של 300 ש"ח לכל 1 ש"ש. לאחר המועד המיוחד, הקורס יימחק והסטודנטית 

תאלץ לחזור עליו.

כמו כן, בכל מקרה אי אפשר להשלים חובות/עבודות/מבחנים בקורס אם חלפו מועדי ההגשה 

למועד  להגיש בקשה  יש  כאמור  המזכירות האקדמית.  בידי  בקורס, אלא אם תאושר הבקשה 

מיוחד במבחן לפני תום מועד ההגשה של העבודה.

אם מסיבה כל שהיא לא הוגדר מועד להגשה הרי שהתאריך האחרון להגשת עבודה בקורס הוא 

סוף תקופת המבחנים של אותו סמסטר.

לסטודנטיות שלא הגישו עבודה במועד שנקבע ולא קיבלו על כך אישור מראש מוועדת הסטטוס, 

יבוטל הקורס ויהיה עליהן להירשם, לשלם וללמוד אותו מחדש בנוכחות מלאה.

מועדי הגשת עבודות סמינריוניות:
1. עד לראש חודש חשוון, בשנה העוקבת למועד הקורס. 

2. סטודנטיות הלומדות בתוכנית רג"ב (תוכנית מצוינות), הלומדות בשנת לימודים אחת שלושה 

סמינריונים, יגישו שתי עבודות סמינריוניות עד לר"ח חשוון בשנה העוקבת למועד הקורס ואת 

העבודה הסמינריונית השלישית עד לראש חודש כסלו בשנה העוקבת למועד הקורס. 

רפרטים לסמינריונים:
1.  על כל הסטודנטיות להעביר רפרט על פי ההנחיות והמועדים שהמרצה יקבע.

2.  אי אפשר לפנות לוועדת סטטוס בעניין חריגה בהעברת הרפרט.

3.  אי הגשת רפרט על פי ההנחיות שנקבעו, תגרור הפסקת הקורס הסמינריוני.

4. הגשת עבודה סמינריונית במועד מיוחד תחויב באישור ועדת סטטוס. הוועדה תקבע את מועד 

המיוחד  המועד  1 ש"ש. לאחר  לכל  300 ש"ח  קנס של  הנתונים תשלום  פי  על  ותחייב  ההגשה 

הקורס יימחק והסטודנטית תיאלץ לחזור עליו.

5. אי אפשר לתקן עבודות/עבודות סמינריוניות לאחר הגשה סופית. 

6.  חשוב שיודגש שכל עבודה תיעשה על פי כללי האתיקה הסטודנטיאלית שבתקנון.

7.  הסטודנטיות צריכים לבדוק לפני הגשת העבודה כי אין להם מחויבויות כספיות כלשהן כלפי 

המכללה.

8.  מסירת עבודות על פי הנחיית המרצה.

9.  המרצה יכול על פי שיקול דעתו לא להחזיר עבודות שנמסרו לבדיקה. לסטודנטיות יש הזכות 

להיפגש עם המרצה כדי לראות את ההערות שנרשמו בעבודה וזאת עד שבועיים מיום פרסום 

הציון.

10. בקשת ערעור על ציון העבודה ובדיקה חוזרת תוגש בכתב למרצה, עם העתק לראש החוג, 

בעבודה  משותף  לעיון  הסטודנטית  את  יזמן  המרצה  הציון.  פרסום  מתאריך  שבועיים  בתוך 

ולהסבר הקריטריונים למתן הציון. דמי טיפול עבור בדיקה חוזרת – 50 ש"ח.

11. בקשת ערעור על ציון העבודה ובדיקה חוזרת בידי מרצה נוסף תוגש בכתב למרצה, עם העתק 

לראש החוג, בתוך שבועיים מתאריך פרסום הציון. ראש החוג יאשר וימנה מרצה נוסף לבדיקה 

העבודה. הציון האחרון שיתקבל יהיה הציון הסופי של העבודה. לא יהיה אפשר לערער על ציון 

זה. דמי טיפול עבור בדיקה חוזרת – 200 ש"ח.

סיום הסמסטר  עד  ותשמרנה  במזכירות המכללה  בידי המרצה תמצאנה  עבודות שהוחזרו   .12

העוקב.

אישורים ונהלים
סטודנטית רשאית לקבל במהלך לימודיה שני אישורי לימודים שתקבל בזמן הסדרת מקדמת 

שכ"ל.

עם השלמת כל החובות – תקבלנה הבוגרות אישור סיום לימודים, גיליון ציונים ותעודה.

כל פנייה למזכירות האקדמית תחויב בתשלום דמי טיפול כדלהלן:

  10 ש"ח תמורת אישור לימודים (מעבר לשניים שקיבלה). 

  60 ש"ח תמורת אישור לימודים בשפה האנגלית. 

  25 ש"ח תמורת סילבוס בקורס שנלמד בעבר וניתן לאתרו במאגר המכללה.

  60 ש"ח תמורת כל מסמך אחר, כולל גיליון ציונים, או מסמכים חיצוניים המצויים בתיקה האישי

  של הסטודנטית, המאוחסן בארכיון המכללה.

  30 ש"ח תמורת גיליון ציונים הנשלח למייל האישי של הבוגרת.

  120 ש"ח תמורת הכנת תעודה מחדש. יש להמציא למזכירות תצהיר על אובדן תעודה.

  120 ש"ח תמורת משלוח תעודת "בוגר" מקורית או משוחזרת, בדואר שליחים. 

נוהל קבלת גיליונות ציונים ואישור ביניים
ומיועד  רשמי  אינו  הגיליון  המכללה.  באתר  ציונים  גיליון  להפיק  יכולות  הסטודנטיות  כל  א. 

לידיעה בלבד.

סטודנטית המבקשת גיליון ציונים חתום תחויב בתשלום בסך 30 ש"ח. 

ב.  במהלך סמסטר א בשנה ג, על כל סטודנטית לתאם עם ראש המסלול מועד לבדיקת חובותיה 

האקדמיות. חובת הסטודנטית לברר יתרת מכסת שעות. 

תוכנית  פי  על  א-ג  (שנים  האקדמיים  החובות  כל  את  ומילאו  ג  שנה  שסיימו  סטודנטיות  ג. 

הלימודים כולל ציונים בקורסים שלמדו, פטור באנגלית, פרויקט וקורס עזרה ראשונה), ימלאו 

טופס בקשה לאישור ביניים בִמנהל הסטודנטים. אם יימצאו הסטודנטיות זכאיות לאישור, יישלח 

האישור לביתן בתוך חודש ימים מיום הגשת הבקשה.

מעבר משנה לשנה
בראש  קלינית  ובהכשרה  הבאה  לשנה  למעבר  תנאי  הוא  הלימודים  שנת  חובות  סיום  א. 

ובראשונה.

ב. סטודנטית שנכשלה בשלושה קורסים, לא תורשה להמשיך בלימודיה.

ג.  סטודנטית שנכשלה בהכשרה הקלינית (ציון נמוך מ-70), לא תוכל להמשיך בלימודיה.

ד.  סטודנטית במסלול מצוינות תעבור משנה לשנה על פי הכללים במסלול – ממוצע 90 ומילוי 

חובות המסלול.

בחירה ושינוי של חוג/מסלול לימודים
א. כל הסטודנטיות רשאיות לבחור במסלול הלימודים ובהתמחות, בתנאי שעמדו בתנאי הקבלה. 

אפשר לקבל ייעוץ לקראת בחירה או שינוי של חוג ומסלול הלימודים.

לראש  באתר)  (המופיע  בקשה  בטופס  תפנה  לימודים,  חוג/מסלול  לשנות  הרוצה  סטודנטית  ב. 

המסלול הנוכחי. לאחר קבלת אישור ראש המסלול הנוכחי, תועבר הבקשה לראש המסלול הקולט 

ולנשיא המכללה. ללא אישור של כל הגורמים, לא תאושר הבקשה. במקרה שבו תאושר הבקשה, 

ייקבעו ההשלמות הנדרשות בקורסי הכשרה קלינית.

ג. צוות המרצים בראשות המדריך הפדגוגי יעקוב אחרי התאמת הסטודנטית למסלול הלימודים. 

יכול להמליץ לסטודנטית על מעבר למסלול  בשעת הצורך ראש המסלול או המדריך הפדגוגי 

הכשרה אחר או לקבוע תנאים להמשך הלימודים.

ד. כל מעבר ממסלול למסלול טעון אישור נשיא המכללה.

הפסקת לימודים
א. הפסקת לימודים והרחקת סטודנטית מהמכללה תוכל לקרות במקרים אלה:

    1. אי עמידה בתנאי הקבלה או בתנאי המעבר משנה לשנה.

    2. אי התאמה אישית להוראה או למסגרת החמ"ד.

    3. אי הקפדה על כללי קוד הלבוש בזמן הימצאותה בין כותלי המכללה.

    4. אם קבעה מועצה פדגוגית עקב אירוע חריג כי הסטודנטית אינה ראויה ללמוד במכללה.

ב. ההחלטה על הרחקת סטודנטית מהמכללה לא תיעשה על דעת יחיד, אלא על יסוד החלטה 

"מינהל  במסמך  החינוך  משרד  בידי  המפורסמים  הנהלים  פי  ועל  פדגוגי  פורום  של  מנומקת 

לומדים במוסדות להכשרת עו"ה" (תש"ע).

פעילות  ומכל  קלינית  מהכשרה  מלימודים,  סטודנטית  להשעות  גם  רשאי  הפדגוגי  הפורום  ג.  

אחרת במכללה לתקופה שלא תעלה על שבועיים.

ד.  סטודנטית רשאית לערער לפני ועדת הערעור על החלטה להרחקה בתוך 14 יום מן המועד שבו 

נודע לה על ההחלטה.

ה.  דיון בוועדת הערעור יתקיים בתוך שבועיים מיום הגשת הבקשה. הסטודנטית רשאית להופיע 

לפני הוועדה אם היא מעוניינת בכך.

ו. דיון בוועדת ערעור יתבצע עם הסטודנטית עצמה ולא עם מייצגים חיצוניים כגון הורים או בני 

זוג.

ז.  הודעה על ההחלטה הסופית תימסר לסטודנטית בתוך שבוע מישיבת הוועדה.

הקפאת לימודים
א. אם הסטודנטית החליטה להקפיא את הלימודים מכל סיבה שהיא, היא חייבת להודיע בכתב 

לראש המסלול, למזכירות האקדמית ולהנהלת החשבונות. 

ב. על הסטודנטית לקבל בכתב את אישורו של ראש החוג. אישור זה תקף לשנתיים. 

ג. סטודנטית שחזרה ללמוד בתוך שנתיים מיום ההקפאה, לא תהיה חובת שינוי כל שהוא בתוכנית 

הלימודים ולא תהיה מחויבת בתוספת שכר לימוד.

ד. סטודנטית שהפסיקה לימודיה לתקופה כל שהיא ולא קיבלה אישור מראש המסלול, תהיה 

מחויבת לבחון מחדש עם ראש המסלול דרישות לסיום התואר, מעבר לתוכנית שנקבעה לה לפני 

הפסקת הלימודים ובתוספת שכר לימוד על כל קורס שתלמד מיום חזרתה. 

תנאי ההסמכה
א. בוגר המכללה יוסמך על יסוד התנאים האלה:

     1. השתתפות סדירה בלימודים, בהתנסות בהוראה ובחינוך ובכל הפעילויות הנדרשות

     במכללה.

     2. עמידה בהצלחה בכל מבחני הקורסים השונים ובבחינות הגמר והגשת עבודות לסוגיהן 

     במועדים הנדרשים.

     3. סיום כל החובות המשלימים, כגון קורס עזרה ראשונה, מבחני בקיאות במקרא ובהלכה, 

     סדנאות וכיו"ב.

חובות  סיום  על  אישור  המכללה  למזכירות  להמציא  לימודיהן  את  שסיימו  סטודנטיות  על  ב. 

כספיים ממנהלת החשבונות והספרייה. כמו כן על הסטודנטיות למלא טופס "בקשה לאישור על 

על  זה  טופס  להגשת  האחריות  האקדמית.  למזכירות  ולהגיש  לתעודה"  וזכאות  לימודים  סיום 

הסטודנטיות.

סטודנטיות שסיימו את לימודיהן, יקבלו זכאות לתואר או לתעודת הוראה מהמזכירות האקדמית, 

רק לאחר בדיקת ראש המסלול ואישורו על סיום הלימודים. 

אישור הזכאות לתואר או לתעודת הוראה הוא אסמכתה רשמית של המכללה ואפשר להציגו 

לפני כל מוסד. 

ייקבע לפי תאריך מתן הציון האחרון לתעודה. התעודות מוענקות  ג. תאריך הזכאות לתעודה 

אחת לשנה בטקס חלוקת תארים ותעודות.

ד. המסיימות בהצלחה שלוש שנות לימוד, בהיקף של 80% כולל הכשרה קלינית ג ופרויקט – יהיו 

זכאיות לאישור המקנה דרגת שכר "מורה מוסמך בכיר" – לצורכי שכר בלבד.

ה. מי שסיימה לימודיה ואינה זכאית לתואר או לתעודת הוראה בגלל בחינות וחובות לימודים – 

תישמר לה הזכות להשלים את החובות על פי התוכנית המקורית, במשך שנתיים ממועד סיום 

הלימודים, בתשלום נוסף! 

והיקף  הלימודים  מסגרת   – משמעה  המקורית"  התוכנית  פי  על  חובות  "השלמת  כי  יובהר 

הדרישות. אי אפשר להשלים חובות/עבודות/מבחנים בקורס אם חלפו מועדי ההגשה.

(נא לעיין ב"סדרי הגשת עבודות" עמ' 34 בתקנון זה)

השלמה לאחר שנתיים ועד שש שנים מסיום הלימודים תהיה על פי תוכנית לימודים שתיבנה 

לפונה בידי המכללה – בהתחשב בחובות הקבלה, בלימודים ובדרישות העדכניות של המכללה 

בתחום ההכשרה – בתשלום נוסף!

לאומי  שירות  כולל  (לא  לימודים  הפסקת  על  הודעה  לאחר שנמסרה  שנתיים  ללימודים  חזרה 

לאחר סיום הלימודים) – תיחשב כפנייה חדשה לקבלה למכללה, והיא טעונה הסכמת המכללה 

קודמים  בלימודים  להכיר  אפשרות  בדיקת  מתוך   – שתיקבע  כפי  לימודים  בתוכנית  ועמידה 

(הוראות התיישנות לימודים של האגף להכשרת עו"ה – מינהל לומדים תש"ע).

ו. סטודנטיות שהחלו את הלימודים לתעודת הוראה (עם או בלי תואר) משנת הלימודים תשע"ז 

ואילך, תהיינה מחויבות כחלק מתהליך הקבלה לעבודה (לאחר סיום תקופת ההתמחות) במוסד 

חינוך רשמי (מוסד חינוך שבו משרד החינוך הוא המעסיק של עובדי ההוראה), לעבור בחינות 

קבלה מעבר לדרישות הקיימות כיום – תואר אקדמי, תעודת הוראה וחובת התמחות בהוראה 

(סטאז'). 

תאריכי תפוגה של הסמכה להוראה
האחריות על סיום החובות הלימודיות מוטלת על הסטודנטית בלבד. 

סטודנטית זכאית להשהות את לימודיה לתואר ראשון לתקופה שלא תעלה על שתי שנות לימוד, 

בלי שתקופה זו תימנה לה במניין שנות לימודיה לתואר. 

אם לא תעשה זאת בפרק הזמן הנקוב, תחויב בתקופת לימודים או בעבודות נוספות כפי שתקבע 

המועצה האקדמית. 

בהכשרה מלאה – לאחר שש שנים לא יהיה תוקף ללימודיה הקודמים.

בהסבות – לאחר שלוש שנים לא יהיה תוקף ללימודיה הקודמים.

נוהל קבלת תעודות ותארים
א. על סטודנטיות שהשלימו את כל חובותיהן האקדמיים, למלא טופס "בקשה לאישור על סיום 

לימודים וזכאות לתעודה".

ב. מנהל הסטודנטים ישלים את הבדיקה בתוך חודש ממועד הגשת הבקשה. 

ג.  על סטודנטית שקיבלה הודעה על אי השלמת חובות לימודים ומנהליים להשלים את חובותיה. 

ד. עם השלמת חובותיה יהיה על הסטודנטית להגיש טופס בקשה חדש והיא תחויב בתשלום.

חובותיה  את  הסטודנטית  סיימה  שבו  התאריך  הוא  לתואר  או  לתעודה  הזכאות  מועד  ה. 

האקדמיים והמנהליים. מועד טקס חלוקת תארים יפורסם מדי שנה.

ו. כדי שתוכלנה הסטודנטיות להשתתף בטקס הענקת תארים הסמוך למועד סיום כל חובותיהם, 

יהיה עליהן להגיש בקשה "לאישור סיום לימודים וזכאות לתעודה", לא יאוחר מחודש טרם מועד 

הטקס.

ז. התעודה המקורית תוענק לסטודנטיות בטקס הענקת תארים הסמוך למועד סיום כל חובותיהן. 

סטודנטית שנבצר ממנה להגיע לטקס, תוכל לקבל את התעודה במזכירות המכללה או באמצעות 

קרוב משפחה מדרגה ראשונה שיגיע למכללה ויציג ייפוי כוח של הסטודנטית וצילום תעודת 

זהות שלה. 

לשליחת  בקשה  או  ראשונה  מדרגה  משפחה  קרוב  שאינו  נציג  באמצעות  התעודה  שליחת 

התעודה בדואר – יחייבו דמי טיפול על סך 120 ש"ח.

ועדת מוגנות 
הקשורות  בתלונות  לטיפול  המכללה  הנהלת  בידי  ממונה  המכללה,  דיקנית  בלאו,  מיכל  הגב' 

בהטרדה מינית. בכל מקרה של סבל עקב הטרדה מינית או במקרה של ספק האם מה שקורה הוא 

הטרדה מינית – אתן מוזמנות ליצור קשר עם מיכל 055-6603587. 
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מבנה שנת הלימודים
המכללה קשורה במוסדות החינוך הממ"ד בישראל בפעילותה השוטפת בהכשרה קלינית. לפיכך 

מועדי שנה"ל צמודים בדרך כלל ללוח התאריכים והחופשות שמפרסם משרד החינוך.

שנת הלימודים נחלקת לשתי עונות (סמסטרים). בתום כל עונת לימודים מתקיימים מבחני סיום.

רוב הקורסים ניתנים בהיקף של שתי שעות בשבוע (1 ש"ש) במשך סמסטר אחד או לאורך כל 

שנת הלימודים.

במשך שנה"ל משובצים כשניים-שלושה שבועות של "הכשרה קלינית רצופה" (התנסות במוסדות 

חינוך), וכן שבוע של סדנאות מרוכזות בנושאים שונים.

מערכת הלימודים
א. לקראת כל שנת לימודים מתפרסמת מערכת לימודים הבנויה לפי המסלולים ושנתוני הלימוד.

ב. מערכת הלימודים מחייבת את כל הסטודנטיות אם כי ייתכנו בה שינויים במקרים מסוימים על 

בסיס אישי.

בקשה  תגיש   – גבוהה  להשכלה  אחר  במוסד  בהם  חייבת  שהיא  קורסים  שלמדה  מי  ג. 

לפטור/להמרה לוועדת הסטטוס. לכל בקשה כזו יש לצרף מסמכים מתאימים הניתנים להורדה 

באתר המכללה: סטודנטים/ טפסים/פניה לוועדות המכללה.

ד. כל תוכנית לימודים חייבת להיות חתומה ומאושרת בידי ראש המסלול או מרכז הלימודים או 

מי שהוסמך לכך.

עותק מאושר של התוכנית יישמר בתיק האישי של כל סטודנט.

השבועיים  במהלך  האישית  השעות  במערכת  שינויים  ולבצע  מקורסים  לפרוש  אפשר  ה. 

ובאישור ראש המסלול בלבד. החל מהשבוע השלישי, כל עזיבה של  הראשונים של הסמסטר 

קורס, גם במקרים מזכים ובאישור ראש המסלול, תחייב את הסטודנטית בתשלום מלא.

בקורס של סיורים אפשר לבטל השתתפות בקורס וללא תשלום עד שבועיים קודם הסיור, חוץ 

ממקרים חריגים ביותר ושיועברו לדיון בוועדת סטטוס.

ו. שינוי תוכנית הלימודים – סטודנטית המבקשת לשנות את התוכנית שאושרה לה תפנה לראש 

המסלול ותמלא טופס בקשה לשינוי קורס. לאחר אישור השינוי בידי ראש המסלול, יוקלד השינוי 

במזכירות האקדמית ויתויק בתיק האישי. לימודים בקורסים שלא יירשמו בטופס הלימודים – לא 

יוכרו. שינויים במערכת הלימודים יוגשו עד שבועיים מתחילת הלימודים.

לוחות  על  מתפרסמים  פרטים  הקיץ.  חופשת  במהלך  מתנהלת  הלימוד  לקורסי  ההרשמה  ז. 

המודעות/ באתר המכללה.

ח. סטודנטית שלמדה במוסד להשכלה גבוהה ומבקשת לקבל הכרה בקורסים על סמך לימודיה 

– נדרשת לצרף אישור רשמי המפרט את תחומי הלימוד, מספר שעות הלימוד, סילבוס הקורס 

והציונים שהושגו. המכללה אינה מתחייבת להכיר בקורסים שנלמדו במוסדות לימוד אחרים. יש 

להגיש בקשות להכרה בלימודים קודמים (כולל לימודי מדרשה) בשלב הקבלה למכללה בלבד.

קוד התנהגות וקוד לבוש
בישראל,  הדתית  הממלכתית  החינוך  למערכת  ומחנכים  מחנכות  המכשירה  שאנן  במכללת 

החמ"ד  במערכת  כמחנכים  בעתיד  לתפקידם  מודעים  להיות  מתבקשים  במכללה  הסטודנטים 

ולנהל את אורח חייהם באופן המתבקש, מתאים והולם למחנכים במגזר הדתי.

בבואם למכללה יקפידו הגברים על לבוש הולם והנשים תקפדנה על לבוש צנוע - חצאית ושמלה 

באורך המכסה את הברך גם בעת ישיבה, שרוולים ומפתח חולצה סגור.

יושר אישי
שמירה על לוח הזמנים ונוכחות מראשית השיעור ועד סופו (על פי זמני השיעורים המתפרסמים 

במכללה ובאתר האינטרנט של המכללה).

שמירה על טוהר המידות בבחינות ובמטלות.

כתיבה אקדמית מתוך שמירה על כללי האתיקה וזכויות יוצרים. 

תקנות מנהל
א. סטודנטית השוהה במכללה נדרשת לכבד את כל הכללים הנהוגים במכללה.

עם  יתקיים  במכללה  תפקיד  בעל  או  גוף  עם  סטודנטית  של  דיון  או  שיח  התנהלות,  כל  ב. 

הסטודנטית עצמה ולא עם מייצגים חיצוניים כגון הורים או בני זוג.

אישורים,  הצגת  מועדי  בדבר  המזכירות  הוראות  אחר  בדייקנות  למלא  נדרשת  הסטודנטית  ג. 

תעודות מקוריות ואישורים נוטריוניים.

ד. הסטודנטית מתבקשת לדאוג לעדכון הפרטים האישיים שבתיקה האישי במנהל תלמידים או 

באמצעות מערכת הציונים שבאינטרנט באמצעות אתר המכללה (שינוי מצב משפחתי, כתובת 

וכו'). 

עצמן  ולבטח  לאומי  לביטוח  לשלם  בריאות,  בביטוח  עצמה  את  לבטח  נדרשת  הסטודנטית  ה. 

ביטוח נזיקין.

ו.  הסטודנטית אחראית להתעדכן בהודעות המתפרסמות מדי יום באתר המכללה.

נוכחות בלימודים
הקשורה  אחרת  פעילות  ובכל  הוראה  באימוני  בסיורים,  בסדנאות,  בשיעורים,  ההשתתפות  א. 

בלימודים במכללה היא חובה.

היעדרויות  חמש  ועד  סמסטריאלי  מקורס  היעדרויות  שתי  עד  להיעדר  רשאית  סטודנטית  ב. 

מקורס שנתי. 

ולא  (אפילו מסיבות מוצדקות) לא תורשה להיבחן,  ג. סטודנטית שתיעדר מקורס מעל המותר 

יוכרו לה לימודיה במקצוע זה באותה שנה/סמסטר. במקרים גבוליים תוטל עבודת השלמה או 

מבחן.

ד. הזכות להיעדר אינה קיימת בהכשרה הקלינית. בכל מקרה של היעדרות חייבת הסטודנטית 

להשלים את הימים שנעדרה בהם.

ה. סטודנטית תורשה למלא מקום בגן או בבית ספר בזמן ימי הלימוד במכללה אך ורק לפי אישור 

ראש המסלול. מילוי מקום מאושר לא ייחשב במכסת ההיעדרויות.

ו. סטודנטית המתחתנת תקבל אישור להיעדרות נוספת של שבוע ימים מעבר למכסה.

המותרת.  למכסה  מעבר  נוספות  היעדרויות  לארבע  אישור  תקבל  לידה  לאחר  סטודנטית  ז. 

הנולד.  ברך  וטיפול  מהלידה  התאוששות  לצורך  נוספת  אחת  להיעדרות  זכאית  הסטודנטית 

היעדרות זו ניתנת למימוש שנה מיום הלידה בלבד ולא בסמסטר שמומשה בו חופשת הלידה. 

בלידה  על ארבע  נוספת  להיעדרות אחת  זכאית  היולדת  ח. בלידת תאומים תהיה הסטודנטית 

רגילה. כלומר חמש היעדרויות.

ט.  סטודנטית השרויה באבל, לא עלינו, תקבל אישור להיעדרות נוספת של שבוע ימים מעבר 

למכסה.

י.  חל איסור להכניס תינוקות לשיעורים.

יא. יציאה לצורך הנקה תתאפשר לזמן של כ-15 דקות בפתיחה או בסיום של כל שיעור ובסמוך 

להפסקות. 

יב.  במקרה של ספק בבעיית היעדרות, על התלמידה לוודא את זכאותה להיבחן אצל המרצה.

יג. זכותו של מרצה למנוע כניסת מאחרים להרצאה או "טיילת" בזמן ההרצאה. הסטודנטית חייבת 

להופיע בזמן לשיעורים ולפעילויות. איחור הוא כניסה לשיעור עד 15 דקות מתחילתו, שלושה 

ייחשב  דקות   15 מעל  איחור  המלא).  התקנון  במסמך  (ראי  אחת  להיעדרות  נחשבים  איחורים 

כהיעדרות מלאה. אין לצאת במהלך השיעור. יציאה במהלך השיעור דינה כהיעדרות (כולל מקרים 

להוציא  רשאי  מרצה  פדגוגי).  מדריך  או  מרצה  עם  פגישה  לצורך  יוצאת  סטודנטית  שבהם 

סטודנטית מהשיעור בשל הפרעה למהלך השיעור, יציאה זו תיחשב כהיעדרות. המרצה יעביר את 

פרטי האירוע לוועדת משמעת. (מרצה רשאי להחליט ולהודיע כי בקורס שהוא מלמד בו לא תותר 

כלל כניסה באיחור).

ורק  ל-20%  מעבר  בסמסטר  אחת  פעם  ניתן  מאמן  ספר  לבית  עזרה  לצורך  יציאה  אישור  יד. 

באישור ההנהלה מראש. לא יינתן אישור למפרע ובמקרה זה תיחשב ההיעדרות כחלק מ-20%.

טו.  היעדרות לצורך ימי עיון של פר"ח נמצאת במסגרת 20% היעדרות.

שיטת לימוד חריגה (לימוד בהנחיה)
בשיטת לימוד חריגה הסטודנטיות פטורות מנוכחות סדירה בשיעורים, כאשר כלל הסטודנטיות 

המשתתפות בקורס לומדות בנוכחות מלאה. בקשה לשיטת לימוד חריגה תוגש במהלך השבועיים 

הראשונים של הסמסטר לראש המסלול/ החוג, בכפוף לאישור המרצה ועל פי הנחיותיו. 

סטודנטיות הלומדות בשיטת לימוד חריגה, מחויבות להיפגש לכל הפחות מפגש אחד עם מרצה 

הקורס במהלך הסמסטר, כמו כן הן מחויבות במטלה אקדמית נוספת, וכן קריאת מאמר חובה 

אחד מתוך הסילבוס שיישאלו עליו בשאלה נוספת בבחינה/בעבודה. מענה על שאלה זו תזכה את 

כך,  על  נוסף  הבחינה/העבודה.  של  הסופי  הציון  לצבירת  ויחושב  מלא  בניקוד  הסטודנטיות 

עצמה,  דעת  על  ב  במועד  שתיבחן  סטודנטית  בלבד.  א  במועדי  להיבחן  נדרשות  הסטודנטיות 

המבחן ייפסל והסטודנטית תיקנס. 

76. לא הצליחה הסטודנטית לקבל ציון עובר  זו הוא  ציון עובר מינימלי בקורס הנלמד בשיטה 

או  מלא  ובתשלום  רגילה  לימוד  בשיטת  נוספת  פעם  הקורס  את  ללמוד  תידרש  היא  מינימלי, 

ללמוד קורס חלופי על פי הנחיית ראש המסלול.

קורס מקוון/מונחה
קורס מקוון הוא קורס שבו הלמידה מתבצעת במרשתת (אינטרנט). הרישום לקורס ייעשה על פי 

הנחיות המזכירות וההנהלה. על הנרשמת להיות בעלת יכולת נגישות לאינטרנט ובעלת מיומנות 

וידע בשימוש ברשת האינטרנט. 

הסטודנטיות יידרשו לבצע את המטלות באופן סדיר ועל פי לוח זמנים והנחיות המרצה. 

תקנון ללמידה מקוונת
 = / בזום  הסטודנטיות נדרשות לעמוד בכל הכללים הנדרשים במכללת שאנן. שיעור "מרחוק" 

שיעור פרונטלי רגיל, ולכן יש לעמוד בכל הכללים הכתובים בתקנון.

סביבה לימודית – הינך נדרשת מראש לארגן לעצמך סביבת לימודים ביתית נוחה ונאותה (לא 

למידה במהלך נסיעה/הליכה וכדומה) ותנאי למידה נוחים ולמנוע כל מצב של אי נוכחות שיירשם 

כהיעדרות:

• מחשב תקין מחובר לאינטרנט פעיל. לוודא מראש שלא תהיינה בעיות של חומרה, במקרה של 

מחשב נייד – שתהיה סוללה טעונה דייה לכל היום.

• מצלמה ומיקרופון תקינים ופעילים.

• חיבור תקין לאינטרנט

• מכשירי כתיבה ושתייה.

• האכילה אסורה בזמן השיעורים. 

בכל  פתוחה  מצלמה  חובת  השיעורים.  אורך  לכל  נראית  נוכחות  נדרשת   – נראית  נוכחות 

השיעורים ולכל אורכם. 

פניות ללימודים – יש לשמור על פניות מלאה ללימודים. חל איסור להכניס תינוקות לשיעורים. 

חובת נוכחות על פי כל כללי התקנון, ישיבה מול מצלמה = יציאה לרשות הרבים.

בדיונים  מגוונות, להשתתף  להגיש מטלות  – במהלך הלמידה תידרש הלומדת  נוכחות פעילה 

וכדומה. בכל ההליך תידרש לעבוד ליד המחשב עם מצלמה פתוחה בזמן העבודה. 

אתר/כלי דיגיטלי – אפשר לשלב ולהיעזר רק בכלים/אתרים שאפשר להשתמש בהם והנתונים 

שנתקלת  במקרה  לשימוש.  מאושר  אינו  הגנה,  בשל  שנחסם  דיגיטלי  אתר/כלי  ההגנות.   לכל 

בבעיה, נא לעדכן את המרצה על כך.

תקנון מבחנים וסדרי בחינה
א. לוח בחינות סופי יתפרסם על לוח המודעות ובאתר המכללה באינטרנט, לא יאוחר משבועיים 

לפני מועד הבחינות (על אף הנאמר לעיל, יש לעקוב יום לפני הבחינה על שינוי בלתי צפוי).

ב. חלה חובת השתתפות בבחינות במועד א.

ג. אם נבצר מהסטודנטית להיבחן במועד א בשל אילוצים של המכללה (מועדי בחינות חופפים) 

יש להיבחן במועד ב. גם סטודנטית שהיו לה אילוצים אישיים או שרוצה לתקן ציונים שקיבלה 

במועד א רשאית לגשת להיבחן במועד ב של הקורס. הציון האחרון קובע. במקרים מיוחדים כפי 

שיפורט בהמשך הסטודנטית רשאית להיבחן במועד מיוחד נוסף.

ד. חלה עדיפות בביצוע בחינות הנדרשות במסגרת של השלמת חובות משנים קודמות.

ה. כאמור סטודנטית הלומדת בשיטת למידה חריגה רשאית להיבחן במועדי א בלבד ובציון עובר 

של 76. 

יורשו  לא  נבחנות  המשגיח.  של  הגעתו  עם  מייד  תתבצע  הבחינה  לחדר  סטודנטית  כניסת  ו. 

להיכנס לחדר הבחינה, אלא רק במהלך חצי השעה הראשונה שלאחר תחילתה, בתנאי שאחת 

מהנבחנות לא עזבה את חדר הבחינה בפרק זמן זה. לא תינתן תוספת זמן למאחרות.

ז. בעת הכניסה לבחינה יש להציג לפני המשגיח כרטיס נבחן מעודכן לסמסטר הנוכחי, המוכיח 

כי אין לסטודנטית מחויבויות כספיות כלשהן כלפי המכללה. ניתן להורידו באזור האישי בתוך 

אתר המכללה ,המסמך יופיע לאפשרות הדפסה לאחר הסדרת התשלומים.

ח. לא תורשה סטודנטית לעיין בבחינה טרם כתיבתה. סטודנטית שתיכנס לבחינה ותבחר שלא 

לכתוב במחברת הבחינה הציון יהיה "0". 

ט. נבחנת שהחליטה שלא לכתוב את הבחינה, לא תהיה רשאית לעזוב את חדר הבחינה, אלא 

כעבור חצי שעה ממועד תחילתה, וזאת לאחר שמילאה את פרטיה האישיים על גבי המחברת 

והחזירה את טופס הבחינה.

י. נבחנת לא תעזוב את חדר הבחינה במהלך הבחינה. במקרים מיוחדים שבהם תוגש בקשה עד 

היציאה  תתאפשר   04-8780017  – כלאף  רגינה  הגב'   – הבחינות  לאחראית  הבחינה  לפני  יום 

לשירותים. בבחינות שאורכן יותר משעה וחצי, תתפצל הבחינה לשני חלקים וביניהם הפסקה של 

15 דקות לשירותים ולאוכל. 

יא. במשך כל הבחינה חל איסור להחזיק בהישג יד, בחדר הבחינה או בסמוך לו, כל חומר הקשור 

לבחינה עצמה או לקורס שבו נערכת הבחינה, כולל טלפון סלולרי, פרט לחומר שהשימוש בו 

הותר בידי המרצה.

יב. חל איסור מוחלט להשתמש במכשירי טלפון ניידים או בכל מכשיר אלקטרוני בשעת הבחינה. 

יש לכבותם ולהניחם בתיק ליד הלוח בכיתה.

יג. לחדר הבחינה מותר להכניס רק שתייה.

יד. חל איסור להכניס תינוקות לחדר המבחן.

טו. חלה חובת הרשמה למועד ב באתר המכללה. סטודנטית שהחליטה שלא לגשת לבחינה, עליה 

להודיע על כך במזכירות. במקרים שבהם לא תתקבל הודעה תחויב הסטודנטית בקנס של 100 

ש"ח.

טז. סטודנטית הנדרשת להיבחן במועד מיוחד תגיש בקשה לוועדת סטטוס לפני מועד ב! פניות 

יוגשו אך ורק על גבי "טופס פנייה  שיוגשו לאחר מועד זה לא יתקבלו. פניות לוועדת סטטוס 

לוועדת סטטוס" הנמצא באתר המכללה . 

יז. החלטות ועדת הסטטוס יועברו למזכירות המכללה. יש לציין כי באחריותה של הסטודנטית 

לברר מה היו החלטות הוועדה במזכירות המכללה- הגב' הניה ארנון.

ZOOM מבחנים בחדר
במידה והמצב הקיים יאלץ אותנו ללמוד מרחוק, המבחנים יתקיימו במתכונת זו על פי הכללים 

הבאים:

א. הבחינה תתבצע בחדר ZOOM  בו נלמד הקורס, אלה אם כן המרצה אשלח כתובת זום אחרת.

ב. ללא הפעלת המצלמה בזמן הבחינה לא ניתן יהיה להבחן. 

ג. באחריות הסטודנטית להימצא בחדר נפרד ושקט ושלא ייכנסו לחדר בני משפחה או אנשים 

אחרים.

ד. במשך כל הבחינה חל איסור להחזיק בהישג יד, בחדר הבחינה או בסמוך לו, כל חומר הקשור 

לבחינה עצמה או לקורס בו נערכת הבחינה, כולל טלפון סלולארי, פרט לחומר שהשימוש בו הותר 

על-ידי המרצה. חל איסור להשתמש בטלפון נייד או כל אמצעי אלקטרוניקה אחר בזמן הבחינה.

ה. סטודנטית שתכנס לבחינה לאחר תחילת הבחינה לא תקבל תוספת זמן מעבר לשעת ההתחלה 

והסיום שהוגדרה לבחינה. סטודנטים עם התאמות של תוספת זמן, יוגדר להם זמן הבחינה כולל 

תוספת זמן.

ו. פנייה למרצה תהיה ע"י הרמת יד לכיוון המצלמה, והמתנה שהמרצה יפנה לסטודנטית.

ז. נבחן לא יוכל לעזות את החדר ZOOM או לכבות את המחשב לפני שסיים את הבחינה.

ח. נבחן שהחליט שלא לכתוב את הבחינה, לא יהיה רשאי לעזוב את חדר ZOOM, אלא כעבור חצי 

שעה ממועד תחילת   הבחינה.

מועד בחינה מיוחד
א. סטודנטית שנבצר ממנה להיבחן במועד א או במועד ב אינה זכאית אוטומטית למועד מיוחד. 

בקשה למועד מיוחד מחייבת פנייה בכתב לוועדת סטטוס לפני מועד ב! פניות שיוגשו לאחר מועד 

אחד.  טופס  גבי  על  ירוכזו  הבקשות  כל  אחת,  מבחינה  יותר  יש  שבו  במקרה  יתקבלו.  לא  זה 

הבקשות לביצוע מועד מיוחד יוגשו רק במקרה של כישלון בבחינה ולא לצורך שיפור הציון.

ב. האפשרות לקבלת מועד מיוחד ניתנת רק בחמישה מקרים:

    1. חתונה  |  2. חופשת לידה  |  3. מילואים  |  4. אשפוז  |  5. אבל

ג. פניות לוועדת סטטוס לבקשת מועד מיוחד יוגשו אך ורק על גבי "טופס בקשה למועד מיוחד" 

הנמצא באתר המכללה. החלטות ועדת הסטטוס יועברו למזכירות המכללה. יש לציין כי באחריות 

הסטודנטית לברר מה היו החלטות הוועדה.

ד. אי אפשר לשפר ציון במועד מיוחד. המקרה היחיד שבו אפשר לשפר ציון במועד מיוחד הוא 

במקרה שבו היה כפל מבחנים. אי אפשר לשפר ציון במועד מיוחד גם במקרים מזכים.

ה. אי אפשר להיבחן שלוש פעמים בקורס. סטודנטית שנבחנה פעמיים ונכשלה נדרשת להירשם 

לקורס מחודש בשנת הלימודים הבאה.

ו. סטודנטית שהייתה אמורה להגיע לבחינה במועד מיוחד, לא הגיעה לבחינה, לא הודיעה על כך 

100 ש"ח דמי טיפול ולא תוכל להיבחן  וההיעדרות הייתה ללא סיבה מוצדקת, תשלם קנס של 

במועדים מיוחדים עד תום לימודיה, חוץ ממקרים חריגים ביותר ובאישור מיוחד של ועדת סטטוס.

ציוני בחינות 
א. מחובתה של הסטודנטית לעקוב אחר ציוניה המופיעים באתר המכללה באינטרנט ולדווח על 

יפורסמו בין שבועיים לשלושה שבועות ממועד  כל עיכוב חריג ברישום ציונה בקורס. הציונים 

הבחינה. לא תתקבל טענה כלשהי על ציון חסר לאחר סוף הסמסטר העוקב.

ב. ציון "עובר" הוא 60. חוץ מקורסים שבהם ציון "עובר" הוא 70: הכשרה קלינית, לשון עברית, 

קורסי דידקטיקה, חוגים (ממוצע כולל) או קורסים שצוין בהם אחרת. ציון "עובר" הנמוך ביותר 

במבחני בקיאות בהלכה ובמקרא הוא 65.

ג.  ציון עובר בקורס – תנאי ראשון- יש לקבל ציון עובר בבחינה (לפחות 60 או 70 בהתאם להגדרת 

הקורס). רק לאחר שהסטודנטית עברה את הבחינה אפשר לשקלל לה את ההרכבים הנוספים של 

הקורס: תרגילים, בחנים, עבודות וכו' כדי לקבל את הציון הסופי בקורס. 

ד. סטודנטית שמעוניינת לשפר ציון תוכל להיבחן גם במועד ב. בכל מקרה הציון האחרון הוא 

הקובע. לא יתקיימו מועדים נוספים! באירועים חריגים רשאית הנהלת המכללה לקבוע כי הציון 

הגבוה מבין שני המועדים הוא הציון הסופי והקובע.

ה.  סטודנטית שנכשלה בשני מועדים של אותו קורס, תחויב ללמוד את הקורס פעם נוספת או 

לחלופין, ללמוד קורס אחר. 

ו. עלות חזרה על קורס סמסטריאלי                                   - 574 ש“ח.   

ז. החובה על בדיקת הציונים ועל בירור תאריכי הבחינות מוטלת על הסטודנטית.

נוהל ערעור על ציוני בחינות: 

א. לערעור על הבחינה יש לפנות למרצה ולראש החוג.

יעמדו לרשות הסטודנטים  יהיה לעיין במחברת הבחינה הסרוקה. המחברות הסרוקות  ניתן  ב. 

לעיונם עד תום חודשיים ממועד המבחן.

עבודות – תקנון לכתיבה ולהגשת עבודות 

הנחיות כלליות
כל עבודה (כולל מטלות ותרגילים קצרים), פרו-סמינריון ועבודה סמינריונית חייבים להיכתב לפי 

הכללים של כתיבת עבודה אקדמית, תוך הקפדה על מניעת העתקות ושמירה על זכויות יוצרים.

הסטודנטיות הלומדות לקראת תואר B.Ed. חייבות בכתיבת שתי עבודות סמינריוניות במקצועות 

ההתמחות ועבודה סמינריונית נוספת בחינוך. 

הסטודנטיות הלומדות לקראת תואר M.Ed. חייבות בשתי עבודות סמינריוניות, וכן בעבודת גמר 

יישומית. 

אין לכתוב שתי עבודות בהנחיית אותו מנחה.

מנחי העבודות ייעצו לסטודנטיות בבחירת הנושא ובתכנון שלבי העבודה. היקף ההנחיה ומועדיה 

ייקבעו בתיאום משותף של הסטודנטית והמנחה. בהנחיה האישית יידונו האפשרויות שבנושא, 

פיתוחו, תיחומו, איסוף החומר והמקורות, דרכי תיעודו ועיבודו וחלוקת הנושא לראשי פרקים. 

אפשר לקבל ייעוץ גם בספרייה.

הסטודנטיות נדרשות לשמור עותק נוסף של העבודה ברשותן למקרה שיידרשו להגישו.

סדרי הגשת עבודות
בכל עבודת סיום לקורס סמסטריאלי/שנתי יהיה מועד הגשה אחד בלבד.

כמו כן יודיע המרצה את עקרונות למתן הציון באמצעות מחוון.

יש להגיש את העבודה בצירוף טופס בקרה (הנמצא באתר המכללה) שלא בוצעו העתקות. ללא 

הטופס לא תיבדק העבודה! 

למען הסר ספק – חלה על המרצים חובת דיווח לוועדת משמעת על כל מקרה של חשד להעתקה 

בעבודות כולל פלגיאט. 

במקרה של סיבה אישית מיוחדת, אפשר לפנות בכתב לוועדת סטטוס לפני תום מועד ההגשה 

של העבודה ולבקש הארכה.

הגשת עבודה במועד מיוחד תחויב באישור ועדת סטטוס. הגשת עבודה באיחור ללא אירוע מזכה, 

תחייב תשלום קנס של 300 ש"ח לכל 1 ש"ש. לאחר המועד המיוחד, הקורס יימחק והסטודנטית 

תאלץ לחזור עליו.

כמו כן, בכל מקרה אי אפשר להשלים חובות/עבודות/מבחנים בקורס אם חלפו מועדי ההגשה 

למועד  להגיש בקשה  יש  כאמור  המזכירות האקדמית.  בידי  בקורס, אלא אם תאושר הבקשה 

מיוחד במבחן לפני תום מועד ההגשה של העבודה.

אם מסיבה כל שהיא לא הוגדר מועד להגשה הרי שהתאריך האחרון להגשת עבודה בקורס הוא 

סוף תקופת המבחנים של אותו סמסטר.

לסטודנטיות שלא הגישו עבודה במועד שנקבע ולא קיבלו על כך אישור מראש מוועדת הסטטוס, 

יבוטל הקורס ויהיה עליהן להירשם, לשלם וללמוד אותו מחדש בנוכחות מלאה.

מועדי הגשת עבודות סמינריוניות:
1. עד לראש חודש חשוון, בשנה העוקבת למועד הקורס. 

2. סטודנטיות הלומדות בתוכנית רג"ב (תוכנית מצוינות), הלומדות בשנת לימודים אחת שלושה 

סמינריונים, יגישו שתי עבודות סמינריוניות עד לר"ח חשוון בשנה העוקבת למועד הקורס ואת 

העבודה הסמינריונית השלישית עד לראש חודש כסלו בשנה העוקבת למועד הקורס. 

רפרטים לסמינריונים:
1.  על כל הסטודנטיות להעביר רפרט על פי ההנחיות והמועדים שהמרצה יקבע.

2.  אי אפשר לפנות לוועדת סטטוס בעניין חריגה בהעברת הרפרט.

3.  אי הגשת רפרט על פי ההנחיות שנקבעו, תגרור הפסקת הקורס הסמינריוני.

4. הגשת עבודה סמינריונית במועד מיוחד תחויב באישור ועדת סטטוס. הוועדה תקבע את מועד 

המיוחד  המועד  1 ש"ש. לאחר  לכל  300 ש"ח  קנס של  הנתונים תשלום  פי  על  ותחייב  ההגשה 

הקורס יימחק והסטודנטית תיאלץ לחזור עליו.

5. אי אפשר לתקן עבודות/עבודות סמינריוניות לאחר הגשה סופית. 

6.  חשוב שיודגש שכל עבודה תיעשה על פי כללי האתיקה הסטודנטיאלית שבתקנון.

7.  הסטודנטיות צריכים לבדוק לפני הגשת העבודה כי אין להם מחויבויות כספיות כלשהן כלפי 

המכללה.

8.  מסירת עבודות על פי הנחיית המרצה.

9.  המרצה יכול על פי שיקול דעתו לא להחזיר עבודות שנמסרו לבדיקה. לסטודנטיות יש הזכות 

להיפגש עם המרצה כדי לראות את ההערות שנרשמו בעבודה וזאת עד שבועיים מיום פרסום 

הציון.

10. בקשת ערעור על ציון העבודה ובדיקה חוזרת תוגש בכתב למרצה, עם העתק לראש החוג, 

בעבודה  משותף  לעיון  הסטודנטית  את  יזמן  המרצה  הציון.  פרסום  מתאריך  שבועיים  בתוך 

ולהסבר הקריטריונים למתן הציון. דמי טיפול עבור בדיקה חוזרת – 50 ש"ח.

11. בקשת ערעור על ציון העבודה ובדיקה חוזרת בידי מרצה נוסף תוגש בכתב למרצה, עם העתק 

לראש החוג, בתוך שבועיים מתאריך פרסום הציון. ראש החוג יאשר וימנה מרצה נוסף לבדיקה 

העבודה. הציון האחרון שיתקבל יהיה הציון הסופי של העבודה. לא יהיה אפשר לערער על ציון 

זה. דמי טיפול עבור בדיקה חוזרת – 200 ש"ח.

סיום הסמסטר  עד  ותשמרנה  במזכירות המכללה  בידי המרצה תמצאנה  עבודות שהוחזרו   .12

העוקב.

אישורים ונהלים
סטודנטית רשאית לקבל במהלך לימודיה שני אישורי לימודים שתקבל בזמן הסדרת מקדמת 

שכ"ל.

עם השלמת כל החובות – תקבלנה הבוגרות אישור סיום לימודים, גיליון ציונים ותעודה.

כל פנייה למזכירות האקדמית תחויב בתשלום דמי טיפול כדלהלן:

  10 ש"ח תמורת אישור לימודים (מעבר לשניים שקיבלה). 

  60 ש"ח תמורת אישור לימודים בשפה האנגלית. 

  25 ש"ח תמורת סילבוס בקורס שנלמד בעבר וניתן לאתרו במאגר המכללה.

  60 ש"ח תמורת כל מסמך אחר, כולל גיליון ציונים, או מסמכים חיצוניים המצויים בתיקה האישי

  של הסטודנטית, המאוחסן בארכיון המכללה.

  30 ש"ח תמורת גיליון ציונים הנשלח למייל האישי של הבוגרת.

  120 ש"ח תמורת הכנת תעודה מחדש. יש להמציא למזכירות תצהיר על אובדן תעודה.

  120 ש"ח תמורת משלוח תעודת "בוגר" מקורית או משוחזרת, בדואר שליחים. 

נוהל קבלת גיליונות ציונים ואישור ביניים
ומיועד  רשמי  אינו  הגיליון  המכללה.  באתר  ציונים  גיליון  להפיק  יכולות  הסטודנטיות  כל  א. 

לידיעה בלבד.

סטודנטית המבקשת גיליון ציונים חתום תחויב בתשלום בסך 30 ש"ח. 

ב.  במהלך סמסטר א בשנה ג, על כל סטודנטית לתאם עם ראש המסלול מועד לבדיקת חובותיה 

האקדמיות. חובת הסטודנטית לברר יתרת מכסת שעות. 

תוכנית  פי  על  א-ג  (שנים  האקדמיים  החובות  כל  את  ומילאו  ג  שנה  שסיימו  סטודנטיות  ג. 

הלימודים כולל ציונים בקורסים שלמדו, פטור באנגלית, פרויקט וקורס עזרה ראשונה), ימלאו 

טופס בקשה לאישור ביניים בִמנהל הסטודנטים. אם יימצאו הסטודנטיות זכאיות לאישור, יישלח 

האישור לביתן בתוך חודש ימים מיום הגשת הבקשה.

מעבר משנה לשנה
בראש  קלינית  ובהכשרה  הבאה  לשנה  למעבר  תנאי  הוא  הלימודים  שנת  חובות  סיום  א. 

ובראשונה.

ב. סטודנטית שנכשלה בשלושה קורסים, לא תורשה להמשיך בלימודיה.

ג.  סטודנטית שנכשלה בהכשרה הקלינית (ציון נמוך מ-70), לא תוכל להמשיך בלימודיה.

ד.  סטודנטית במסלול מצוינות תעבור משנה לשנה על פי הכללים במסלול – ממוצע 90 ומילוי 

חובות המסלול.

בחירה ושינוי של חוג/מסלול לימודים
א. כל הסטודנטיות רשאיות לבחור במסלול הלימודים ובהתמחות, בתנאי שעמדו בתנאי הקבלה. 

אפשר לקבל ייעוץ לקראת בחירה או שינוי של חוג ומסלול הלימודים.

לראש  באתר)  (המופיע  בקשה  בטופס  תפנה  לימודים,  חוג/מסלול  לשנות  הרוצה  סטודנטית  ב. 

המסלול הנוכחי. לאחר קבלת אישור ראש המסלול הנוכחי, תועבר הבקשה לראש המסלול הקולט 

ולנשיא המכללה. ללא אישור של כל הגורמים, לא תאושר הבקשה. במקרה שבו תאושר הבקשה, 

ייקבעו ההשלמות הנדרשות בקורסי הכשרה קלינית.

ג. צוות המרצים בראשות המדריך הפדגוגי יעקוב אחרי התאמת הסטודנטית למסלול הלימודים. 

יכול להמליץ לסטודנטית על מעבר למסלול  בשעת הצורך ראש המסלול או המדריך הפדגוגי 

הכשרה אחר או לקבוע תנאים להמשך הלימודים.

ד. כל מעבר ממסלול למסלול טעון אישור נשיא המכללה.

הפסקת לימודים
א. הפסקת לימודים והרחקת סטודנטית מהמכללה תוכל לקרות במקרים אלה:

    1. אי עמידה בתנאי הקבלה או בתנאי המעבר משנה לשנה.

    2. אי התאמה אישית להוראה או למסגרת החמ"ד.

    3. אי הקפדה על כללי קוד הלבוש בזמן הימצאותה בין כותלי המכללה.

    4. אם קבעה מועצה פדגוגית עקב אירוע חריג כי הסטודנטית אינה ראויה ללמוד במכללה.

ב. ההחלטה על הרחקת סטודנטית מהמכללה לא תיעשה על דעת יחיד, אלא על יסוד החלטה 

"מינהל  במסמך  החינוך  משרד  בידי  המפורסמים  הנהלים  פי  ועל  פדגוגי  פורום  של  מנומקת 

לומדים במוסדות להכשרת עו"ה" (תש"ע).

פעילות  ומכל  קלינית  מהכשרה  מלימודים,  סטודנטית  להשעות  גם  רשאי  הפדגוגי  הפורום  ג.  

אחרת במכללה לתקופה שלא תעלה על שבועיים.

ד.  סטודנטית רשאית לערער לפני ועדת הערעור על החלטה להרחקה בתוך 14 יום מן המועד שבו 

נודע לה על ההחלטה.

ה.  דיון בוועדת הערעור יתקיים בתוך שבועיים מיום הגשת הבקשה. הסטודנטית רשאית להופיע 

לפני הוועדה אם היא מעוניינת בכך.

ו. דיון בוועדת ערעור יתבצע עם הסטודנטית עצמה ולא עם מייצגים חיצוניים כגון הורים או בני 

זוג.

ז.  הודעה על ההחלטה הסופית תימסר לסטודנטית בתוך שבוע מישיבת הוועדה.

הקפאת לימודים
א. אם הסטודנטית החליטה להקפיא את הלימודים מכל סיבה שהיא, היא חייבת להודיע בכתב 

לראש המסלול, למזכירות האקדמית ולהנהלת החשבונות. 

ב. על הסטודנטית לקבל בכתב את אישורו של ראש החוג. אישור זה תקף לשנתיים. 

ג. סטודנטית שחזרה ללמוד בתוך שנתיים מיום ההקפאה, לא תהיה חובת שינוי כל שהוא בתוכנית 

הלימודים ולא תהיה מחויבת בתוספת שכר לימוד.

ד. סטודנטית שהפסיקה לימודיה לתקופה כל שהיא ולא קיבלה אישור מראש המסלול, תהיה 

מחויבת לבחון מחדש עם ראש המסלול דרישות לסיום התואר, מעבר לתוכנית שנקבעה לה לפני 

הפסקת הלימודים ובתוספת שכר לימוד על כל קורס שתלמד מיום חזרתה. 

תנאי ההסמכה
א. בוגר המכללה יוסמך על יסוד התנאים האלה:

     1. השתתפות סדירה בלימודים, בהתנסות בהוראה ובחינוך ובכל הפעילויות הנדרשות

     במכללה.

     2. עמידה בהצלחה בכל מבחני הקורסים השונים ובבחינות הגמר והגשת עבודות לסוגיהן 

     במועדים הנדרשים.

     3. סיום כל החובות המשלימים, כגון קורס עזרה ראשונה, מבחני בקיאות במקרא ובהלכה, 

     סדנאות וכיו"ב.

חובות  סיום  על  אישור  המכללה  למזכירות  להמציא  לימודיהן  את  שסיימו  סטודנטיות  על  ב. 

כספיים ממנהלת החשבונות והספרייה. כמו כן על הסטודנטיות למלא טופס "בקשה לאישור על 

על  זה  טופס  להגשת  האחריות  האקדמית.  למזכירות  ולהגיש  לתעודה"  וזכאות  לימודים  סיום 

הסטודנטיות.

סטודנטיות שסיימו את לימודיהן, יקבלו זכאות לתואר או לתעודת הוראה מהמזכירות האקדמית, 

רק לאחר בדיקת ראש המסלול ואישורו על סיום הלימודים. 

אישור הזכאות לתואר או לתעודת הוראה הוא אסמכתה רשמית של המכללה ואפשר להציגו 

לפני כל מוסד. 

ייקבע לפי תאריך מתן הציון האחרון לתעודה. התעודות מוענקות  ג. תאריך הזכאות לתעודה 

אחת לשנה בטקס חלוקת תארים ותעודות.

ד. המסיימות בהצלחה שלוש שנות לימוד, בהיקף של 80% כולל הכשרה קלינית ג ופרויקט – יהיו 

זכאיות לאישור המקנה דרגת שכר "מורה מוסמך בכיר" – לצורכי שכר בלבד.

ה. מי שסיימה לימודיה ואינה זכאית לתואר או לתעודת הוראה בגלל בחינות וחובות לימודים – 

תישמר לה הזכות להשלים את החובות על פי התוכנית המקורית, במשך שנתיים ממועד סיום 

הלימודים, בתשלום נוסף! 

והיקף  הלימודים  מסגרת   – משמעה  המקורית"  התוכנית  פי  על  חובות  "השלמת  כי  יובהר 

הדרישות. אי אפשר להשלים חובות/עבודות/מבחנים בקורס אם חלפו מועדי ההגשה.

(נא לעיין ב"סדרי הגשת עבודות" עמ' 34 בתקנון זה)

השלמה לאחר שנתיים ועד שש שנים מסיום הלימודים תהיה על פי תוכנית לימודים שתיבנה 

לפונה בידי המכללה – בהתחשב בחובות הקבלה, בלימודים ובדרישות העדכניות של המכללה 

בתחום ההכשרה – בתשלום נוסף!

לאומי  שירות  כולל  (לא  לימודים  הפסקת  על  הודעה  לאחר שנמסרה  שנתיים  ללימודים  חזרה 

לאחר סיום הלימודים) – תיחשב כפנייה חדשה לקבלה למכללה, והיא טעונה הסכמת המכללה 

קודמים  בלימודים  להכיר  אפשרות  בדיקת  מתוך   – שתיקבע  כפי  לימודים  בתוכנית  ועמידה 

(הוראות התיישנות לימודים של האגף להכשרת עו"ה – מינהל לומדים תש"ע).

ו. סטודנטיות שהחלו את הלימודים לתעודת הוראה (עם או בלי תואר) משנת הלימודים תשע"ז 

ואילך, תהיינה מחויבות כחלק מתהליך הקבלה לעבודה (לאחר סיום תקופת ההתמחות) במוסד 

חינוך רשמי (מוסד חינוך שבו משרד החינוך הוא המעסיק של עובדי ההוראה), לעבור בחינות 

קבלה מעבר לדרישות הקיימות כיום – תואר אקדמי, תעודת הוראה וחובת התמחות בהוראה 

(סטאז'). 

תאריכי תפוגה של הסמכה להוראה
האחריות על סיום החובות הלימודיות מוטלת על הסטודנטית בלבד. 

סטודנטית זכאית להשהות את לימודיה לתואר ראשון לתקופה שלא תעלה על שתי שנות לימוד, 

בלי שתקופה זו תימנה לה במניין שנות לימודיה לתואר. 

אם לא תעשה זאת בפרק הזמן הנקוב, תחויב בתקופת לימודים או בעבודות נוספות כפי שתקבע 

המועצה האקדמית. 

בהכשרה מלאה – לאחר שש שנים לא יהיה תוקף ללימודיה הקודמים.

בהסבות – לאחר שלוש שנים לא יהיה תוקף ללימודיה הקודמים.

נוהל קבלת תעודות ותארים
א. על סטודנטיות שהשלימו את כל חובותיהן האקדמיים, למלא טופס "בקשה לאישור על סיום 

לימודים וזכאות לתעודה".

ב. מנהל הסטודנטים ישלים את הבדיקה בתוך חודש ממועד הגשת הבקשה. 

ג.  על סטודנטית שקיבלה הודעה על אי השלמת חובות לימודים ומנהליים להשלים את חובותיה. 

ד. עם השלמת חובותיה יהיה על הסטודנטית להגיש טופס בקשה חדש והיא תחויב בתשלום.

חובותיה  את  הסטודנטית  סיימה  שבו  התאריך  הוא  לתואר  או  לתעודה  הזכאות  מועד  ה. 

האקדמיים והמנהליים. מועד טקס חלוקת תארים יפורסם מדי שנה.

ו. כדי שתוכלנה הסטודנטיות להשתתף בטקס הענקת תארים הסמוך למועד סיום כל חובותיהם, 

יהיה עליהן להגיש בקשה "לאישור סיום לימודים וזכאות לתעודה", לא יאוחר מחודש טרם מועד 

הטקס.

ז. התעודה המקורית תוענק לסטודנטיות בטקס הענקת תארים הסמוך למועד סיום כל חובותיהן. 

סטודנטית שנבצר ממנה להגיע לטקס, תוכל לקבל את התעודה במזכירות המכללה או באמצעות 

קרוב משפחה מדרגה ראשונה שיגיע למכללה ויציג ייפוי כוח של הסטודנטית וצילום תעודת 

זהות שלה. 

לשליחת  בקשה  או  ראשונה  מדרגה  משפחה  קרוב  שאינו  נציג  באמצעות  התעודה  שליחת 

התעודה בדואר – יחייבו דמי טיפול על סך 120 ש"ח.

ועדת מוגנות 
הקשורות  בתלונות  לטיפול  המכללה  הנהלת  בידי  ממונה  המכללה,  דיקנית  בלאו,  מיכל  הגב' 

בהטרדה מינית. בכל מקרה של סבל עקב הטרדה מינית או במקרה של ספק האם מה שקורה הוא 

הטרדה מינית – אתן מוזמנות ליצור קשר עם מיכל 055-6603587. 
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מבנה שנת הלימודים
המכללה קשורה במוסדות החינוך הממ"ד בישראל בפעילותה השוטפת בהכשרה קלינית. לפיכך 

מועדי שנה"ל צמודים בדרך כלל ללוח התאריכים והחופשות שמפרסם משרד החינוך.

שנת הלימודים נחלקת לשתי עונות (סמסטרים). בתום כל עונת לימודים מתקיימים מבחני סיום.

רוב הקורסים ניתנים בהיקף של שתי שעות בשבוע (1 ש"ש) במשך סמסטר אחד או לאורך כל 

שנת הלימודים.

במשך שנה"ל משובצים כשניים-שלושה שבועות של "הכשרה קלינית רצופה" (התנסות במוסדות 

חינוך), וכן שבוע של סדנאות מרוכזות בנושאים שונים.

מערכת הלימודים
א. לקראת כל שנת לימודים מתפרסמת מערכת לימודים הבנויה לפי המסלולים ושנתוני הלימוד.

ב. מערכת הלימודים מחייבת את כל הסטודנטיות אם כי ייתכנו בה שינויים במקרים מסוימים על 

בסיס אישי.

בקשה  תגיש   – גבוהה  להשכלה  אחר  במוסד  בהם  חייבת  שהיא  קורסים  שלמדה  מי  ג. 

לפטור/להמרה לוועדת הסטטוס. לכל בקשה כזו יש לצרף מסמכים מתאימים הניתנים להורדה 

באתר המכללה: סטודנטים/ טפסים/פניה לוועדות המכללה.

ד. כל תוכנית לימודים חייבת להיות חתומה ומאושרת בידי ראש המסלול או מרכז הלימודים או 

מי שהוסמך לכך.

עותק מאושר של התוכנית יישמר בתיק האישי של כל סטודנט.

השבועיים  במהלך  האישית  השעות  במערכת  שינויים  ולבצע  מקורסים  לפרוש  אפשר  ה. 

ובאישור ראש המסלול בלבד. החל מהשבוע השלישי, כל עזיבה של  הראשונים של הסמסטר 

קורס, גם במקרים מזכים ובאישור ראש המסלול, תחייב את הסטודנטית בתשלום מלא.

בקורס של סיורים אפשר לבטל השתתפות בקורס וללא תשלום עד שבועיים קודם הסיור, חוץ 

ממקרים חריגים ביותר ושיועברו לדיון בוועדת סטטוס.

ו. שינוי תוכנית הלימודים – סטודנטית המבקשת לשנות את התוכנית שאושרה לה תפנה לראש 

המסלול ותמלא טופס בקשה לשינוי קורס. לאחר אישור השינוי בידי ראש המסלול, יוקלד השינוי 

במזכירות האקדמית ויתויק בתיק האישי. לימודים בקורסים שלא יירשמו בטופס הלימודים – לא 

יוכרו. שינויים במערכת הלימודים יוגשו עד שבועיים מתחילת הלימודים.

לוחות  על  מתפרסמים  פרטים  הקיץ.  חופשת  במהלך  מתנהלת  הלימוד  לקורסי  ההרשמה  ז. 

המודעות/ באתר המכללה.

ח. סטודנטית שלמדה במוסד להשכלה גבוהה ומבקשת לקבל הכרה בקורסים על סמך לימודיה 

– נדרשת לצרף אישור רשמי המפרט את תחומי הלימוד, מספר שעות הלימוד, סילבוס הקורס 

והציונים שהושגו. המכללה אינה מתחייבת להכיר בקורסים שנלמדו במוסדות לימוד אחרים. יש 

להגיש בקשות להכרה בלימודים קודמים (כולל לימודי מדרשה) בשלב הקבלה למכללה בלבד.

קוד התנהגות וקוד לבוש
בישראל,  הדתית  הממלכתית  החינוך  למערכת  ומחנכים  מחנכות  המכשירה  שאנן  במכללת 

החמ"ד  במערכת  כמחנכים  בעתיד  לתפקידם  מודעים  להיות  מתבקשים  במכללה  הסטודנטים 

ולנהל את אורח חייהם באופן המתבקש, מתאים והולם למחנכים במגזר הדתי.

בבואם למכללה יקפידו הגברים על לבוש הולם והנשים תקפדנה על לבוש צנוע - חצאית ושמלה 

באורך המכסה את הברך גם בעת ישיבה, שרוולים ומפתח חולצה סגור.

יושר אישי
שמירה על לוח הזמנים ונוכחות מראשית השיעור ועד סופו (על פי זמני השיעורים המתפרסמים 

במכללה ובאתר האינטרנט של המכללה).

שמירה על טוהר המידות בבחינות ובמטלות.

כתיבה אקדמית מתוך שמירה על כללי האתיקה וזכויות יוצרים. 

תקנות מנהל
א. סטודנטית השוהה במכללה נדרשת לכבד את כל הכללים הנהוגים במכללה.

עם  יתקיים  במכללה  תפקיד  בעל  או  גוף  עם  סטודנטית  של  דיון  או  שיח  התנהלות,  כל  ב. 

הסטודנטית עצמה ולא עם מייצגים חיצוניים כגון הורים או בני זוג.

אישורים,  הצגת  מועדי  בדבר  המזכירות  הוראות  אחר  בדייקנות  למלא  נדרשת  הסטודנטית  ג. 

תעודות מקוריות ואישורים נוטריוניים.

ד. הסטודנטית מתבקשת לדאוג לעדכון הפרטים האישיים שבתיקה האישי במנהל תלמידים או 

באמצעות מערכת הציונים שבאינטרנט באמצעות אתר המכללה (שינוי מצב משפחתי, כתובת 

וכו'). 

עצמן  ולבטח  לאומי  לביטוח  לשלם  בריאות,  בביטוח  עצמה  את  לבטח  נדרשת  הסטודנטית  ה. 

ביטוח נזיקין.

ו.  הסטודנטית אחראית להתעדכן בהודעות המתפרסמות מדי יום באתר המכללה.

נוכחות בלימודים
הקשורה  אחרת  פעילות  ובכל  הוראה  באימוני  בסיורים,  בסדנאות,  בשיעורים,  ההשתתפות  א. 

בלימודים במכללה היא חובה.

היעדרויות  חמש  ועד  סמסטריאלי  מקורס  היעדרויות  שתי  עד  להיעדר  רשאית  סטודנטית  ב. 

מקורס שנתי. 

ולא  (אפילו מסיבות מוצדקות) לא תורשה להיבחן,  ג. סטודנטית שתיעדר מקורס מעל המותר 

יוכרו לה לימודיה במקצוע זה באותה שנה/סמסטר. במקרים גבוליים תוטל עבודת השלמה או 

מבחן.

ד. הזכות להיעדר אינה קיימת בהכשרה הקלינית. בכל מקרה של היעדרות חייבת הסטודנטית 

להשלים את הימים שנעדרה בהם.

ה. סטודנטית תורשה למלא מקום בגן או בבית ספר בזמן ימי הלימוד במכללה אך ורק לפי אישור 

ראש המסלול. מילוי מקום מאושר לא ייחשב במכסת ההיעדרויות.

ו. סטודנטית המתחתנת תקבל אישור להיעדרות נוספת של שבוע ימים מעבר למכסה.

המותרת.  למכסה  מעבר  נוספות  היעדרויות  לארבע  אישור  תקבל  לידה  לאחר  סטודנטית  ז. 

הנולד.  ברך  וטיפול  מהלידה  התאוששות  לצורך  נוספת  אחת  להיעדרות  זכאית  הסטודנטית 

היעדרות זו ניתנת למימוש שנה מיום הלידה בלבד ולא בסמסטר שמומשה בו חופשת הלידה. 

בלידה  על ארבע  נוספת  להיעדרות אחת  זכאית  היולדת  ח. בלידת תאומים תהיה הסטודנטית 

רגילה. כלומר חמש היעדרויות.

ט.  סטודנטית השרויה באבל, לא עלינו, תקבל אישור להיעדרות נוספת של שבוע ימים מעבר 

למכסה.

י.  חל איסור להכניס תינוקות לשיעורים.

יא. יציאה לצורך הנקה תתאפשר לזמן של כ-15 דקות בפתיחה או בסיום של כל שיעור ובסמוך 

להפסקות. 

יב.  במקרה של ספק בבעיית היעדרות, על התלמידה לוודא את זכאותה להיבחן אצל המרצה.

יג. זכותו של מרצה למנוע כניסת מאחרים להרצאה או "טיילת" בזמן ההרצאה. הסטודנטית חייבת 

להופיע בזמן לשיעורים ולפעילויות. איחור הוא כניסה לשיעור עד 15 דקות מתחילתו, שלושה 

ייחשב  דקות   15 מעל  איחור  המלא).  התקנון  במסמך  (ראי  אחת  להיעדרות  נחשבים  איחורים 

כהיעדרות מלאה. אין לצאת במהלך השיעור. יציאה במהלך השיעור דינה כהיעדרות (כולל מקרים 

להוציא  רשאי  מרצה  פדגוגי).  מדריך  או  מרצה  עם  פגישה  לצורך  יוצאת  סטודנטית  שבהם 

סטודנטית מהשיעור בשל הפרעה למהלך השיעור, יציאה זו תיחשב כהיעדרות. המרצה יעביר את 

פרטי האירוע לוועדת משמעת. (מרצה רשאי להחליט ולהודיע כי בקורס שהוא מלמד בו לא תותר 

כלל כניסה באיחור).

ורק  ל-20%  מעבר  בסמסטר  אחת  פעם  ניתן  מאמן  ספר  לבית  עזרה  לצורך  יציאה  אישור  יד. 

באישור ההנהלה מראש. לא יינתן אישור למפרע ובמקרה זה תיחשב ההיעדרות כחלק מ-20%.

טו.  היעדרות לצורך ימי עיון של פר"ח נמצאת במסגרת 20% היעדרות.

שיטת לימוד חריגה (לימוד בהנחיה)
בשיטת לימוד חריגה הסטודנטיות פטורות מנוכחות סדירה בשיעורים, כאשר כלל הסטודנטיות 

המשתתפות בקורס לומדות בנוכחות מלאה. בקשה לשיטת לימוד חריגה תוגש במהלך השבועיים 

הראשונים של הסמסטר לראש המסלול/ החוג, בכפוף לאישור המרצה ועל פי הנחיותיו. 

סטודנטיות הלומדות בשיטת לימוד חריגה, מחויבות להיפגש לכל הפחות מפגש אחד עם מרצה 

הקורס במהלך הסמסטר, כמו כן הן מחויבות במטלה אקדמית נוספת, וכן קריאת מאמר חובה 

אחד מתוך הסילבוס שיישאלו עליו בשאלה נוספת בבחינה/בעבודה. מענה על שאלה זו תזכה את 

כך,  על  נוסף  הבחינה/העבודה.  של  הסופי  הציון  לצבירת  ויחושב  מלא  בניקוד  הסטודנטיות 

עצמה,  דעת  על  ב  במועד  שתיבחן  סטודנטית  בלבד.  א  במועדי  להיבחן  נדרשות  הסטודנטיות 

המבחן ייפסל והסטודנטית תיקנס. 

76. לא הצליחה הסטודנטית לקבל ציון עובר  זו הוא  ציון עובר מינימלי בקורס הנלמד בשיטה 

או  מלא  ובתשלום  רגילה  לימוד  בשיטת  נוספת  פעם  הקורס  את  ללמוד  תידרש  היא  מינימלי, 

ללמוד קורס חלופי על פי הנחיית ראש המסלול.

קורס מקוון/מונחה
קורס מקוון הוא קורס שבו הלמידה מתבצעת במרשתת (אינטרנט). הרישום לקורס ייעשה על פי 

הנחיות המזכירות וההנהלה. על הנרשמת להיות בעלת יכולת נגישות לאינטרנט ובעלת מיומנות 

וידע בשימוש ברשת האינטרנט. 

הסטודנטיות יידרשו לבצע את המטלות באופן סדיר ועל פי לוח זמנים והנחיות המרצה. 

תקנון ללמידה מקוונת
 = / בזום  הסטודנטיות נדרשות לעמוד בכל הכללים הנדרשים במכללת שאנן. שיעור "מרחוק" 

שיעור פרונטלי רגיל, ולכן יש לעמוד בכל הכללים הכתובים בתקנון.

סביבה לימודית – הינך נדרשת מראש לארגן לעצמך סביבת לימודים ביתית נוחה ונאותה (לא 

למידה במהלך נסיעה/הליכה וכדומה) ותנאי למידה נוחים ולמנוע כל מצב של אי נוכחות שיירשם 

כהיעדרות:

• מחשב תקין מחובר לאינטרנט פעיל. לוודא מראש שלא תהיינה בעיות של חומרה, במקרה של 

מחשב נייד – שתהיה סוללה טעונה דייה לכל היום.

• מצלמה ומיקרופון תקינים ופעילים.

• חיבור תקין לאינטרנט

• מכשירי כתיבה ושתייה.

• האכילה אסורה בזמן השיעורים. 

בכל  פתוחה  מצלמה  חובת  השיעורים.  אורך  לכל  נראית  נוכחות  נדרשת   – נראית  נוכחות 

השיעורים ולכל אורכם. 

פניות ללימודים – יש לשמור על פניות מלאה ללימודים. חל איסור להכניס תינוקות לשיעורים. 

חובת נוכחות על פי כל כללי התקנון, ישיבה מול מצלמה = יציאה לרשות הרבים.

בדיונים  מגוונות, להשתתף  להגיש מטלות  – במהלך הלמידה תידרש הלומדת  נוכחות פעילה 

וכדומה. בכל ההליך תידרש לעבוד ליד המחשב עם מצלמה פתוחה בזמן העבודה. 

אתר/כלי דיגיטלי – אפשר לשלב ולהיעזר רק בכלים/אתרים שאפשר להשתמש בהם והנתונים 

שנתקלת  במקרה  לשימוש.  מאושר  אינו  הגנה,  בשל  שנחסם  דיגיטלי  אתר/כלי  ההגנות.   לכל 

בבעיה, נא לעדכן את המרצה על כך.

תקנון מבחנים וסדרי בחינה
א. לוח בחינות סופי יתפרסם על לוח המודעות ובאתר המכללה באינטרנט, לא יאוחר משבועיים 

לפני מועד הבחינות (על אף הנאמר לעיל, יש לעקוב יום לפני הבחינה על שינוי בלתי צפוי).

ב. חלה חובת השתתפות בבחינות במועד א.

ג. אם נבצר מהסטודנטית להיבחן במועד א בשל אילוצים של המכללה (מועדי בחינות חופפים) 

יש להיבחן במועד ב. גם סטודנטית שהיו לה אילוצים אישיים או שרוצה לתקן ציונים שקיבלה 

במועד א רשאית לגשת להיבחן במועד ב של הקורס. הציון האחרון קובע. במקרים מיוחדים כפי 

שיפורט בהמשך הסטודנטית רשאית להיבחן במועד מיוחד נוסף.

ד. חלה עדיפות בביצוע בחינות הנדרשות במסגרת של השלמת חובות משנים קודמות.

ה. כאמור סטודנטית הלומדת בשיטת למידה חריגה רשאית להיבחן במועדי א בלבד ובציון עובר 

של 76. 

יורשו  לא  נבחנות  המשגיח.  של  הגעתו  עם  מייד  תתבצע  הבחינה  לחדר  סטודנטית  כניסת  ו. 

להיכנס לחדר הבחינה, אלא רק במהלך חצי השעה הראשונה שלאחר תחילתה, בתנאי שאחת 

מהנבחנות לא עזבה את חדר הבחינה בפרק זמן זה. לא תינתן תוספת זמן למאחרות.

ז. בעת הכניסה לבחינה יש להציג לפני המשגיח כרטיס נבחן מעודכן לסמסטר הנוכחי, המוכיח 

כי אין לסטודנטית מחויבויות כספיות כלשהן כלפי המכללה. ניתן להורידו באזור האישי בתוך 

אתר המכללה ,המסמך יופיע לאפשרות הדפסה לאחר הסדרת התשלומים.

ח. לא תורשה סטודנטית לעיין בבחינה טרם כתיבתה. סטודנטית שתיכנס לבחינה ותבחר שלא 

לכתוב במחברת הבחינה הציון יהיה "0". 

ט. נבחנת שהחליטה שלא לכתוב את הבחינה, לא תהיה רשאית לעזוב את חדר הבחינה, אלא 

כעבור חצי שעה ממועד תחילתה, וזאת לאחר שמילאה את פרטיה האישיים על גבי המחברת 

והחזירה את טופס הבחינה.

י. נבחנת לא תעזוב את חדר הבחינה במהלך הבחינה. במקרים מיוחדים שבהם תוגש בקשה עד 

היציאה  תתאפשר   04-8780017  – כלאף  רגינה  הגב'   – הבחינות  לאחראית  הבחינה  לפני  יום 

לשירותים. בבחינות שאורכן יותר משעה וחצי, תתפצל הבחינה לשני חלקים וביניהם הפסקה של 

15 דקות לשירותים ולאוכל. 

יא. במשך כל הבחינה חל איסור להחזיק בהישג יד, בחדר הבחינה או בסמוך לו, כל חומר הקשור 

לבחינה עצמה או לקורס שבו נערכת הבחינה, כולל טלפון סלולרי, פרט לחומר שהשימוש בו 

הותר בידי המרצה.

יב. חל איסור מוחלט להשתמש במכשירי טלפון ניידים או בכל מכשיר אלקטרוני בשעת הבחינה. 

יש לכבותם ולהניחם בתיק ליד הלוח בכיתה.

יג. לחדר הבחינה מותר להכניס רק שתייה.

יד. חל איסור להכניס תינוקות לחדר המבחן.

טו. חלה חובת הרשמה למועד ב באתר המכללה. סטודנטית שהחליטה שלא לגשת לבחינה, עליה 

להודיע על כך במזכירות. במקרים שבהם לא תתקבל הודעה תחויב הסטודנטית בקנס של 100 

ש"ח.

טז. סטודנטית הנדרשת להיבחן במועד מיוחד תגיש בקשה לוועדת סטטוס לפני מועד ב! פניות 

יוגשו אך ורק על גבי "טופס פנייה  שיוגשו לאחר מועד זה לא יתקבלו. פניות לוועדת סטטוס 

לוועדת סטטוס" הנמצא באתר המכללה . 

יז. החלטות ועדת הסטטוס יועברו למזכירות המכללה. יש לציין כי באחריותה של הסטודנטית 

לברר מה היו החלטות הוועדה במזכירות המכללה- הגב' הניה ארנון.

ZOOM מבחנים בחדר
במידה והמצב הקיים יאלץ אותנו ללמוד מרחוק, המבחנים יתקיימו במתכונת זו על פי הכללים 

הבאים:

א. הבחינה תתבצע בחדר ZOOM  בו נלמד הקורס, אלה אם כן המרצה אשלח כתובת זום אחרת.

ב. ללא הפעלת המצלמה בזמן הבחינה לא ניתן יהיה להבחן. 

ג. באחריות הסטודנטית להימצא בחדר נפרד ושקט ושלא ייכנסו לחדר בני משפחה או אנשים 

אחרים.

ד. במשך כל הבחינה חל איסור להחזיק בהישג יד, בחדר הבחינה או בסמוך לו, כל חומר הקשור 

לבחינה עצמה או לקורס בו נערכת הבחינה, כולל טלפון סלולארי, פרט לחומר שהשימוש בו הותר 

על-ידי המרצה. חל איסור להשתמש בטלפון נייד או כל אמצעי אלקטרוניקה אחר בזמן הבחינה.

ה. סטודנטית שתכנס לבחינה לאחר תחילת הבחינה לא תקבל תוספת זמן מעבר לשעת ההתחלה 

והסיום שהוגדרה לבחינה. סטודנטים עם התאמות של תוספת זמן, יוגדר להם זמן הבחינה כולל 

תוספת זמן.

ו. פנייה למרצה תהיה ע"י הרמת יד לכיוון המצלמה, והמתנה שהמרצה יפנה לסטודנטית.

ז. נבחן לא יוכל לעזות את החדר ZOOM או לכבות את המחשב לפני שסיים את הבחינה.

ח. נבחן שהחליט שלא לכתוב את הבחינה, לא יהיה רשאי לעזוב את חדר ZOOM, אלא כעבור חצי 

שעה ממועד תחילת   הבחינה.

מועד בחינה מיוחד
א. סטודנטית שנבצר ממנה להיבחן במועד א או במועד ב אינה זכאית אוטומטית למועד מיוחד. 

בקשה למועד מיוחד מחייבת פנייה בכתב לוועדת סטטוס לפני מועד ב! פניות שיוגשו לאחר מועד 

אחד.  טופס  גבי  על  ירוכזו  הבקשות  כל  אחת,  מבחינה  יותר  יש  שבו  במקרה  יתקבלו.  לא  זה 

הבקשות לביצוע מועד מיוחד יוגשו רק במקרה של כישלון בבחינה ולא לצורך שיפור הציון.

ב. האפשרות לקבלת מועד מיוחד ניתנת רק בחמישה מקרים:

    1. חתונה  |  2. חופשת לידה  |  3. מילואים  |  4. אשפוז  |  5. אבל

ג. פניות לוועדת סטטוס לבקשת מועד מיוחד יוגשו אך ורק על גבי "טופס בקשה למועד מיוחד" 

הנמצא באתר המכללה. החלטות ועדת הסטטוס יועברו למזכירות המכללה. יש לציין כי באחריות 

הסטודנטית לברר מה היו החלטות הוועדה.

ד. אי אפשר לשפר ציון במועד מיוחד. המקרה היחיד שבו אפשר לשפר ציון במועד מיוחד הוא 

במקרה שבו היה כפל מבחנים. אי אפשר לשפר ציון במועד מיוחד גם במקרים מזכים.

ה. אי אפשר להיבחן שלוש פעמים בקורס. סטודנטית שנבחנה פעמיים ונכשלה נדרשת להירשם 

לקורס מחודש בשנת הלימודים הבאה.

ו. סטודנטית שהייתה אמורה להגיע לבחינה במועד מיוחד, לא הגיעה לבחינה, לא הודיעה על כך 

100 ש"ח דמי טיפול ולא תוכל להיבחן  וההיעדרות הייתה ללא סיבה מוצדקת, תשלם קנס של 

במועדים מיוחדים עד תום לימודיה, חוץ ממקרים חריגים ביותר ובאישור מיוחד של ועדת סטטוס.

ציוני בחינות 
א. מחובתה של הסטודנטית לעקוב אחר ציוניה המופיעים באתר המכללה באינטרנט ולדווח על 

יפורסמו בין שבועיים לשלושה שבועות ממועד  כל עיכוב חריג ברישום ציונה בקורס. הציונים 

הבחינה. לא תתקבל טענה כלשהי על ציון חסר לאחר סוף הסמסטר העוקב.

ב. ציון "עובר" הוא 60. חוץ מקורסים שבהם ציון "עובר" הוא 70: הכשרה קלינית, לשון עברית, 

קורסי דידקטיקה, חוגים (ממוצע כולל) או קורסים שצוין בהם אחרת. ציון "עובר" הנמוך ביותר 

במבחני בקיאות בהלכה ובמקרא הוא 65.

ג.  ציון עובר בקורס – תנאי ראשון- יש לקבל ציון עובר בבחינה (לפחות 60 או 70 בהתאם להגדרת 

הקורס). רק לאחר שהסטודנטית עברה את הבחינה אפשר לשקלל לה את ההרכבים הנוספים של 

הקורס: תרגילים, בחנים, עבודות וכו' כדי לקבל את הציון הסופי בקורס. 

ד. סטודנטית שמעוניינת לשפר ציון תוכל להיבחן גם במועד ב. בכל מקרה הציון האחרון הוא 

הקובע. לא יתקיימו מועדים נוספים! באירועים חריגים רשאית הנהלת המכללה לקבוע כי הציון 

הגבוה מבין שני המועדים הוא הציון הסופי והקובע.

ה.  סטודנטית שנכשלה בשני מועדים של אותו קורס, תחויב ללמוד את הקורס פעם נוספת או 

לחלופין, ללמוד קורס אחר. 

ו. עלות חזרה על קורס סמסטריאלי                                   - 574 ש“ח.   

ז. החובה על בדיקת הציונים ועל בירור תאריכי הבחינות מוטלת על הסטודנטית.

נוהל ערעור על ציוני בחינות: 

א. לערעור על הבחינה יש לפנות למרצה ולראש החוג.

יעמדו לרשות הסטודנטים  יהיה לעיין במחברת הבחינה הסרוקה. המחברות הסרוקות  ניתן  ב. 

לעיונם עד תום חודשיים ממועד המבחן.

עבודות – תקנון לכתיבה ולהגשת עבודות 

הנחיות כלליות
כל עבודה (כולל מטלות ותרגילים קצרים), פרו-סמינריון ועבודה סמינריונית חייבים להיכתב לפי 

הכללים של כתיבת עבודה אקדמית, תוך הקפדה על מניעת העתקות ושמירה על זכויות יוצרים.

הסטודנטיות הלומדות לקראת תואר B.Ed. חייבות בכתיבת שתי עבודות סמינריוניות במקצועות 

ההתמחות ועבודה סמינריונית נוספת בחינוך. 

הסטודנטיות הלומדות לקראת תואר M.Ed. חייבות בשתי עבודות סמינריוניות, וכן בעבודת גמר 

יישומית. 

אין לכתוב שתי עבודות בהנחיית אותו מנחה.

מנחי העבודות ייעצו לסטודנטיות בבחירת הנושא ובתכנון שלבי העבודה. היקף ההנחיה ומועדיה 

ייקבעו בתיאום משותף של הסטודנטית והמנחה. בהנחיה האישית יידונו האפשרויות שבנושא, 

פיתוחו, תיחומו, איסוף החומר והמקורות, דרכי תיעודו ועיבודו וחלוקת הנושא לראשי פרקים. 

אפשר לקבל ייעוץ גם בספרייה.

הסטודנטיות נדרשות לשמור עותק נוסף של העבודה ברשותן למקרה שיידרשו להגישו.

סדרי הגשת עבודות
בכל עבודת סיום לקורס סמסטריאלי/שנתי יהיה מועד הגשה אחד בלבד.

כמו כן יודיע המרצה את עקרונות למתן הציון באמצעות מחוון.

יש להגיש את העבודה בצירוף טופס בקרה (הנמצא באתר המכללה) שלא בוצעו העתקות. ללא 

הטופס לא תיבדק העבודה! 

למען הסר ספק – חלה על המרצים חובת דיווח לוועדת משמעת על כל מקרה של חשד להעתקה 

בעבודות כולל פלגיאט. 

במקרה של סיבה אישית מיוחדת, אפשר לפנות בכתב לוועדת סטטוס לפני תום מועד ההגשה 

של העבודה ולבקש הארכה.

הגשת עבודה במועד מיוחד תחויב באישור ועדת סטטוס. הגשת עבודה באיחור ללא אירוע מזכה, 

תחייב תשלום קנס של 300 ש"ח לכל 1 ש"ש. לאחר המועד המיוחד, הקורס יימחק והסטודנטית 

תאלץ לחזור עליו.

כמו כן, בכל מקרה אי אפשר להשלים חובות/עבודות/מבחנים בקורס אם חלפו מועדי ההגשה 

למועד  להגיש בקשה  יש  כאמור  המזכירות האקדמית.  בידי  בקורס, אלא אם תאושר הבקשה 

מיוחד במבחן לפני תום מועד ההגשה של העבודה.

אם מסיבה כל שהיא לא הוגדר מועד להגשה הרי שהתאריך האחרון להגשת עבודה בקורס הוא 

סוף תקופת המבחנים של אותו סמסטר.

לסטודנטיות שלא הגישו עבודה במועד שנקבע ולא קיבלו על כך אישור מראש מוועדת הסטטוס, 

יבוטל הקורס ויהיה עליהן להירשם, לשלם וללמוד אותו מחדש בנוכחות מלאה.

מועדי הגשת עבודות סמינריוניות:
1. עד לראש חודש חשוון, בשנה העוקבת למועד הקורס. 

2. סטודנטיות הלומדות בתוכנית רג"ב (תוכנית מצוינות), הלומדות בשנת לימודים אחת שלושה 

סמינריונים, יגישו שתי עבודות סמינריוניות עד לר"ח חשוון בשנה העוקבת למועד הקורס ואת 

העבודה הסמינריונית השלישית עד לראש חודש כסלו בשנה העוקבת למועד הקורס. 

רפרטים לסמינריונים:
1.  על כל הסטודנטיות להעביר רפרט על פי ההנחיות והמועדים שהמרצה יקבע.

2.  אי אפשר לפנות לוועדת סטטוס בעניין חריגה בהעברת הרפרט.

3.  אי הגשת רפרט על פי ההנחיות שנקבעו, תגרור הפסקת הקורס הסמינריוני.

4. הגשת עבודה סמינריונית במועד מיוחד תחויב באישור ועדת סטטוס. הוועדה תקבע את מועד 

המיוחד  המועד  1 ש"ש. לאחר  לכל  300 ש"ח  קנס של  הנתונים תשלום  פי  על  ותחייב  ההגשה 

הקורס יימחק והסטודנטית תיאלץ לחזור עליו.

5. אי אפשר לתקן עבודות/עבודות סמינריוניות לאחר הגשה סופית. 

6.  חשוב שיודגש שכל עבודה תיעשה על פי כללי האתיקה הסטודנטיאלית שבתקנון.

7.  הסטודנטיות צריכים לבדוק לפני הגשת העבודה כי אין להם מחויבויות כספיות כלשהן כלפי 

המכללה.

8.  מסירת עבודות על פי הנחיית המרצה.

9.  המרצה יכול על פי שיקול דעתו לא להחזיר עבודות שנמסרו לבדיקה. לסטודנטיות יש הזכות 

להיפגש עם המרצה כדי לראות את ההערות שנרשמו בעבודה וזאת עד שבועיים מיום פרסום 

הציון.

10. בקשת ערעור על ציון העבודה ובדיקה חוזרת תוגש בכתב למרצה, עם העתק לראש החוג, 

בעבודה  משותף  לעיון  הסטודנטית  את  יזמן  המרצה  הציון.  פרסום  מתאריך  שבועיים  בתוך 

ולהסבר הקריטריונים למתן הציון. דמי טיפול עבור בדיקה חוזרת – 50 ש"ח.

11. בקשת ערעור על ציון העבודה ובדיקה חוזרת בידי מרצה נוסף תוגש בכתב למרצה, עם העתק 

לראש החוג, בתוך שבועיים מתאריך פרסום הציון. ראש החוג יאשר וימנה מרצה נוסף לבדיקה 

העבודה. הציון האחרון שיתקבל יהיה הציון הסופי של העבודה. לא יהיה אפשר לערער על ציון 

זה. דמי טיפול עבור בדיקה חוזרת – 200 ש"ח.

סיום הסמסטר  עד  ותשמרנה  במזכירות המכללה  בידי המרצה תמצאנה  עבודות שהוחזרו   .12

העוקב.

אישורים ונהלים
סטודנטית רשאית לקבל במהלך לימודיה שני אישורי לימודים שתקבל בזמן הסדרת מקדמת 

שכ"ל.

עם השלמת כל החובות – תקבלנה הבוגרות אישור סיום לימודים, גיליון ציונים ותעודה.

כל פנייה למזכירות האקדמית תחויב בתשלום דמי טיפול כדלהלן:

  10 ש"ח תמורת אישור לימודים (מעבר לשניים שקיבלה). 

  60 ש"ח תמורת אישור לימודים בשפה האנגלית. 

  25 ש"ח תמורת סילבוס בקורס שנלמד בעבר וניתן לאתרו במאגר המכללה.

  60 ש"ח תמורת כל מסמך אחר, כולל גיליון ציונים, או מסמכים חיצוניים המצויים בתיקה האישי

  של הסטודנטית, המאוחסן בארכיון המכללה.

  30 ש"ח תמורת גיליון ציונים הנשלח למייל האישי של הבוגרת.

  120 ש"ח תמורת הכנת תעודה מחדש. יש להמציא למזכירות תצהיר על אובדן תעודה.

  120 ש"ח תמורת משלוח תעודת "בוגר" מקורית או משוחזרת, בדואר שליחים. 

נוהל קבלת גיליונות ציונים ואישור ביניים
ומיועד  רשמי  אינו  הגיליון  המכללה.  באתר  ציונים  גיליון  להפיק  יכולות  הסטודנטיות  כל  א. 

לידיעה בלבד.

סטודנטית המבקשת גיליון ציונים חתום תחויב בתשלום בסך 30 ש"ח. 

ב.  במהלך סמסטר א בשנה ג, על כל סטודנטית לתאם עם ראש המסלול מועד לבדיקת חובותיה 

האקדמיות. חובת הסטודנטית לברר יתרת מכסת שעות. 

תוכנית  פי  על  א-ג  (שנים  האקדמיים  החובות  כל  את  ומילאו  ג  שנה  שסיימו  סטודנטיות  ג. 

הלימודים כולל ציונים בקורסים שלמדו, פטור באנגלית, פרויקט וקורס עזרה ראשונה), ימלאו 

טופס בקשה לאישור ביניים בִמנהל הסטודנטים. אם יימצאו הסטודנטיות זכאיות לאישור, יישלח 

האישור לביתן בתוך חודש ימים מיום הגשת הבקשה.

מעבר משנה לשנה
בראש  קלינית  ובהכשרה  הבאה  לשנה  למעבר  תנאי  הוא  הלימודים  שנת  חובות  סיום  א. 

ובראשונה.

ב. סטודנטית שנכשלה בשלושה קורסים, לא תורשה להמשיך בלימודיה.

ג.  סטודנטית שנכשלה בהכשרה הקלינית (ציון נמוך מ-70), לא תוכל להמשיך בלימודיה.

ד.  סטודנטית במסלול מצוינות תעבור משנה לשנה על פי הכללים במסלול – ממוצע 90 ומילוי 

חובות המסלול.

בחירה ושינוי של חוג/מסלול לימודים
א. כל הסטודנטיות רשאיות לבחור במסלול הלימודים ובהתמחות, בתנאי שעמדו בתנאי הקבלה. 

אפשר לקבל ייעוץ לקראת בחירה או שינוי של חוג ומסלול הלימודים.

לראש  באתר)  (המופיע  בקשה  בטופס  תפנה  לימודים,  חוג/מסלול  לשנות  הרוצה  סטודנטית  ב. 

המסלול הנוכחי. לאחר קבלת אישור ראש המסלול הנוכחי, תועבר הבקשה לראש המסלול הקולט 

ולנשיא המכללה. ללא אישור של כל הגורמים, לא תאושר הבקשה. במקרה שבו תאושר הבקשה, 

ייקבעו ההשלמות הנדרשות בקורסי הכשרה קלינית.

ג. צוות המרצים בראשות המדריך הפדגוגי יעקוב אחרי התאמת הסטודנטית למסלול הלימודים. 

יכול להמליץ לסטודנטית על מעבר למסלול  בשעת הצורך ראש המסלול או המדריך הפדגוגי 

הכשרה אחר או לקבוע תנאים להמשך הלימודים.

ד. כל מעבר ממסלול למסלול טעון אישור נשיא המכללה.

הפסקת לימודים
א. הפסקת לימודים והרחקת סטודנטית מהמכללה תוכל לקרות במקרים אלה:

    1. אי עמידה בתנאי הקבלה או בתנאי המעבר משנה לשנה.

    2. אי התאמה אישית להוראה או למסגרת החמ"ד.

    3. אי הקפדה על כללי קוד הלבוש בזמן הימצאותה בין כותלי המכללה.

    4. אם קבעה מועצה פדגוגית עקב אירוע חריג כי הסטודנטית אינה ראויה ללמוד במכללה.

ב. ההחלטה על הרחקת סטודנטית מהמכללה לא תיעשה על דעת יחיד, אלא על יסוד החלטה 

"מינהל  במסמך  החינוך  משרד  בידי  המפורסמים  הנהלים  פי  ועל  פדגוגי  פורום  של  מנומקת 

לומדים במוסדות להכשרת עו"ה" (תש"ע).

פעילות  ומכל  קלינית  מהכשרה  מלימודים,  סטודנטית  להשעות  גם  רשאי  הפדגוגי  הפורום  ג.  

אחרת במכללה לתקופה שלא תעלה על שבועיים.

ד.  סטודנטית רשאית לערער לפני ועדת הערעור על החלטה להרחקה בתוך 14 יום מן המועד שבו 

נודע לה על ההחלטה.

ה.  דיון בוועדת הערעור יתקיים בתוך שבועיים מיום הגשת הבקשה. הסטודנטית רשאית להופיע 

לפני הוועדה אם היא מעוניינת בכך.

ו. דיון בוועדת ערעור יתבצע עם הסטודנטית עצמה ולא עם מייצגים חיצוניים כגון הורים או בני 

זוג.

ז.  הודעה על ההחלטה הסופית תימסר לסטודנטית בתוך שבוע מישיבת הוועדה.

הקפאת לימודים
א. אם הסטודנטית החליטה להקפיא את הלימודים מכל סיבה שהיא, היא חייבת להודיע בכתב 

לראש המסלול, למזכירות האקדמית ולהנהלת החשבונות. 

ב. על הסטודנטית לקבל בכתב את אישורו של ראש החוג. אישור זה תקף לשנתיים. 

ג. סטודנטית שחזרה ללמוד בתוך שנתיים מיום ההקפאה, לא תהיה חובת שינוי כל שהוא בתוכנית 

הלימודים ולא תהיה מחויבת בתוספת שכר לימוד.

ד. סטודנטית שהפסיקה לימודיה לתקופה כל שהיא ולא קיבלה אישור מראש המסלול, תהיה 

מחויבת לבחון מחדש עם ראש המסלול דרישות לסיום התואר, מעבר לתוכנית שנקבעה לה לפני 

הפסקת הלימודים ובתוספת שכר לימוד על כל קורס שתלמד מיום חזרתה. 

תנאי ההסמכה
א. בוגר המכללה יוסמך על יסוד התנאים האלה:

     1. השתתפות סדירה בלימודים, בהתנסות בהוראה ובחינוך ובכל הפעילויות הנדרשות

     במכללה.

     2. עמידה בהצלחה בכל מבחני הקורסים השונים ובבחינות הגמר והגשת עבודות לסוגיהן 

     במועדים הנדרשים.

     3. סיום כל החובות המשלימים, כגון קורס עזרה ראשונה, מבחני בקיאות במקרא ובהלכה, 

     סדנאות וכיו"ב.

חובות  סיום  על  אישור  המכללה  למזכירות  להמציא  לימודיהן  את  שסיימו  סטודנטיות  על  ב. 

כספיים ממנהלת החשבונות והספרייה. כמו כן על הסטודנטיות למלא טופס "בקשה לאישור על 

על  זה  טופס  להגשת  האחריות  האקדמית.  למזכירות  ולהגיש  לתעודה"  וזכאות  לימודים  סיום 

הסטודנטיות.

סטודנטיות שסיימו את לימודיהן, יקבלו זכאות לתואר או לתעודת הוראה מהמזכירות האקדמית, 

רק לאחר בדיקת ראש המסלול ואישורו על סיום הלימודים. 

אישור הזכאות לתואר או לתעודת הוראה הוא אסמכתה רשמית של המכללה ואפשר להציגו 

לפני כל מוסד. 

ייקבע לפי תאריך מתן הציון האחרון לתעודה. התעודות מוענקות  ג. תאריך הזכאות לתעודה 

אחת לשנה בטקס חלוקת תארים ותעודות.

ד. המסיימות בהצלחה שלוש שנות לימוד, בהיקף של 80% כולל הכשרה קלינית ג ופרויקט – יהיו 

זכאיות לאישור המקנה דרגת שכר "מורה מוסמך בכיר" – לצורכי שכר בלבד.

ה. מי שסיימה לימודיה ואינה זכאית לתואר או לתעודת הוראה בגלל בחינות וחובות לימודים – 

תישמר לה הזכות להשלים את החובות על פי התוכנית המקורית, במשך שנתיים ממועד סיום 

הלימודים, בתשלום נוסף! 

והיקף  הלימודים  מסגרת   – משמעה  המקורית"  התוכנית  פי  על  חובות  "השלמת  כי  יובהר 

הדרישות. אי אפשר להשלים חובות/עבודות/מבחנים בקורס אם חלפו מועדי ההגשה.

(נא לעיין ב"סדרי הגשת עבודות" עמ' 34 בתקנון זה)

השלמה לאחר שנתיים ועד שש שנים מסיום הלימודים תהיה על פי תוכנית לימודים שתיבנה 

לפונה בידי המכללה – בהתחשב בחובות הקבלה, בלימודים ובדרישות העדכניות של המכללה 

בתחום ההכשרה – בתשלום נוסף!

לאומי  שירות  כולל  (לא  לימודים  הפסקת  על  הודעה  לאחר שנמסרה  שנתיים  ללימודים  חזרה 

לאחר סיום הלימודים) – תיחשב כפנייה חדשה לקבלה למכללה, והיא טעונה הסכמת המכללה 

קודמים  בלימודים  להכיר  אפשרות  בדיקת  מתוך   – שתיקבע  כפי  לימודים  בתוכנית  ועמידה 

(הוראות התיישנות לימודים של האגף להכשרת עו"ה – מינהל לומדים תש"ע).

ו. סטודנטיות שהחלו את הלימודים לתעודת הוראה (עם או בלי תואר) משנת הלימודים תשע"ז 

ואילך, תהיינה מחויבות כחלק מתהליך הקבלה לעבודה (לאחר סיום תקופת ההתמחות) במוסד 

חינוך רשמי (מוסד חינוך שבו משרד החינוך הוא המעסיק של עובדי ההוראה), לעבור בחינות 

קבלה מעבר לדרישות הקיימות כיום – תואר אקדמי, תעודת הוראה וחובת התמחות בהוראה 

(סטאז'). 

תאריכי תפוגה של הסמכה להוראה
האחריות על סיום החובות הלימודיות מוטלת על הסטודנטית בלבד. 

סטודנטית זכאית להשהות את לימודיה לתואר ראשון לתקופה שלא תעלה על שתי שנות לימוד, 

בלי שתקופה זו תימנה לה במניין שנות לימודיה לתואר. 

אם לא תעשה זאת בפרק הזמן הנקוב, תחויב בתקופת לימודים או בעבודות נוספות כפי שתקבע 

המועצה האקדמית. 

בהכשרה מלאה – לאחר שש שנים לא יהיה תוקף ללימודיה הקודמים.

בהסבות – לאחר שלוש שנים לא יהיה תוקף ללימודיה הקודמים.

נוהל קבלת תעודות ותארים
א. על סטודנטיות שהשלימו את כל חובותיהן האקדמיים, למלא טופס "בקשה לאישור על סיום 

לימודים וזכאות לתעודה".

ב. מנהל הסטודנטים ישלים את הבדיקה בתוך חודש ממועד הגשת הבקשה. 

ג.  על סטודנטית שקיבלה הודעה על אי השלמת חובות לימודים ומנהליים להשלים את חובותיה. 

ד. עם השלמת חובותיה יהיה על הסטודנטית להגיש טופס בקשה חדש והיא תחויב בתשלום.

חובותיה  את  הסטודנטית  סיימה  שבו  התאריך  הוא  לתואר  או  לתעודה  הזכאות  מועד  ה. 

האקדמיים והמנהליים. מועד טקס חלוקת תארים יפורסם מדי שנה.

ו. כדי שתוכלנה הסטודנטיות להשתתף בטקס הענקת תארים הסמוך למועד סיום כל חובותיהם, 

יהיה עליהן להגיש בקשה "לאישור סיום לימודים וזכאות לתעודה", לא יאוחר מחודש טרם מועד 

הטקס.

ז. התעודה המקורית תוענק לסטודנטיות בטקס הענקת תארים הסמוך למועד סיום כל חובותיהן. 

סטודנטית שנבצר ממנה להגיע לטקס, תוכל לקבל את התעודה במזכירות המכללה או באמצעות 

קרוב משפחה מדרגה ראשונה שיגיע למכללה ויציג ייפוי כוח של הסטודנטית וצילום תעודת 

זהות שלה. 

לשליחת  בקשה  או  ראשונה  מדרגה  משפחה  קרוב  שאינו  נציג  באמצעות  התעודה  שליחת 

התעודה בדואר – יחייבו דמי טיפול על סך 120 ש"ח.

ועדת מוגנות 
הקשורות  בתלונות  לטיפול  המכללה  הנהלת  בידי  ממונה  המכללה,  דיקנית  בלאו,  מיכל  הגב' 

בהטרדה מינית. בכל מקרה של סבל עקב הטרדה מינית או במקרה של ספק האם מה שקורה הוא 

הטרדה מינית – אתן מוזמנות ליצור קשר עם מיכל 055-6603587. 
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מבנה שנת הלימודים
המכללה קשורה במוסדות החינוך הממ"ד בישראל בפעילותה השוטפת בהכשרה קלינית. לפיכך 

מועדי שנה"ל צמודים בדרך כלל ללוח התאריכים והחופשות שמפרסם משרד החינוך.

שנת הלימודים נחלקת לשתי עונות (סמסטרים). בתום כל עונת לימודים מתקיימים מבחני סיום.

רוב הקורסים ניתנים בהיקף של שתי שעות בשבוע (1 ש"ש) במשך סמסטר אחד או לאורך כל 

שנת הלימודים.

במשך שנה"ל משובצים כשניים-שלושה שבועות של "הכשרה קלינית רצופה" (התנסות במוסדות 

חינוך), וכן שבוע של סדנאות מרוכזות בנושאים שונים.

מערכת הלימודים
א. לקראת כל שנת לימודים מתפרסמת מערכת לימודים הבנויה לפי המסלולים ושנתוני הלימוד.

ב. מערכת הלימודים מחייבת את כל הסטודנטיות אם כי ייתכנו בה שינויים במקרים מסוימים על 

בסיס אישי.

בקשה  תגיש   – גבוהה  להשכלה  אחר  במוסד  בהם  חייבת  שהיא  קורסים  שלמדה  מי  ג. 

לפטור/להמרה לוועדת הסטטוס. לכל בקשה כזו יש לצרף מסמכים מתאימים הניתנים להורדה 

באתר המכללה: סטודנטים/ טפסים/פניה לוועדות המכללה.

ד. כל תוכנית לימודים חייבת להיות חתומה ומאושרת בידי ראש המסלול או מרכז הלימודים או 

מי שהוסמך לכך.

עותק מאושר של התוכנית יישמר בתיק האישי של כל סטודנט.

השבועיים  במהלך  האישית  השעות  במערכת  שינויים  ולבצע  מקורסים  לפרוש  אפשר  ה. 

ובאישור ראש המסלול בלבד. החל מהשבוע השלישי, כל עזיבה של  הראשונים של הסמסטר 

קורס, גם במקרים מזכים ובאישור ראש המסלול, תחייב את הסטודנטית בתשלום מלא.

בקורס של סיורים אפשר לבטל השתתפות בקורס וללא תשלום עד שבועיים קודם הסיור, חוץ 

ממקרים חריגים ביותר ושיועברו לדיון בוועדת סטטוס.

ו. שינוי תוכנית הלימודים – סטודנטית המבקשת לשנות את התוכנית שאושרה לה תפנה לראש 

המסלול ותמלא טופס בקשה לשינוי קורס. לאחר אישור השינוי בידי ראש המסלול, יוקלד השינוי 

במזכירות האקדמית ויתויק בתיק האישי. לימודים בקורסים שלא יירשמו בטופס הלימודים – לא 

יוכרו. שינויים במערכת הלימודים יוגשו עד שבועיים מתחילת הלימודים.

לוחות  על  מתפרסמים  פרטים  הקיץ.  חופשת  במהלך  מתנהלת  הלימוד  לקורסי  ההרשמה  ז. 

המודעות/ באתר המכללה.

ח. סטודנטית שלמדה במוסד להשכלה גבוהה ומבקשת לקבל הכרה בקורסים על סמך לימודיה 

– נדרשת לצרף אישור רשמי המפרט את תחומי הלימוד, מספר שעות הלימוד, סילבוס הקורס 

והציונים שהושגו. המכללה אינה מתחייבת להכיר בקורסים שנלמדו במוסדות לימוד אחרים. יש 

להגיש בקשות להכרה בלימודים קודמים (כולל לימודי מדרשה) בשלב הקבלה למכללה בלבד.

קוד התנהגות וקוד לבוש
בישראל,  הדתית  הממלכתית  החינוך  למערכת  ומחנכים  מחנכות  המכשירה  שאנן  במכללת 

החמ"ד  במערכת  כמחנכים  בעתיד  לתפקידם  מודעים  להיות  מתבקשים  במכללה  הסטודנטים 

ולנהל את אורח חייהם באופן המתבקש, מתאים והולם למחנכים במגזר הדתי.

בבואם למכללה יקפידו הגברים על לבוש הולם והנשים תקפדנה על לבוש צנוע - חצאית ושמלה 

באורך המכסה את הברך גם בעת ישיבה, שרוולים ומפתח חולצה סגור.

יושר אישי
שמירה על לוח הזמנים ונוכחות מראשית השיעור ועד סופו (על פי זמני השיעורים המתפרסמים 

במכללה ובאתר האינטרנט של המכללה).

שמירה על טוהר המידות בבחינות ובמטלות.

כתיבה אקדמית מתוך שמירה על כללי האתיקה וזכויות יוצרים. 

תקנות מנהל
א. סטודנטית השוהה במכללה נדרשת לכבד את כל הכללים הנהוגים במכללה.

עם  יתקיים  במכללה  תפקיד  בעל  או  גוף  עם  סטודנטית  של  דיון  או  שיח  התנהלות,  כל  ב. 

הסטודנטית עצמה ולא עם מייצגים חיצוניים כגון הורים או בני זוג.

אישורים,  הצגת  מועדי  בדבר  המזכירות  הוראות  אחר  בדייקנות  למלא  נדרשת  הסטודנטית  ג. 

תעודות מקוריות ואישורים נוטריוניים.

ד. הסטודנטית מתבקשת לדאוג לעדכון הפרטים האישיים שבתיקה האישי במנהל תלמידים או 

באמצעות מערכת הציונים שבאינטרנט באמצעות אתר המכללה (שינוי מצב משפחתי, כתובת 

וכו'). 

עצמן  ולבטח  לאומי  לביטוח  לשלם  בריאות,  בביטוח  עצמה  את  לבטח  נדרשת  הסטודנטית  ה. 

ביטוח נזיקין.

ו.  הסטודנטית אחראית להתעדכן בהודעות המתפרסמות מדי יום באתר המכללה.

נוכחות בלימודים
הקשורה  אחרת  פעילות  ובכל  הוראה  באימוני  בסיורים,  בסדנאות,  בשיעורים,  ההשתתפות  א. 

בלימודים במכללה היא חובה.

היעדרויות  חמש  ועד  סמסטריאלי  מקורס  היעדרויות  שתי  עד  להיעדר  רשאית  סטודנטית  ב. 

מקורס שנתי. 

ולא  (אפילו מסיבות מוצדקות) לא תורשה להיבחן,  ג. סטודנטית שתיעדר מקורס מעל המותר 

יוכרו לה לימודיה במקצוע זה באותה שנה/סמסטר. במקרים גבוליים תוטל עבודת השלמה או 

מבחן.

ד. הזכות להיעדר אינה קיימת בהכשרה הקלינית. בכל מקרה של היעדרות חייבת הסטודנטית 

להשלים את הימים שנעדרה בהם.

ה. סטודנטית תורשה למלא מקום בגן או בבית ספר בזמן ימי הלימוד במכללה אך ורק לפי אישור 

ראש המסלול. מילוי מקום מאושר לא ייחשב במכסת ההיעדרויות.

ו. סטודנטית המתחתנת תקבל אישור להיעדרות נוספת של שבוע ימים מעבר למכסה.

המותרת.  למכסה  מעבר  נוספות  היעדרויות  לארבע  אישור  תקבל  לידה  לאחר  סטודנטית  ז. 

הנולד.  ברך  וטיפול  מהלידה  התאוששות  לצורך  נוספת  אחת  להיעדרות  זכאית  הסטודנטית 

היעדרות זו ניתנת למימוש שנה מיום הלידה בלבד ולא בסמסטר שמומשה בו חופשת הלידה. 

בלידה  על ארבע  נוספת  להיעדרות אחת  זכאית  היולדת  ח. בלידת תאומים תהיה הסטודנטית 

רגילה. כלומר חמש היעדרויות.

ט.  סטודנטית השרויה באבל, לא עלינו, תקבל אישור להיעדרות נוספת של שבוע ימים מעבר 

למכסה.

י.  חל איסור להכניס תינוקות לשיעורים.

יא. יציאה לצורך הנקה תתאפשר לזמן של כ-15 דקות בפתיחה או בסיום של כל שיעור ובסמוך 

להפסקות. 

יב.  במקרה של ספק בבעיית היעדרות, על התלמידה לוודא את זכאותה להיבחן אצל המרצה.

יג. זכותו של מרצה למנוע כניסת מאחרים להרצאה או "טיילת" בזמן ההרצאה. הסטודנטית חייבת 

להופיע בזמן לשיעורים ולפעילויות. איחור הוא כניסה לשיעור עד 15 דקות מתחילתו, שלושה 

ייחשב  דקות   15 מעל  איחור  המלא).  התקנון  במסמך  (ראי  אחת  להיעדרות  נחשבים  איחורים 

כהיעדרות מלאה. אין לצאת במהלך השיעור. יציאה במהלך השיעור דינה כהיעדרות (כולל מקרים 

להוציא  רשאי  מרצה  פדגוגי).  מדריך  או  מרצה  עם  פגישה  לצורך  יוצאת  סטודנטית  שבהם 

סטודנטית מהשיעור בשל הפרעה למהלך השיעור, יציאה זו תיחשב כהיעדרות. המרצה יעביר את 

פרטי האירוע לוועדת משמעת. (מרצה רשאי להחליט ולהודיע כי בקורס שהוא מלמד בו לא תותר 

כלל כניסה באיחור).

ורק  ל-20%  מעבר  בסמסטר  אחת  פעם  ניתן  מאמן  ספר  לבית  עזרה  לצורך  יציאה  אישור  יד. 

באישור ההנהלה מראש. לא יינתן אישור למפרע ובמקרה זה תיחשב ההיעדרות כחלק מ-20%.

טו.  היעדרות לצורך ימי עיון של פר"ח נמצאת במסגרת 20% היעדרות.

שיטת לימוד חריגה (לימוד בהנחיה)
בשיטת לימוד חריגה הסטודנטיות פטורות מנוכחות סדירה בשיעורים, כאשר כלל הסטודנטיות 

המשתתפות בקורס לומדות בנוכחות מלאה. בקשה לשיטת לימוד חריגה תוגש במהלך השבועיים 

הראשונים של הסמסטר לראש המסלול/ החוג, בכפוף לאישור המרצה ועל פי הנחיותיו. 

סטודנטיות הלומדות בשיטת לימוד חריגה, מחויבות להיפגש לכל הפחות מפגש אחד עם מרצה 

הקורס במהלך הסמסטר, כמו כן הן מחויבות במטלה אקדמית נוספת, וכן קריאת מאמר חובה 

אחד מתוך הסילבוס שיישאלו עליו בשאלה נוספת בבחינה/בעבודה. מענה על שאלה זו תזכה את 

כך,  על  נוסף  הבחינה/העבודה.  של  הסופי  הציון  לצבירת  ויחושב  מלא  בניקוד  הסטודנטיות 

עצמה,  דעת  על  ב  במועד  שתיבחן  סטודנטית  בלבד.  א  במועדי  להיבחן  נדרשות  הסטודנטיות 

המבחן ייפסל והסטודנטית תיקנס. 

76. לא הצליחה הסטודנטית לקבל ציון עובר  זו הוא  ציון עובר מינימלי בקורס הנלמד בשיטה 

או  מלא  ובתשלום  רגילה  לימוד  בשיטת  נוספת  פעם  הקורס  את  ללמוד  תידרש  היא  מינימלי, 

ללמוד קורס חלופי על פי הנחיית ראש המסלול.

קורס מקוון/מונחה
קורס מקוון הוא קורס שבו הלמידה מתבצעת במרשתת (אינטרנט). הרישום לקורס ייעשה על פי 

הנחיות המזכירות וההנהלה. על הנרשמת להיות בעלת יכולת נגישות לאינטרנט ובעלת מיומנות 

וידע בשימוש ברשת האינטרנט. 

הסטודנטיות יידרשו לבצע את המטלות באופן סדיר ועל פי לוח זמנים והנחיות המרצה. 

תקנון ללמידה מקוונת
 = / בזום  הסטודנטיות נדרשות לעמוד בכל הכללים הנדרשים במכללת שאנן. שיעור "מרחוק" 

שיעור פרונטלי רגיל, ולכן יש לעמוד בכל הכללים הכתובים בתקנון.

סביבה לימודית – הינך נדרשת מראש לארגן לעצמך סביבת לימודים ביתית נוחה ונאותה (לא 

למידה במהלך נסיעה/הליכה וכדומה) ותנאי למידה נוחים ולמנוע כל מצב של אי נוכחות שיירשם 

כהיעדרות:

• מחשב תקין מחובר לאינטרנט פעיל. לוודא מראש שלא תהיינה בעיות של חומרה, במקרה של 

מחשב נייד – שתהיה סוללה טעונה דייה לכל היום.

• מצלמה ומיקרופון תקינים ופעילים.

• חיבור תקין לאינטרנט

• מכשירי כתיבה ושתייה.

• האכילה אסורה בזמן השיעורים. 

בכל  פתוחה  מצלמה  חובת  השיעורים.  אורך  לכל  נראית  נוכחות  נדרשת   – נראית  נוכחות 

השיעורים ולכל אורכם. 

פניות ללימודים – יש לשמור על פניות מלאה ללימודים. חל איסור להכניס תינוקות לשיעורים. 

חובת נוכחות על פי כל כללי התקנון, ישיבה מול מצלמה = יציאה לרשות הרבים.

בדיונים  מגוונות, להשתתף  להגיש מטלות  – במהלך הלמידה תידרש הלומדת  נוכחות פעילה 

וכדומה. בכל ההליך תידרש לעבוד ליד המחשב עם מצלמה פתוחה בזמן העבודה. 

אתר/כלי דיגיטלי – אפשר לשלב ולהיעזר רק בכלים/אתרים שאפשר להשתמש בהם והנתונים 

שנתקלת  במקרה  לשימוש.  מאושר  אינו  הגנה,  בשל  שנחסם  דיגיטלי  אתר/כלי  ההגנות.   לכל 

בבעיה, נא לעדכן את המרצה על כך.

תקנון מבחנים וסדרי בחינה
א. לוח בחינות סופי יתפרסם על לוח המודעות ובאתר המכללה באינטרנט, לא יאוחר משבועיים 

לפני מועד הבחינות (על אף הנאמר לעיל, יש לעקוב יום לפני הבחינה על שינוי בלתי צפוי).

ב. חלה חובת השתתפות בבחינות במועד א.

ג. אם נבצר מהסטודנטית להיבחן במועד א בשל אילוצים של המכללה (מועדי בחינות חופפים) 

יש להיבחן במועד ב. גם סטודנטית שהיו לה אילוצים אישיים או שרוצה לתקן ציונים שקיבלה 

במועד א רשאית לגשת להיבחן במועד ב של הקורס. הציון האחרון קובע. במקרים מיוחדים כפי 

שיפורט בהמשך הסטודנטית רשאית להיבחן במועד מיוחד נוסף.

ד. חלה עדיפות בביצוע בחינות הנדרשות במסגרת של השלמת חובות משנים קודמות.

ה. כאמור סטודנטית הלומדת בשיטת למידה חריגה רשאית להיבחן במועדי א בלבד ובציון עובר 

של 76. 

יורשו  לא  נבחנות  המשגיח.  של  הגעתו  עם  מייד  תתבצע  הבחינה  לחדר  סטודנטית  כניסת  ו. 

להיכנס לחדר הבחינה, אלא רק במהלך חצי השעה הראשונה שלאחר תחילתה, בתנאי שאחת 

מהנבחנות לא עזבה את חדר הבחינה בפרק זמן זה. לא תינתן תוספת זמן למאחרות.

ז. בעת הכניסה לבחינה יש להציג לפני המשגיח כרטיס נבחן מעודכן לסמסטר הנוכחי, המוכיח 

כי אין לסטודנטית מחויבויות כספיות כלשהן כלפי המכללה. ניתן להורידו באזור האישי בתוך 

אתר המכללה ,המסמך יופיע לאפשרות הדפסה לאחר הסדרת התשלומים.

ח. לא תורשה סטודנטית לעיין בבחינה טרם כתיבתה. סטודנטית שתיכנס לבחינה ותבחר שלא 

לכתוב במחברת הבחינה הציון יהיה "0". 

ט. נבחנת שהחליטה שלא לכתוב את הבחינה, לא תהיה רשאית לעזוב את חדר הבחינה, אלא 

כעבור חצי שעה ממועד תחילתה, וזאת לאחר שמילאה את פרטיה האישיים על גבי המחברת 

והחזירה את טופס הבחינה.

י. נבחנת לא תעזוב את חדר הבחינה במהלך הבחינה. במקרים מיוחדים שבהם תוגש בקשה עד 

היציאה  תתאפשר   04-8780017  – כלאף  רגינה  הגב'   – הבחינות  לאחראית  הבחינה  לפני  יום 

לשירותים. בבחינות שאורכן יותר משעה וחצי, תתפצל הבחינה לשני חלקים וביניהם הפסקה של 

15 דקות לשירותים ולאוכל. 

יא. במשך כל הבחינה חל איסור להחזיק בהישג יד, בחדר הבחינה או בסמוך לו, כל חומר הקשור 

לבחינה עצמה או לקורס שבו נערכת הבחינה, כולל טלפון סלולרי, פרט לחומר שהשימוש בו 

הותר בידי המרצה.

יב. חל איסור מוחלט להשתמש במכשירי טלפון ניידים או בכל מכשיר אלקטרוני בשעת הבחינה. 

יש לכבותם ולהניחם בתיק ליד הלוח בכיתה.

יג. לחדר הבחינה מותר להכניס רק שתייה.

יד. חל איסור להכניס תינוקות לחדר המבחן.

טו. חלה חובת הרשמה למועד ב באתר המכללה. סטודנטית שהחליטה שלא לגשת לבחינה, עליה 

להודיע על כך במזכירות. במקרים שבהם לא תתקבל הודעה תחויב הסטודנטית בקנס של 100 

ש"ח.

טז. סטודנטית הנדרשת להיבחן במועד מיוחד תגיש בקשה לוועדת סטטוס לפני מועד ב! פניות 

יוגשו אך ורק על גבי "טופס פנייה  שיוגשו לאחר מועד זה לא יתקבלו. פניות לוועדת סטטוס 

לוועדת סטטוס" הנמצא באתר המכללה . 

יז. החלטות ועדת הסטטוס יועברו למזכירות המכללה. יש לציין כי באחריותה של הסטודנטית 

לברר מה היו החלטות הוועדה במזכירות המכללה- הגב' הניה ארנון.

ZOOM מבחנים בחדר
במידה והמצב הקיים יאלץ אותנו ללמוד מרחוק, המבחנים יתקיימו במתכונת זו על פי הכללים 

הבאים:

א. הבחינה תתבצע בחדר ZOOM  בו נלמד הקורס, אלה אם כן המרצה אשלח כתובת זום אחרת.

ב. ללא הפעלת המצלמה בזמן הבחינה לא ניתן יהיה להבחן. 

ג. באחריות הסטודנטית להימצא בחדר נפרד ושקט ושלא ייכנסו לחדר בני משפחה או אנשים 

אחרים.

ד. במשך כל הבחינה חל איסור להחזיק בהישג יד, בחדר הבחינה או בסמוך לו, כל חומר הקשור 

לבחינה עצמה או לקורס בו נערכת הבחינה, כולל טלפון סלולארי, פרט לחומר שהשימוש בו הותר 

על-ידי המרצה. חל איסור להשתמש בטלפון נייד או כל אמצעי אלקטרוניקה אחר בזמן הבחינה.

ה. סטודנטית שתכנס לבחינה לאחר תחילת הבחינה לא תקבל תוספת זמן מעבר לשעת ההתחלה 

והסיום שהוגדרה לבחינה. סטודנטים עם התאמות של תוספת זמן, יוגדר להם זמן הבחינה כולל 

תוספת זמן.

ו. פנייה למרצה תהיה ע"י הרמת יד לכיוון המצלמה, והמתנה שהמרצה יפנה לסטודנטית.

ז. נבחן לא יוכל לעזות את החדר ZOOM או לכבות את המחשב לפני שסיים את הבחינה.

ח. נבחן שהחליט שלא לכתוב את הבחינה, לא יהיה רשאי לעזוב את חדר ZOOM, אלא כעבור חצי 

שעה ממועד תחילת   הבחינה.

מועד בחינה מיוחד
א. סטודנטית שנבצר ממנה להיבחן במועד א או במועד ב אינה זכאית אוטומטית למועד מיוחד. 

בקשה למועד מיוחד מחייבת פנייה בכתב לוועדת סטטוס לפני מועד ב! פניות שיוגשו לאחר מועד 

אחד.  טופס  גבי  על  ירוכזו  הבקשות  כל  אחת,  מבחינה  יותר  יש  שבו  במקרה  יתקבלו.  לא  זה 

הבקשות לביצוע מועד מיוחד יוגשו רק במקרה של כישלון בבחינה ולא לצורך שיפור הציון.

ב. האפשרות לקבלת מועד מיוחד ניתנת רק בחמישה מקרים:

    1. חתונה  |  2. חופשת לידה  |  3. מילואים  |  4. אשפוז  |  5. אבל

ג. פניות לוועדת סטטוס לבקשת מועד מיוחד יוגשו אך ורק על גבי "טופס בקשה למועד מיוחד" 

הנמצא באתר המכללה. החלטות ועדת הסטטוס יועברו למזכירות המכללה. יש לציין כי באחריות 

הסטודנטית לברר מה היו החלטות הוועדה.

ד. אי אפשר לשפר ציון במועד מיוחד. המקרה היחיד שבו אפשר לשפר ציון במועד מיוחד הוא 

במקרה שבו היה כפל מבחנים. אי אפשר לשפר ציון במועד מיוחד גם במקרים מזכים.

ה. אי אפשר להיבחן שלוש פעמים בקורס. סטודנטית שנבחנה פעמיים ונכשלה נדרשת להירשם 

לקורס מחודש בשנת הלימודים הבאה.

ו. סטודנטית שהייתה אמורה להגיע לבחינה במועד מיוחד, לא הגיעה לבחינה, לא הודיעה על כך 

100 ש"ח דמי טיפול ולא תוכל להיבחן  וההיעדרות הייתה ללא סיבה מוצדקת, תשלם קנס של 

במועדים מיוחדים עד תום לימודיה, חוץ ממקרים חריגים ביותר ובאישור מיוחד של ועדת סטטוס.

ציוני בחינות 
א. מחובתה של הסטודנטית לעקוב אחר ציוניה המופיעים באתר המכללה באינטרנט ולדווח על 

יפורסמו בין שבועיים לשלושה שבועות ממועד  כל עיכוב חריג ברישום ציונה בקורס. הציונים 

הבחינה. לא תתקבל טענה כלשהי על ציון חסר לאחר סוף הסמסטר העוקב.

ב. ציון "עובר" הוא 60. חוץ מקורסים שבהם ציון "עובר" הוא 70: הכשרה קלינית, לשון עברית, 

קורסי דידקטיקה, חוגים (ממוצע כולל) או קורסים שצוין בהם אחרת. ציון "עובר" הנמוך ביותר 

במבחני בקיאות בהלכה ובמקרא הוא 65.

ג.  ציון עובר בקורס – תנאי ראשון- יש לקבל ציון עובר בבחינה (לפחות 60 או 70 בהתאם להגדרת 

הקורס). רק לאחר שהסטודנטית עברה את הבחינה אפשר לשקלל לה את ההרכבים הנוספים של 

הקורס: תרגילים, בחנים, עבודות וכו' כדי לקבל את הציון הסופי בקורס. 

ד. סטודנטית שמעוניינת לשפר ציון תוכל להיבחן גם במועד ב. בכל מקרה הציון האחרון הוא 

הקובע. לא יתקיימו מועדים נוספים! באירועים חריגים רשאית הנהלת המכללה לקבוע כי הציון 

הגבוה מבין שני המועדים הוא הציון הסופי והקובע.

ה.  סטודנטית שנכשלה בשני מועדים של אותו קורס, תחויב ללמוד את הקורס פעם נוספת או 

לחלופין, ללמוד קורס אחר. 

ו. עלות חזרה על קורס סמסטריאלי                                   - 574 ש“ח.   

ז. החובה על בדיקת הציונים ועל בירור תאריכי הבחינות מוטלת על הסטודנטית.

נוהל ערעור על ציוני בחינות: 

א. לערעור על הבחינה יש לפנות למרצה ולראש החוג.

יעמדו לרשות הסטודנטים  יהיה לעיין במחברת הבחינה הסרוקה. המחברות הסרוקות  ניתן  ב. 

לעיונם עד תום חודשיים ממועד המבחן.

עבודות – תקנון לכתיבה ולהגשת עבודות 

הנחיות כלליות
כל עבודה (כולל מטלות ותרגילים קצרים), פרו-סמינריון ועבודה סמינריונית חייבים להיכתב לפי 

הכללים של כתיבת עבודה אקדמית, תוך הקפדה על מניעת העתקות ושמירה על זכויות יוצרים.

הסטודנטיות הלומדות לקראת תואר B.Ed. חייבות בכתיבת שתי עבודות סמינריוניות במקצועות 

ההתמחות ועבודה סמינריונית נוספת בחינוך. 

הסטודנטיות הלומדות לקראת תואר M.Ed. חייבות בשתי עבודות סמינריוניות, וכן בעבודת גמר 

יישומית. 

אין לכתוב שתי עבודות בהנחיית אותו מנחה.

מנחי העבודות ייעצו לסטודנטיות בבחירת הנושא ובתכנון שלבי העבודה. היקף ההנחיה ומועדיה 

ייקבעו בתיאום משותף של הסטודנטית והמנחה. בהנחיה האישית יידונו האפשרויות שבנושא, 

פיתוחו, תיחומו, איסוף החומר והמקורות, דרכי תיעודו ועיבודו וחלוקת הנושא לראשי פרקים. 

אפשר לקבל ייעוץ גם בספרייה.

הסטודנטיות נדרשות לשמור עותק נוסף של העבודה ברשותן למקרה שיידרשו להגישו.

סדרי הגשת עבודות
בכל עבודת סיום לקורס סמסטריאלי/שנתי יהיה מועד הגשה אחד בלבד.

כמו כן יודיע המרצה את עקרונות למתן הציון באמצעות מחוון.

יש להגיש את העבודה בצירוף טופס בקרה (הנמצא באתר המכללה) שלא בוצעו העתקות. ללא 

הטופס לא תיבדק העבודה! 

למען הסר ספק – חלה על המרצים חובת דיווח לוועדת משמעת על כל מקרה של חשד להעתקה 

בעבודות כולל פלגיאט. 

במקרה של סיבה אישית מיוחדת, אפשר לפנות בכתב לוועדת סטטוס לפני תום מועד ההגשה 

של העבודה ולבקש הארכה.

הגשת עבודה במועד מיוחד תחויב באישור ועדת סטטוס. הגשת עבודה באיחור ללא אירוע מזכה, 

תחייב תשלום קנס של 300 ש"ח לכל 1 ש"ש. לאחר המועד המיוחד, הקורס יימחק והסטודנטית 

תאלץ לחזור עליו.

כמו כן, בכל מקרה אי אפשר להשלים חובות/עבודות/מבחנים בקורס אם חלפו מועדי ההגשה 

למועד  להגיש בקשה  יש  כאמור  המזכירות האקדמית.  בידי  בקורס, אלא אם תאושר הבקשה 

מיוחד במבחן לפני תום מועד ההגשה של העבודה.

אם מסיבה כל שהיא לא הוגדר מועד להגשה הרי שהתאריך האחרון להגשת עבודה בקורס הוא 

סוף תקופת המבחנים של אותו סמסטר.

לסטודנטיות שלא הגישו עבודה במועד שנקבע ולא קיבלו על כך אישור מראש מוועדת הסטטוס, 

יבוטל הקורס ויהיה עליהן להירשם, לשלם וללמוד אותו מחדש בנוכחות מלאה.

מועדי הגשת עבודות סמינריוניות:
1. עד לראש חודש חשוון, בשנה העוקבת למועד הקורס. 

2. סטודנטיות הלומדות בתוכנית רג"ב (תוכנית מצוינות), הלומדות בשנת לימודים אחת שלושה 

סמינריונים, יגישו שתי עבודות סמינריוניות עד לר"ח חשוון בשנה העוקבת למועד הקורס ואת 

העבודה הסמינריונית השלישית עד לראש חודש כסלו בשנה העוקבת למועד הקורס. 

רפרטים לסמינריונים:
1.  על כל הסטודנטיות להעביר רפרט על פי ההנחיות והמועדים שהמרצה יקבע.

2.  אי אפשר לפנות לוועדת סטטוס בעניין חריגה בהעברת הרפרט.

3.  אי הגשת רפרט על פי ההנחיות שנקבעו, תגרור הפסקת הקורס הסמינריוני.

4. הגשת עבודה סמינריונית במועד מיוחד תחויב באישור ועדת סטטוס. הוועדה תקבע את מועד 

המיוחד  המועד  1 ש"ש. לאחר  לכל  300 ש"ח  קנס של  הנתונים תשלום  פי  על  ותחייב  ההגשה 

הקורס יימחק והסטודנטית תיאלץ לחזור עליו.

5. אי אפשר לתקן עבודות/עבודות סמינריוניות לאחר הגשה סופית. 

6.  חשוב שיודגש שכל עבודה תיעשה על פי כללי האתיקה הסטודנטיאלית שבתקנון.

7.  הסטודנטיות צריכים לבדוק לפני הגשת העבודה כי אין להם מחויבויות כספיות כלשהן כלפי 

המכללה.

8.  מסירת עבודות על פי הנחיית המרצה.

9.  המרצה יכול על פי שיקול דעתו לא להחזיר עבודות שנמסרו לבדיקה. לסטודנטיות יש הזכות 

להיפגש עם המרצה כדי לראות את ההערות שנרשמו בעבודה וזאת עד שבועיים מיום פרסום 

הציון.

10. בקשת ערעור על ציון העבודה ובדיקה חוזרת תוגש בכתב למרצה, עם העתק לראש החוג, 

בעבודה  משותף  לעיון  הסטודנטית  את  יזמן  המרצה  הציון.  פרסום  מתאריך  שבועיים  בתוך 

ולהסבר הקריטריונים למתן הציון. דמי טיפול עבור בדיקה חוזרת – 50 ש"ח.

11. בקשת ערעור על ציון העבודה ובדיקה חוזרת בידי מרצה נוסף תוגש בכתב למרצה, עם העתק 

לראש החוג, בתוך שבועיים מתאריך פרסום הציון. ראש החוג יאשר וימנה מרצה נוסף לבדיקה 

העבודה. הציון האחרון שיתקבל יהיה הציון הסופי של העבודה. לא יהיה אפשר לערער על ציון 

זה. דמי טיפול עבור בדיקה חוזרת – 200 ש"ח.

סיום הסמסטר  עד  ותשמרנה  במזכירות המכללה  בידי המרצה תמצאנה  עבודות שהוחזרו   .12

העוקב.

אישורים ונהלים
סטודנטית רשאית לקבל במהלך לימודיה שני אישורי לימודים שתקבל בזמן הסדרת מקדמת 

שכ"ל.

עם השלמת כל החובות – תקבלנה הבוגרות אישור סיום לימודים, גיליון ציונים ותעודה.

כל פנייה למזכירות האקדמית תחויב בתשלום דמי טיפול כדלהלן:

  10 ש"ח תמורת אישור לימודים (מעבר לשניים שקיבלה). 

  60 ש"ח תמורת אישור לימודים בשפה האנגלית. 

  25 ש"ח תמורת סילבוס בקורס שנלמד בעבר וניתן לאתרו במאגר המכללה.

  60 ש"ח תמורת כל מסמך אחר, כולל גיליון ציונים, או מסמכים חיצוניים המצויים בתיקה האישי

  של הסטודנטית, המאוחסן בארכיון המכללה.

  30 ש"ח תמורת גיליון ציונים הנשלח למייל האישי של הבוגרת.

  120 ש"ח תמורת הכנת תעודה מחדש. יש להמציא למזכירות תצהיר על אובדן תעודה.

  120 ש"ח תמורת משלוח תעודת "בוגר" מקורית או משוחזרת, בדואר שליחים. 

נוהל קבלת גיליונות ציונים ואישור ביניים
ומיועד  רשמי  אינו  הגיליון  המכללה.  באתר  ציונים  גיליון  להפיק  יכולות  הסטודנטיות  כל  א. 

לידיעה בלבד.

סטודנטית המבקשת גיליון ציונים חתום תחויב בתשלום בסך 30 ש"ח. 

ב.  במהלך סמסטר א בשנה ג, על כל סטודנטית לתאם עם ראש המסלול מועד לבדיקת חובותיה 

האקדמיות. חובת הסטודנטית לברר יתרת מכסת שעות. 

תוכנית  פי  על  א-ג  (שנים  האקדמיים  החובות  כל  את  ומילאו  ג  שנה  שסיימו  סטודנטיות  ג. 

הלימודים כולל ציונים בקורסים שלמדו, פטור באנגלית, פרויקט וקורס עזרה ראשונה), ימלאו 

טופס בקשה לאישור ביניים בִמנהל הסטודנטים. אם יימצאו הסטודנטיות זכאיות לאישור, יישלח 

האישור לביתן בתוך חודש ימים מיום הגשת הבקשה.

מעבר משנה לשנה
בראש  קלינית  ובהכשרה  הבאה  לשנה  למעבר  תנאי  הוא  הלימודים  שנת  חובות  סיום  א. 

ובראשונה.

ב. סטודנטית שנכשלה בשלושה קורסים, לא תורשה להמשיך בלימודיה.

ג.  סטודנטית שנכשלה בהכשרה הקלינית (ציון נמוך מ-70), לא תוכל להמשיך בלימודיה.

ד.  סטודנטית במסלול מצוינות תעבור משנה לשנה על פי הכללים במסלול – ממוצע 90 ומילוי 

חובות המסלול.

בחירה ושינוי של חוג/מסלול לימודים
א. כל הסטודנטיות רשאיות לבחור במסלול הלימודים ובהתמחות, בתנאי שעמדו בתנאי הקבלה. 

אפשר לקבל ייעוץ לקראת בחירה או שינוי של חוג ומסלול הלימודים.

לראש  באתר)  (המופיע  בקשה  בטופס  תפנה  לימודים,  חוג/מסלול  לשנות  הרוצה  סטודנטית  ב. 

המסלול הנוכחי. לאחר קבלת אישור ראש המסלול הנוכחי, תועבר הבקשה לראש המסלול הקולט 

ולנשיא המכללה. ללא אישור של כל הגורמים, לא תאושר הבקשה. במקרה שבו תאושר הבקשה, 

ייקבעו ההשלמות הנדרשות בקורסי הכשרה קלינית.

ג. צוות המרצים בראשות המדריך הפדגוגי יעקוב אחרי התאמת הסטודנטית למסלול הלימודים. 

יכול להמליץ לסטודנטית על מעבר למסלול  בשעת הצורך ראש המסלול או המדריך הפדגוגי 

הכשרה אחר או לקבוע תנאים להמשך הלימודים.

ד. כל מעבר ממסלול למסלול טעון אישור נשיא המכללה.

הפסקת לימודים
א. הפסקת לימודים והרחקת סטודנטית מהמכללה תוכל לקרות במקרים אלה:

    1. אי עמידה בתנאי הקבלה או בתנאי המעבר משנה לשנה.

    2. אי התאמה אישית להוראה או למסגרת החמ"ד.

    3. אי הקפדה על כללי קוד הלבוש בזמן הימצאותה בין כותלי המכללה.

    4. אם קבעה מועצה פדגוגית עקב אירוע חריג כי הסטודנטית אינה ראויה ללמוד במכללה.

ב. ההחלטה על הרחקת סטודנטית מהמכללה לא תיעשה על דעת יחיד, אלא על יסוד החלטה 

"מינהל  במסמך  החינוך  משרד  בידי  המפורסמים  הנהלים  פי  ועל  פדגוגי  פורום  של  מנומקת 

לומדים במוסדות להכשרת עו"ה" (תש"ע).

פעילות  ומכל  קלינית  מהכשרה  מלימודים,  סטודנטית  להשעות  גם  רשאי  הפדגוגי  הפורום  ג.  

אחרת במכללה לתקופה שלא תעלה על שבועיים.

ד.  סטודנטית רשאית לערער לפני ועדת הערעור על החלטה להרחקה בתוך 14 יום מן המועד שבו 

נודע לה על ההחלטה.

ה.  דיון בוועדת הערעור יתקיים בתוך שבועיים מיום הגשת הבקשה. הסטודנטית רשאית להופיע 

לפני הוועדה אם היא מעוניינת בכך.

ו. דיון בוועדת ערעור יתבצע עם הסטודנטית עצמה ולא עם מייצגים חיצוניים כגון הורים או בני 

זוג.

ז.  הודעה על ההחלטה הסופית תימסר לסטודנטית בתוך שבוע מישיבת הוועדה.

הקפאת לימודים
א. אם הסטודנטית החליטה להקפיא את הלימודים מכל סיבה שהיא, היא חייבת להודיע בכתב 

לראש המסלול, למזכירות האקדמית ולהנהלת החשבונות. 

ב. על הסטודנטית לקבל בכתב את אישורו של ראש החוג. אישור זה תקף לשנתיים. 

ג. סטודנטית שחזרה ללמוד בתוך שנתיים מיום ההקפאה, לא תהיה חובת שינוי כל שהוא בתוכנית 

הלימודים ולא תהיה מחויבת בתוספת שכר לימוד.

ד. סטודנטית שהפסיקה לימודיה לתקופה כל שהיא ולא קיבלה אישור מראש המסלול, תהיה 

מחויבת לבחון מחדש עם ראש המסלול דרישות לסיום התואר, מעבר לתוכנית שנקבעה לה לפני 

הפסקת הלימודים ובתוספת שכר לימוד על כל קורס שתלמד מיום חזרתה. 

תנאי ההסמכה
א. בוגר המכללה יוסמך על יסוד התנאים האלה:

     1. השתתפות סדירה בלימודים, בהתנסות בהוראה ובחינוך ובכל הפעילויות הנדרשות

     במכללה.

     2. עמידה בהצלחה בכל מבחני הקורסים השונים ובבחינות הגמר והגשת עבודות לסוגיהן 

     במועדים הנדרשים.

     3. סיום כל החובות המשלימים, כגון קורס עזרה ראשונה, מבחני בקיאות במקרא ובהלכה, 

     סדנאות וכיו"ב.

חובות  סיום  על  אישור  המכללה  למזכירות  להמציא  לימודיהן  את  שסיימו  סטודנטיות  על  ב. 

כספיים ממנהלת החשבונות והספרייה. כמו כן על הסטודנטיות למלא טופס "בקשה לאישור על 

על  זה  טופס  להגשת  האחריות  האקדמית.  למזכירות  ולהגיש  לתעודה"  וזכאות  לימודים  סיום 

הסטודנטיות.

סטודנטיות שסיימו את לימודיהן, יקבלו זכאות לתואר או לתעודת הוראה מהמזכירות האקדמית, 

רק לאחר בדיקת ראש המסלול ואישורו על סיום הלימודים. 

אישור הזכאות לתואר או לתעודת הוראה הוא אסמכתה רשמית של המכללה ואפשר להציגו 

לפני כל מוסד. 

ייקבע לפי תאריך מתן הציון האחרון לתעודה. התעודות מוענקות  ג. תאריך הזכאות לתעודה 

אחת לשנה בטקס חלוקת תארים ותעודות.

ד. המסיימות בהצלחה שלוש שנות לימוד, בהיקף של 80% כולל הכשרה קלינית ג ופרויקט – יהיו 

זכאיות לאישור המקנה דרגת שכר "מורה מוסמך בכיר" – לצורכי שכר בלבד.

ה. מי שסיימה לימודיה ואינה זכאית לתואר או לתעודת הוראה בגלל בחינות וחובות לימודים – 

תישמר לה הזכות להשלים את החובות על פי התוכנית המקורית, במשך שנתיים ממועד סיום 

הלימודים, בתשלום נוסף! 

והיקף  הלימודים  מסגרת   – משמעה  המקורית"  התוכנית  פי  על  חובות  "השלמת  כי  יובהר 

הדרישות. אי אפשר להשלים חובות/עבודות/מבחנים בקורס אם חלפו מועדי ההגשה.

(נא לעיין ב"סדרי הגשת עבודות" עמ' 34 בתקנון זה)

השלמה לאחר שנתיים ועד שש שנים מסיום הלימודים תהיה על פי תוכנית לימודים שתיבנה 

לפונה בידי המכללה – בהתחשב בחובות הקבלה, בלימודים ובדרישות העדכניות של המכללה 

בתחום ההכשרה – בתשלום נוסף!

לאומי  שירות  כולל  (לא  לימודים  הפסקת  על  הודעה  לאחר שנמסרה  שנתיים  ללימודים  חזרה 

לאחר סיום הלימודים) – תיחשב כפנייה חדשה לקבלה למכללה, והיא טעונה הסכמת המכללה 

קודמים  בלימודים  להכיר  אפשרות  בדיקת  מתוך   – שתיקבע  כפי  לימודים  בתוכנית  ועמידה 

(הוראות התיישנות לימודים של האגף להכשרת עו"ה – מינהל לומדים תש"ע).

ו. סטודנטיות שהחלו את הלימודים לתעודת הוראה (עם או בלי תואר) משנת הלימודים תשע"ז 

ואילך, תהיינה מחויבות כחלק מתהליך הקבלה לעבודה (לאחר סיום תקופת ההתמחות) במוסד 

חינוך רשמי (מוסד חינוך שבו משרד החינוך הוא המעסיק של עובדי ההוראה), לעבור בחינות 

קבלה מעבר לדרישות הקיימות כיום – תואר אקדמי, תעודת הוראה וחובת התמחות בהוראה 

(סטאז'). 

תאריכי תפוגה של הסמכה להוראה
האחריות על סיום החובות הלימודיות מוטלת על הסטודנטית בלבד. 

סטודנטית זכאית להשהות את לימודיה לתואר ראשון לתקופה שלא תעלה על שתי שנות לימוד, 

בלי שתקופה זו תימנה לה במניין שנות לימודיה לתואר. 

אם לא תעשה זאת בפרק הזמן הנקוב, תחויב בתקופת לימודים או בעבודות נוספות כפי שתקבע 

המועצה האקדמית. 

בהכשרה מלאה – לאחר שש שנים לא יהיה תוקף ללימודיה הקודמים.

בהסבות – לאחר שלוש שנים לא יהיה תוקף ללימודיה הקודמים.

נוהל קבלת תעודות ותארים
א. על סטודנטיות שהשלימו את כל חובותיהן האקדמיים, למלא טופס "בקשה לאישור על סיום 

לימודים וזכאות לתעודה".

ב. מנהל הסטודנטים ישלים את הבדיקה בתוך חודש ממועד הגשת הבקשה. 

ג.  על סטודנטית שקיבלה הודעה על אי השלמת חובות לימודים ומנהליים להשלים את חובותיה. 

ד. עם השלמת חובותיה יהיה על הסטודנטית להגיש טופס בקשה חדש והיא תחויב בתשלום.

חובותיה  את  הסטודנטית  סיימה  שבו  התאריך  הוא  לתואר  או  לתעודה  הזכאות  מועד  ה. 

האקדמיים והמנהליים. מועד טקס חלוקת תארים יפורסם מדי שנה.

ו. כדי שתוכלנה הסטודנטיות להשתתף בטקס הענקת תארים הסמוך למועד סיום כל חובותיהם, 

יהיה עליהן להגיש בקשה "לאישור סיום לימודים וזכאות לתעודה", לא יאוחר מחודש טרם מועד 

הטקס.

ז. התעודה המקורית תוענק לסטודנטיות בטקס הענקת תארים הסמוך למועד סיום כל חובותיהן. 

סטודנטית שנבצר ממנה להגיע לטקס, תוכל לקבל את התעודה במזכירות המכללה או באמצעות 

קרוב משפחה מדרגה ראשונה שיגיע למכללה ויציג ייפוי כוח של הסטודנטית וצילום תעודת 

זהות שלה. 

לשליחת  בקשה  או  ראשונה  מדרגה  משפחה  קרוב  שאינו  נציג  באמצעות  התעודה  שליחת 

התעודה בדואר – יחייבו דמי טיפול על סך 120 ש"ח.

ועדת מוגנות 
הקשורות  בתלונות  לטיפול  המכללה  הנהלת  בידי  ממונה  המכללה,  דיקנית  בלאו,  מיכל  הגב' 

בהטרדה מינית. בכל מקרה של סבל עקב הטרדה מינית או במקרה של ספק האם מה שקורה הוא 

הטרדה מינית – אתן מוזמנות ליצור קשר עם מיכל 055-6603587. 
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מבנה שנת הלימודים
המכללה קשורה במוסדות החינוך הממ"ד בישראל בפעילותה השוטפת בהכשרה קלינית. לפיכך 

מועדי שנה"ל צמודים בדרך כלל ללוח התאריכים והחופשות שמפרסם משרד החינוך.

שנת הלימודים נחלקת לשתי עונות (סמסטרים). בתום כל עונת לימודים מתקיימים מבחני סיום.

רוב הקורסים ניתנים בהיקף של שתי שעות בשבוע (1 ש"ש) במשך סמסטר אחד או לאורך כל 

שנת הלימודים.

במשך שנה"ל משובצים כשניים-שלושה שבועות של "הכשרה קלינית רצופה" (התנסות במוסדות 

חינוך), וכן שבוע של סדנאות מרוכזות בנושאים שונים.

מערכת הלימודים
א. לקראת כל שנת לימודים מתפרסמת מערכת לימודים הבנויה לפי המסלולים ושנתוני הלימוד.

ב. מערכת הלימודים מחייבת את כל הסטודנטיות אם כי ייתכנו בה שינויים במקרים מסוימים על 

בסיס אישי.

בקשה  תגיש   – גבוהה  להשכלה  אחר  במוסד  בהם  חייבת  שהיא  קורסים  שלמדה  מי  ג. 

לפטור/להמרה לוועדת הסטטוס. לכל בקשה כזו יש לצרף מסמכים מתאימים הניתנים להורדה 

באתר המכללה: סטודנטים/ טפסים/פניה לוועדות המכללה.

ד. כל תוכנית לימודים חייבת להיות חתומה ומאושרת בידי ראש המסלול או מרכז הלימודים או 

מי שהוסמך לכך.

עותק מאושר של התוכנית יישמר בתיק האישי של כל סטודנט.

השבועיים  במהלך  האישית  השעות  במערכת  שינויים  ולבצע  מקורסים  לפרוש  אפשר  ה. 

ובאישור ראש המסלול בלבד. החל מהשבוע השלישי, כל עזיבה של  הראשונים של הסמסטר 

קורס, גם במקרים מזכים ובאישור ראש המסלול, תחייב את הסטודנטית בתשלום מלא.

בקורס של סיורים אפשר לבטל השתתפות בקורס וללא תשלום עד שבועיים קודם הסיור, חוץ 

ממקרים חריגים ביותר ושיועברו לדיון בוועדת סטטוס.

ו. שינוי תוכנית הלימודים – סטודנטית המבקשת לשנות את התוכנית שאושרה לה תפנה לראש 

המסלול ותמלא טופס בקשה לשינוי קורס. לאחר אישור השינוי בידי ראש המסלול, יוקלד השינוי 

במזכירות האקדמית ויתויק בתיק האישי. לימודים בקורסים שלא יירשמו בטופס הלימודים – לא 

יוכרו. שינויים במערכת הלימודים יוגשו עד שבועיים מתחילת הלימודים.

לוחות  על  מתפרסמים  פרטים  הקיץ.  חופשת  במהלך  מתנהלת  הלימוד  לקורסי  ההרשמה  ז. 

המודעות/ באתר המכללה.

ח. סטודנטית שלמדה במוסד להשכלה גבוהה ומבקשת לקבל הכרה בקורסים על סמך לימודיה 

– נדרשת לצרף אישור רשמי המפרט את תחומי הלימוד, מספר שעות הלימוד, סילבוס הקורס 

והציונים שהושגו. המכללה אינה מתחייבת להכיר בקורסים שנלמדו במוסדות לימוד אחרים. יש 

להגיש בקשות להכרה בלימודים קודמים (כולל לימודי מדרשה) בשלב הקבלה למכללה בלבד.

קוד התנהגות וקוד לבוש
בישראל,  הדתית  הממלכתית  החינוך  למערכת  ומחנכים  מחנכות  המכשירה  שאנן  במכללת 

החמ"ד  במערכת  כמחנכים  בעתיד  לתפקידם  מודעים  להיות  מתבקשים  במכללה  הסטודנטים 

ולנהל את אורח חייהם באופן המתבקש, מתאים והולם למחנכים במגזר הדתי.

בבואם למכללה יקפידו הגברים על לבוש הולם והנשים תקפדנה על לבוש צנוע - חצאית ושמלה 

באורך המכסה את הברך גם בעת ישיבה, שרוולים ומפתח חולצה סגור.

יושר אישי
שמירה על לוח הזמנים ונוכחות מראשית השיעור ועד סופו (על פי זמני השיעורים המתפרסמים 

במכללה ובאתר האינטרנט של המכללה).

שמירה על טוהר המידות בבחינות ובמטלות.

כתיבה אקדמית מתוך שמירה על כללי האתיקה וזכויות יוצרים. 

תקנות מנהל
א. סטודנטית השוהה במכללה נדרשת לכבד את כל הכללים הנהוגים במכללה.

עם  יתקיים  במכללה  תפקיד  בעל  או  גוף  עם  סטודנטית  של  דיון  או  שיח  התנהלות,  כל  ב. 

הסטודנטית עצמה ולא עם מייצגים חיצוניים כגון הורים או בני זוג.

אישורים,  הצגת  מועדי  בדבר  המזכירות  הוראות  אחר  בדייקנות  למלא  נדרשת  הסטודנטית  ג. 

תעודות מקוריות ואישורים נוטריוניים.

ד. הסטודנטית מתבקשת לדאוג לעדכון הפרטים האישיים שבתיקה האישי במנהל תלמידים או 

באמצעות מערכת הציונים שבאינטרנט באמצעות אתר המכללה (שינוי מצב משפחתי, כתובת 

וכו'). 

עצמן  ולבטח  לאומי  לביטוח  לשלם  בריאות,  בביטוח  עצמה  את  לבטח  נדרשת  הסטודנטית  ה. 

ביטוח נזיקין.

ו.  הסטודנטית אחראית להתעדכן בהודעות המתפרסמות מדי יום באתר המכללה.

נוכחות בלימודים
הקשורה  אחרת  פעילות  ובכל  הוראה  באימוני  בסיורים,  בסדנאות,  בשיעורים,  ההשתתפות  א. 

בלימודים במכללה היא חובה.

היעדרויות  חמש  ועד  סמסטריאלי  מקורס  היעדרויות  שתי  עד  להיעדר  רשאית  סטודנטית  ב. 

מקורס שנתי. 

ולא  (אפילו מסיבות מוצדקות) לא תורשה להיבחן,  ג. סטודנטית שתיעדר מקורס מעל המותר 

יוכרו לה לימודיה במקצוע זה באותה שנה/סמסטר. במקרים גבוליים תוטל עבודת השלמה או 

מבחן.

ד. הזכות להיעדר אינה קיימת בהכשרה הקלינית. בכל מקרה של היעדרות חייבת הסטודנטית 

להשלים את הימים שנעדרה בהם.

ה. סטודנטית תורשה למלא מקום בגן או בבית ספר בזמן ימי הלימוד במכללה אך ורק לפי אישור 

ראש המסלול. מילוי מקום מאושר לא ייחשב במכסת ההיעדרויות.

ו. סטודנטית המתחתנת תקבל אישור להיעדרות נוספת של שבוע ימים מעבר למכסה.

המותרת.  למכסה  מעבר  נוספות  היעדרויות  לארבע  אישור  תקבל  לידה  לאחר  סטודנטית  ז. 

הנולד.  ברך  וטיפול  מהלידה  התאוששות  לצורך  נוספת  אחת  להיעדרות  זכאית  הסטודנטית 

היעדרות זו ניתנת למימוש שנה מיום הלידה בלבד ולא בסמסטר שמומשה בו חופשת הלידה. 

בלידה  על ארבע  נוספת  להיעדרות אחת  זכאית  היולדת  ח. בלידת תאומים תהיה הסטודנטית 

רגילה. כלומר חמש היעדרויות.

ט.  סטודנטית השרויה באבל, לא עלינו, תקבל אישור להיעדרות נוספת של שבוע ימים מעבר 

למכסה.

י.  חל איסור להכניס תינוקות לשיעורים.

יא. יציאה לצורך הנקה תתאפשר לזמן של כ-15 דקות בפתיחה או בסיום של כל שיעור ובסמוך 

להפסקות. 

יב.  במקרה של ספק בבעיית היעדרות, על התלמידה לוודא את זכאותה להיבחן אצל המרצה.

יג. זכותו של מרצה למנוע כניסת מאחרים להרצאה או "טיילת" בזמן ההרצאה. הסטודנטית חייבת 

להופיע בזמן לשיעורים ולפעילויות. איחור הוא כניסה לשיעור עד 15 דקות מתחילתו, שלושה 

ייחשב  דקות   15 מעל  איחור  המלא).  התקנון  במסמך  (ראי  אחת  להיעדרות  נחשבים  איחורים 

כהיעדרות מלאה. אין לצאת במהלך השיעור. יציאה במהלך השיעור דינה כהיעדרות (כולל מקרים 

להוציא  רשאי  מרצה  פדגוגי).  מדריך  או  מרצה  עם  פגישה  לצורך  יוצאת  סטודנטית  שבהם 

סטודנטית מהשיעור בשל הפרעה למהלך השיעור, יציאה זו תיחשב כהיעדרות. המרצה יעביר את 

פרטי האירוע לוועדת משמעת. (מרצה רשאי להחליט ולהודיע כי בקורס שהוא מלמד בו לא תותר 

כלל כניסה באיחור).

ורק  ל-20%  מעבר  בסמסטר  אחת  פעם  ניתן  מאמן  ספר  לבית  עזרה  לצורך  יציאה  אישור  יד. 

באישור ההנהלה מראש. לא יינתן אישור למפרע ובמקרה זה תיחשב ההיעדרות כחלק מ-20%.

טו.  היעדרות לצורך ימי עיון של פר"ח נמצאת במסגרת 20% היעדרות.

שיטת לימוד חריגה (לימוד בהנחיה)
בשיטת לימוד חריגה הסטודנטיות פטורות מנוכחות סדירה בשיעורים, כאשר כלל הסטודנטיות 

המשתתפות בקורס לומדות בנוכחות מלאה. בקשה לשיטת לימוד חריגה תוגש במהלך השבועיים 

הראשונים של הסמסטר לראש המסלול/ החוג, בכפוף לאישור המרצה ועל פי הנחיותיו. 

סטודנטיות הלומדות בשיטת לימוד חריגה, מחויבות להיפגש לכל הפחות מפגש אחד עם מרצה 

הקורס במהלך הסמסטר, כמו כן הן מחויבות במטלה אקדמית נוספת, וכן קריאת מאמר חובה 

אחד מתוך הסילבוס שיישאלו עליו בשאלה נוספת בבחינה/בעבודה. מענה על שאלה זו תזכה את 

כך,  על  נוסף  הבחינה/העבודה.  של  הסופי  הציון  לצבירת  ויחושב  מלא  בניקוד  הסטודנטיות 

עצמה,  דעת  על  ב  במועד  שתיבחן  סטודנטית  בלבד.  א  במועדי  להיבחן  נדרשות  הסטודנטיות 

המבחן ייפסל והסטודנטית תיקנס. 

76. לא הצליחה הסטודנטית לקבל ציון עובר  זו הוא  ציון עובר מינימלי בקורס הנלמד בשיטה 

או  מלא  ובתשלום  רגילה  לימוד  בשיטת  נוספת  פעם  הקורס  את  ללמוד  תידרש  היא  מינימלי, 

ללמוד קורס חלופי על פי הנחיית ראש המסלול.

קורס מקוון/מונחה
קורס מקוון הוא קורס שבו הלמידה מתבצעת במרשתת (אינטרנט). הרישום לקורס ייעשה על פי 

הנחיות המזכירות וההנהלה. על הנרשמת להיות בעלת יכולת נגישות לאינטרנט ובעלת מיומנות 

וידע בשימוש ברשת האינטרנט. 

הסטודנטיות יידרשו לבצע את המטלות באופן סדיר ועל פי לוח זמנים והנחיות המרצה. 

תקנון ללמידה מקוונת
 = / בזום  הסטודנטיות נדרשות לעמוד בכל הכללים הנדרשים במכללת שאנן. שיעור "מרחוק" 

שיעור פרונטלי רגיל, ולכן יש לעמוד בכל הכללים הכתובים בתקנון.

סביבה לימודית – הינך נדרשת מראש לארגן לעצמך סביבת לימודים ביתית נוחה ונאותה (לא 

למידה במהלך נסיעה/הליכה וכדומה) ותנאי למידה נוחים ולמנוע כל מצב של אי נוכחות שיירשם 

כהיעדרות:

• מחשב תקין מחובר לאינטרנט פעיל. לוודא מראש שלא תהיינה בעיות של חומרה, במקרה של 

מחשב נייד – שתהיה סוללה טעונה דייה לכל היום.

• מצלמה ומיקרופון תקינים ופעילים.

• חיבור תקין לאינטרנט

• מכשירי כתיבה ושתייה.

• האכילה אסורה בזמן השיעורים. 

בכל  פתוחה  מצלמה  חובת  השיעורים.  אורך  לכל  נראית  נוכחות  נדרשת   – נראית  נוכחות 

השיעורים ולכל אורכם. 

פניות ללימודים – יש לשמור על פניות מלאה ללימודים. חל איסור להכניס תינוקות לשיעורים. 

חובת נוכחות על פי כל כללי התקנון, ישיבה מול מצלמה = יציאה לרשות הרבים.

בדיונים  מגוונות, להשתתף  להגיש מטלות  – במהלך הלמידה תידרש הלומדת  נוכחות פעילה 

וכדומה. בכל ההליך תידרש לעבוד ליד המחשב עם מצלמה פתוחה בזמן העבודה. 

אתר/כלי דיגיטלי – אפשר לשלב ולהיעזר רק בכלים/אתרים שאפשר להשתמש בהם והנתונים 

שנתקלת  במקרה  לשימוש.  מאושר  אינו  הגנה,  בשל  שנחסם  דיגיטלי  אתר/כלי  ההגנות.   לכל 

בבעיה, נא לעדכן את המרצה על כך.

תקנון מבחנים וסדרי בחינה
א. לוח בחינות סופי יתפרסם על לוח המודעות ובאתר המכללה באינטרנט, לא יאוחר משבועיים 

לפני מועד הבחינות (על אף הנאמר לעיל, יש לעקוב יום לפני הבחינה על שינוי בלתי צפוי).

ב. חלה חובת השתתפות בבחינות במועד א.

ג. אם נבצר מהסטודנטית להיבחן במועד א בשל אילוצים של המכללה (מועדי בחינות חופפים) 

יש להיבחן במועד ב. גם סטודנטית שהיו לה אילוצים אישיים או שרוצה לתקן ציונים שקיבלה 

במועד א רשאית לגשת להיבחן במועד ב של הקורס. הציון האחרון קובע. במקרים מיוחדים כפי 

שיפורט בהמשך הסטודנטית רשאית להיבחן במועד מיוחד נוסף.

ד. חלה עדיפות בביצוע בחינות הנדרשות במסגרת של השלמת חובות משנים קודמות.

ה. כאמור סטודנטית הלומדת בשיטת למידה חריגה רשאית להיבחן במועדי א בלבד ובציון עובר 

של 76. 

יורשו  לא  נבחנות  המשגיח.  של  הגעתו  עם  מייד  תתבצע  הבחינה  לחדר  סטודנטית  כניסת  ו. 

להיכנס לחדר הבחינה, אלא רק במהלך חצי השעה הראשונה שלאחר תחילתה, בתנאי שאחת 

מהנבחנות לא עזבה את חדר הבחינה בפרק זמן זה. לא תינתן תוספת זמן למאחרות.

ז. בעת הכניסה לבחינה יש להציג לפני המשגיח כרטיס נבחן מעודכן לסמסטר הנוכחי, המוכיח 

כי אין לסטודנטית מחויבויות כספיות כלשהן כלפי המכללה. ניתן להורידו באזור האישי בתוך 

אתר המכללה ,המסמך יופיע לאפשרות הדפסה לאחר הסדרת התשלומים.

ח. לא תורשה סטודנטית לעיין בבחינה טרם כתיבתה. סטודנטית שתיכנס לבחינה ותבחר שלא 

לכתוב במחברת הבחינה הציון יהיה "0". 

ט. נבחנת שהחליטה שלא לכתוב את הבחינה, לא תהיה רשאית לעזוב את חדר הבחינה, אלא 

כעבור חצי שעה ממועד תחילתה, וזאת לאחר שמילאה את פרטיה האישיים על גבי המחברת 

והחזירה את טופס הבחינה.

י. נבחנת לא תעזוב את חדר הבחינה במהלך הבחינה. במקרים מיוחדים שבהם תוגש בקשה עד 

היציאה  תתאפשר   04-8780017  – כלאף  רגינה  הגב'   – הבחינות  לאחראית  הבחינה  לפני  יום 

לשירותים. בבחינות שאורכן יותר משעה וחצי, תתפצל הבחינה לשני חלקים וביניהם הפסקה של 

15 דקות לשירותים ולאוכל. 

יא. במשך כל הבחינה חל איסור להחזיק בהישג יד, בחדר הבחינה או בסמוך לו, כל חומר הקשור 

לבחינה עצמה או לקורס שבו נערכת הבחינה, כולל טלפון סלולרי, פרט לחומר שהשימוש בו 

הותר בידי המרצה.

יב. חל איסור מוחלט להשתמש במכשירי טלפון ניידים או בכל מכשיר אלקטרוני בשעת הבחינה. 

יש לכבותם ולהניחם בתיק ליד הלוח בכיתה.

יג. לחדר הבחינה מותר להכניס רק שתייה.

יד. חל איסור להכניס תינוקות לחדר המבחן.

טו. חלה חובת הרשמה למועד ב באתר המכללה. סטודנטית שהחליטה שלא לגשת לבחינה, עליה 

להודיע על כך במזכירות. במקרים שבהם לא תתקבל הודעה תחויב הסטודנטית בקנס של 100 

ש"ח.

טז. סטודנטית הנדרשת להיבחן במועד מיוחד תגיש בקשה לוועדת סטטוס לפני מועד ב! פניות 

יוגשו אך ורק על גבי "טופס פנייה  שיוגשו לאחר מועד זה לא יתקבלו. פניות לוועדת סטטוס 

לוועדת סטטוס" הנמצא באתר המכללה . 

יז. החלטות ועדת הסטטוס יועברו למזכירות המכללה. יש לציין כי באחריותה של הסטודנטית 

לברר מה היו החלטות הוועדה במזכירות המכללה- הגב' הניה ארנון.

ZOOM מבחנים בחדר
במידה והמצב הקיים יאלץ אותנו ללמוד מרחוק, המבחנים יתקיימו במתכונת זו על פי הכללים 

הבאים:

א. הבחינה תתבצע בחדר ZOOM  בו נלמד הקורס, אלה אם כן המרצה אשלח כתובת זום אחרת.

ב. ללא הפעלת המצלמה בזמן הבחינה לא ניתן יהיה להבחן. 

ג. באחריות הסטודנטית להימצא בחדר נפרד ושקט ושלא ייכנסו לחדר בני משפחה או אנשים 

אחרים.

ד. במשך כל הבחינה חל איסור להחזיק בהישג יד, בחדר הבחינה או בסמוך לו, כל חומר הקשור 

לבחינה עצמה או לקורס בו נערכת הבחינה, כולל טלפון סלולארי, פרט לחומר שהשימוש בו הותר 

על-ידי המרצה. חל איסור להשתמש בטלפון נייד או כל אמצעי אלקטרוניקה אחר בזמן הבחינה.

ה. סטודנטית שתכנס לבחינה לאחר תחילת הבחינה לא תקבל תוספת זמן מעבר לשעת ההתחלה 

והסיום שהוגדרה לבחינה. סטודנטים עם התאמות של תוספת זמן, יוגדר להם זמן הבחינה כולל 

תוספת זמן.

ו. פנייה למרצה תהיה ע"י הרמת יד לכיוון המצלמה, והמתנה שהמרצה יפנה לסטודנטית.

ז. נבחן לא יוכל לעזות את החדר ZOOM או לכבות את המחשב לפני שסיים את הבחינה.

ח. נבחן שהחליט שלא לכתוב את הבחינה, לא יהיה רשאי לעזוב את חדר ZOOM, אלא כעבור חצי 

שעה ממועד תחילת   הבחינה.

מועד בחינה מיוחד
א. סטודנטית שנבצר ממנה להיבחן במועד א או במועד ב אינה זכאית אוטומטית למועד מיוחד. 

בקשה למועד מיוחד מחייבת פנייה בכתב לוועדת סטטוס לפני מועד ב! פניות שיוגשו לאחר מועד 

אחד.  טופס  גבי  על  ירוכזו  הבקשות  כל  אחת,  מבחינה  יותר  יש  שבו  במקרה  יתקבלו.  לא  זה 

הבקשות לביצוע מועד מיוחד יוגשו רק במקרה של כישלון בבחינה ולא לצורך שיפור הציון.

ב. האפשרות לקבלת מועד מיוחד ניתנת רק בחמישה מקרים:

    1. חתונה  |  2. חופשת לידה  |  3. מילואים  |  4. אשפוז  |  5. אבל

ג. פניות לוועדת סטטוס לבקשת מועד מיוחד יוגשו אך ורק על גבי "טופס בקשה למועד מיוחד" 

הנמצא באתר המכללה. החלטות ועדת הסטטוס יועברו למזכירות המכללה. יש לציין כי באחריות 

הסטודנטית לברר מה היו החלטות הוועדה.

ד. אי אפשר לשפר ציון במועד מיוחד. המקרה היחיד שבו אפשר לשפר ציון במועד מיוחד הוא 

במקרה שבו היה כפל מבחנים. אי אפשר לשפר ציון במועד מיוחד גם במקרים מזכים.

ה. אי אפשר להיבחן שלוש פעמים בקורס. סטודנטית שנבחנה פעמיים ונכשלה נדרשת להירשם 

לקורס מחודש בשנת הלימודים הבאה.

ו. סטודנטית שהייתה אמורה להגיע לבחינה במועד מיוחד, לא הגיעה לבחינה, לא הודיעה על כך 

100 ש"ח דמי טיפול ולא תוכל להיבחן  וההיעדרות הייתה ללא סיבה מוצדקת, תשלם קנס של 

במועדים מיוחדים עד תום לימודיה, חוץ ממקרים חריגים ביותר ובאישור מיוחד של ועדת סטטוס.

ציוני בחינות 
א. מחובתה של הסטודנטית לעקוב אחר ציוניה המופיעים באתר המכללה באינטרנט ולדווח על 

יפורסמו בין שבועיים לשלושה שבועות ממועד  כל עיכוב חריג ברישום ציונה בקורס. הציונים 

הבחינה. לא תתקבל טענה כלשהי על ציון חסר לאחר סוף הסמסטר העוקב.

ב. ציון "עובר" הוא 60. חוץ מקורסים שבהם ציון "עובר" הוא 70: הכשרה קלינית, לשון עברית, 

קורסי דידקטיקה, חוגים (ממוצע כולל) או קורסים שצוין בהם אחרת. ציון "עובר" הנמוך ביותר 

במבחני בקיאות בהלכה ובמקרא הוא 65.

ג.  ציון עובר בקורס – תנאי ראשון- יש לקבל ציון עובר בבחינה (לפחות 60 או 70 בהתאם להגדרת 

הקורס). רק לאחר שהסטודנטית עברה את הבחינה אפשר לשקלל לה את ההרכבים הנוספים של 

הקורס: תרגילים, בחנים, עבודות וכו' כדי לקבל את הציון הסופי בקורס. 

ד. סטודנטית שמעוניינת לשפר ציון תוכל להיבחן גם במועד ב. בכל מקרה הציון האחרון הוא 

הקובע. לא יתקיימו מועדים נוספים! באירועים חריגים רשאית הנהלת המכללה לקבוע כי הציון 

הגבוה מבין שני המועדים הוא הציון הסופי והקובע.

ה.  סטודנטית שנכשלה בשני מועדים של אותו קורס, תחויב ללמוד את הקורס פעם נוספת או 

לחלופין, ללמוד קורס אחר. 

ו. עלות חזרה על קורס סמסטריאלי                                   - 574 ש“ח.   

ז. החובה על בדיקת הציונים ועל בירור תאריכי הבחינות מוטלת על הסטודנטית.

נוהל ערעור על ציוני בחינות: 

א. לערעור על הבחינה יש לפנות למרצה ולראש החוג.

יעמדו לרשות הסטודנטים  יהיה לעיין במחברת הבחינה הסרוקה. המחברות הסרוקות  ניתן  ב. 

לעיונם עד תום חודשיים ממועד המבחן.

עבודות – תקנון לכתיבה ולהגשת עבודות 

הנחיות כלליות
כל עבודה (כולל מטלות ותרגילים קצרים), פרו-סמינריון ועבודה סמינריונית חייבים להיכתב לפי 

הכללים של כתיבת עבודה אקדמית, תוך הקפדה על מניעת העתקות ושמירה על זכויות יוצרים.

הסטודנטיות הלומדות לקראת תואר B.Ed. חייבות בכתיבת שתי עבודות סמינריוניות במקצועות 

ההתמחות ועבודה סמינריונית נוספת בחינוך. 

הסטודנטיות הלומדות לקראת תואר M.Ed. חייבות בשתי עבודות סמינריוניות, וכן בעבודת גמר 

יישומית. 

אין לכתוב שתי עבודות בהנחיית אותו מנחה.

מנחי העבודות ייעצו לסטודנטיות בבחירת הנושא ובתכנון שלבי העבודה. היקף ההנחיה ומועדיה 

ייקבעו בתיאום משותף של הסטודנטית והמנחה. בהנחיה האישית יידונו האפשרויות שבנושא, 

פיתוחו, תיחומו, איסוף החומר והמקורות, דרכי תיעודו ועיבודו וחלוקת הנושא לראשי פרקים. 

אפשר לקבל ייעוץ גם בספרייה.

הסטודנטיות נדרשות לשמור עותק נוסף של העבודה ברשותן למקרה שיידרשו להגישו.

סדרי הגשת עבודות
בכל עבודת סיום לקורס סמסטריאלי/שנתי יהיה מועד הגשה אחד בלבד.

כמו כן יודיע המרצה את עקרונות למתן הציון באמצעות מחוון.

יש להגיש את העבודה בצירוף טופס בקרה (הנמצא באתר המכללה) שלא בוצעו העתקות. ללא 

הטופס לא תיבדק העבודה! 

למען הסר ספק – חלה על המרצים חובת דיווח לוועדת משמעת על כל מקרה של חשד להעתקה 

בעבודות כולל פלגיאט. 

במקרה של סיבה אישית מיוחדת, אפשר לפנות בכתב לוועדת סטטוס לפני תום מועד ההגשה 

של העבודה ולבקש הארכה.

הגשת עבודה במועד מיוחד תחויב באישור ועדת סטטוס. הגשת עבודה באיחור ללא אירוע מזכה, 

תחייב תשלום קנס של 300 ש"ח לכל 1 ש"ש. לאחר המועד המיוחד, הקורס יימחק והסטודנטית 

תאלץ לחזור עליו.

כמו כן, בכל מקרה אי אפשר להשלים חובות/עבודות/מבחנים בקורס אם חלפו מועדי ההגשה 

למועד  להגיש בקשה  יש  כאמור  המזכירות האקדמית.  בידי  בקורס, אלא אם תאושר הבקשה 

מיוחד במבחן לפני תום מועד ההגשה של העבודה.

אם מסיבה כל שהיא לא הוגדר מועד להגשה הרי שהתאריך האחרון להגשת עבודה בקורס הוא 

סוף תקופת המבחנים של אותו סמסטר.

לסטודנטיות שלא הגישו עבודה במועד שנקבע ולא קיבלו על כך אישור מראש מוועדת הסטטוס, 

יבוטל הקורס ויהיה עליהן להירשם, לשלם וללמוד אותו מחדש בנוכחות מלאה.

מועדי הגשת עבודות סמינריוניות:
1. עד לראש חודש חשוון, בשנה העוקבת למועד הקורס. 

2. סטודנטיות הלומדות בתוכנית רג"ב (תוכנית מצוינות), הלומדות בשנת לימודים אחת שלושה 

סמינריונים, יגישו שתי עבודות סמינריוניות עד לר"ח חשוון בשנה העוקבת למועד הקורס ואת 

העבודה הסמינריונית השלישית עד לראש חודש כסלו בשנה העוקבת למועד הקורס. 

רפרטים לסמינריונים:
1.  על כל הסטודנטיות להעביר רפרט על פי ההנחיות והמועדים שהמרצה יקבע.

2.  אי אפשר לפנות לוועדת סטטוס בעניין חריגה בהעברת הרפרט.

3.  אי הגשת רפרט על פי ההנחיות שנקבעו, תגרור הפסקת הקורס הסמינריוני.

4. הגשת עבודה סמינריונית במועד מיוחד תחויב באישור ועדת סטטוס. הוועדה תקבע את מועד 

המיוחד  המועד  1 ש"ש. לאחר  לכל  300 ש"ח  קנס של  הנתונים תשלום  פי  על  ותחייב  ההגשה 

הקורס יימחק והסטודנטית תיאלץ לחזור עליו.

5. אי אפשר לתקן עבודות/עבודות סמינריוניות לאחר הגשה סופית. 

6.  חשוב שיודגש שכל עבודה תיעשה על פי כללי האתיקה הסטודנטיאלית שבתקנון.

7.  הסטודנטיות צריכים לבדוק לפני הגשת העבודה כי אין להם מחויבויות כספיות כלשהן כלפי 

המכללה.

8.  מסירת עבודות על פי הנחיית המרצה.

9.  המרצה יכול על פי שיקול דעתו לא להחזיר עבודות שנמסרו לבדיקה. לסטודנטיות יש הזכות 

להיפגש עם המרצה כדי לראות את ההערות שנרשמו בעבודה וזאת עד שבועיים מיום פרסום 

הציון.

10. בקשת ערעור על ציון העבודה ובדיקה חוזרת תוגש בכתב למרצה, עם העתק לראש החוג, 

בעבודה  משותף  לעיון  הסטודנטית  את  יזמן  המרצה  הציון.  פרסום  מתאריך  שבועיים  בתוך 

ולהסבר הקריטריונים למתן הציון. דמי טיפול עבור בדיקה חוזרת – 50 ש"ח.

11. בקשת ערעור על ציון העבודה ובדיקה חוזרת בידי מרצה נוסף תוגש בכתב למרצה, עם העתק 

לראש החוג, בתוך שבועיים מתאריך פרסום הציון. ראש החוג יאשר וימנה מרצה נוסף לבדיקה 

העבודה. הציון האחרון שיתקבל יהיה הציון הסופי של העבודה. לא יהיה אפשר לערער על ציון 

זה. דמי טיפול עבור בדיקה חוזרת – 200 ש"ח.

סיום הסמסטר  עד  ותשמרנה  במזכירות המכללה  בידי המרצה תמצאנה  עבודות שהוחזרו   .12

העוקב.

אישורים ונהלים
סטודנטית רשאית לקבל במהלך לימודיה שני אישורי לימודים שתקבל בזמן הסדרת מקדמת 

שכ"ל.

עם השלמת כל החובות – תקבלנה הבוגרות אישור סיום לימודים, גיליון ציונים ותעודה.

כל פנייה למזכירות האקדמית תחויב בתשלום דמי טיפול כדלהלן:

  10 ש"ח תמורת אישור לימודים (מעבר לשניים שקיבלה). 

  60 ש"ח תמורת אישור לימודים בשפה האנגלית. 

  25 ש"ח תמורת סילבוס בקורס שנלמד בעבר וניתן לאתרו במאגר המכללה.

  60 ש"ח תמורת כל מסמך אחר, כולל גיליון ציונים, או מסמכים חיצוניים המצויים בתיקה האישי

  של הסטודנטית, המאוחסן בארכיון המכללה.

  30 ש"ח תמורת גיליון ציונים הנשלח למייל האישי של הבוגרת.

  120 ש"ח תמורת הכנת תעודה מחדש. יש להמציא למזכירות תצהיר על אובדן תעודה.

  120 ש"ח תמורת משלוח תעודת "בוגר" מקורית או משוחזרת, בדואר שליחים. 

נוהל קבלת גיליונות ציונים ואישור ביניים
ומיועד  רשמי  אינו  הגיליון  המכללה.  באתר  ציונים  גיליון  להפיק  יכולות  הסטודנטיות  כל  א. 

לידיעה בלבד.

סטודנטית המבקשת גיליון ציונים חתום תחויב בתשלום בסך 30 ש"ח. 

ב.  במהלך סמסטר א בשנה ג, על כל סטודנטית לתאם עם ראש המסלול מועד לבדיקת חובותיה 

האקדמיות. חובת הסטודנטית לברר יתרת מכסת שעות. 

תוכנית  פי  על  א-ג  (שנים  האקדמיים  החובות  כל  את  ומילאו  ג  שנה  שסיימו  סטודנטיות  ג. 

הלימודים כולל ציונים בקורסים שלמדו, פטור באנגלית, פרויקט וקורס עזרה ראשונה), ימלאו 

טופס בקשה לאישור ביניים בִמנהל הסטודנטים. אם יימצאו הסטודנטיות זכאיות לאישור, יישלח 

האישור לביתן בתוך חודש ימים מיום הגשת הבקשה.

מעבר משנה לשנה
בראש  קלינית  ובהכשרה  הבאה  לשנה  למעבר  תנאי  הוא  הלימודים  שנת  חובות  סיום  א. 

ובראשונה.

ב. סטודנטית שנכשלה בשלושה קורסים, לא תורשה להמשיך בלימודיה.

ג.  סטודנטית שנכשלה בהכשרה הקלינית (ציון נמוך מ-70), לא תוכל להמשיך בלימודיה.

ד.  סטודנטית במסלול מצוינות תעבור משנה לשנה על פי הכללים במסלול – ממוצע 90 ומילוי 

חובות המסלול.

בחירה ושינוי של חוג/מסלול לימודים
א. כל הסטודנטיות רשאיות לבחור במסלול הלימודים ובהתמחות, בתנאי שעמדו בתנאי הקבלה. 

אפשר לקבל ייעוץ לקראת בחירה או שינוי של חוג ומסלול הלימודים.

לראש  באתר)  (המופיע  בקשה  בטופס  תפנה  לימודים,  חוג/מסלול  לשנות  הרוצה  סטודנטית  ב. 

המסלול הנוכחי. לאחר קבלת אישור ראש המסלול הנוכחי, תועבר הבקשה לראש המסלול הקולט 

ולנשיא המכללה. ללא אישור של כל הגורמים, לא תאושר הבקשה. במקרה שבו תאושר הבקשה, 

ייקבעו ההשלמות הנדרשות בקורסי הכשרה קלינית.

ג. צוות המרצים בראשות המדריך הפדגוגי יעקוב אחרי התאמת הסטודנטית למסלול הלימודים. 

יכול להמליץ לסטודנטית על מעבר למסלול  בשעת הצורך ראש המסלול או המדריך הפדגוגי 

הכשרה אחר או לקבוע תנאים להמשך הלימודים.

ד. כל מעבר ממסלול למסלול טעון אישור נשיא המכללה.

הפסקת לימודים
א. הפסקת לימודים והרחקת סטודנטית מהמכללה תוכל לקרות במקרים אלה:

    1. אי עמידה בתנאי הקבלה או בתנאי המעבר משנה לשנה.

    2. אי התאמה אישית להוראה או למסגרת החמ"ד.

    3. אי הקפדה על כללי קוד הלבוש בזמן הימצאותה בין כותלי המכללה.

    4. אם קבעה מועצה פדגוגית עקב אירוע חריג כי הסטודנטית אינה ראויה ללמוד במכללה.

ב. ההחלטה על הרחקת סטודנטית מהמכללה לא תיעשה על דעת יחיד, אלא על יסוד החלטה 

"מינהל  במסמך  החינוך  משרד  בידי  המפורסמים  הנהלים  פי  ועל  פדגוגי  פורום  של  מנומקת 

לומדים במוסדות להכשרת עו"ה" (תש"ע).

פעילות  ומכל  קלינית  מהכשרה  מלימודים,  סטודנטית  להשעות  גם  רשאי  הפדגוגי  הפורום  ג.  

אחרת במכללה לתקופה שלא תעלה על שבועיים.

ד.  סטודנטית רשאית לערער לפני ועדת הערעור על החלטה להרחקה בתוך 14 יום מן המועד שבו 

נודע לה על ההחלטה.

ה.  דיון בוועדת הערעור יתקיים בתוך שבועיים מיום הגשת הבקשה. הסטודנטית רשאית להופיע 

לפני הוועדה אם היא מעוניינת בכך.

ו. דיון בוועדת ערעור יתבצע עם הסטודנטית עצמה ולא עם מייצגים חיצוניים כגון הורים או בני 

זוג.

ז.  הודעה על ההחלטה הסופית תימסר לסטודנטית בתוך שבוע מישיבת הוועדה.

הקפאת לימודים
א. אם הסטודנטית החליטה להקפיא את הלימודים מכל סיבה שהיא, היא חייבת להודיע בכתב 

לראש המסלול, למזכירות האקדמית ולהנהלת החשבונות. 

ב. על הסטודנטית לקבל בכתב את אישורו של ראש החוג. אישור זה תקף לשנתיים. 

ג. סטודנטית שחזרה ללמוד בתוך שנתיים מיום ההקפאה, לא תהיה חובת שינוי כל שהוא בתוכנית 

הלימודים ולא תהיה מחויבת בתוספת שכר לימוד.

ד. סטודנטית שהפסיקה לימודיה לתקופה כל שהיא ולא קיבלה אישור מראש המסלול, תהיה 

מחויבת לבחון מחדש עם ראש המסלול דרישות לסיום התואר, מעבר לתוכנית שנקבעה לה לפני 

הפסקת הלימודים ובתוספת שכר לימוד על כל קורס שתלמד מיום חזרתה. 

תנאי ההסמכה
א. בוגר המכללה יוסמך על יסוד התנאים האלה:

     1. השתתפות סדירה בלימודים, בהתנסות בהוראה ובחינוך ובכל הפעילויות הנדרשות

     במכללה.

     2. עמידה בהצלחה בכל מבחני הקורסים השונים ובבחינות הגמר והגשת עבודות לסוגיהן 

     במועדים הנדרשים.

     3. סיום כל החובות המשלימים, כגון קורס עזרה ראשונה, מבחני בקיאות במקרא ובהלכה, 

     סדנאות וכיו"ב.

חובות  סיום  על  אישור  המכללה  למזכירות  להמציא  לימודיהן  את  שסיימו  סטודנטיות  על  ב. 

כספיים ממנהלת החשבונות והספרייה. כמו כן על הסטודנטיות למלא טופס "בקשה לאישור על 

על  זה  טופס  להגשת  האחריות  האקדמית.  למזכירות  ולהגיש  לתעודה"  וזכאות  לימודים  סיום 

הסטודנטיות.

סטודנטיות שסיימו את לימודיהן, יקבלו זכאות לתואר או לתעודת הוראה מהמזכירות האקדמית, 

רק לאחר בדיקת ראש המסלול ואישורו על סיום הלימודים. 

אישור הזכאות לתואר או לתעודת הוראה הוא אסמכתה רשמית של המכללה ואפשר להציגו 

לפני כל מוסד. 

ייקבע לפי תאריך מתן הציון האחרון לתעודה. התעודות מוענקות  ג. תאריך הזכאות לתעודה 

אחת לשנה בטקס חלוקת תארים ותעודות.

ד. המסיימות בהצלחה שלוש שנות לימוד, בהיקף של 80% כולל הכשרה קלינית ג ופרויקט – יהיו 

זכאיות לאישור המקנה דרגת שכר "מורה מוסמך בכיר" – לצורכי שכר בלבד.

ה. מי שסיימה לימודיה ואינה זכאית לתואר או לתעודת הוראה בגלל בחינות וחובות לימודים – 

תישמר לה הזכות להשלים את החובות על פי התוכנית המקורית, במשך שנתיים ממועד סיום 

הלימודים, בתשלום נוסף! 

והיקף  הלימודים  מסגרת   – משמעה  המקורית"  התוכנית  פי  על  חובות  "השלמת  כי  יובהר 

הדרישות. אי אפשר להשלים חובות/עבודות/מבחנים בקורס אם חלפו מועדי ההגשה.

(נא לעיין ב"סדרי הגשת עבודות" עמ' 34 בתקנון זה)

השלמה לאחר שנתיים ועד שש שנים מסיום הלימודים תהיה על פי תוכנית לימודים שתיבנה 

לפונה בידי המכללה – בהתחשב בחובות הקבלה, בלימודים ובדרישות העדכניות של המכללה 

בתחום ההכשרה – בתשלום נוסף!

לאומי  שירות  כולל  (לא  לימודים  הפסקת  על  הודעה  לאחר שנמסרה  שנתיים  ללימודים  חזרה 

לאחר סיום הלימודים) – תיחשב כפנייה חדשה לקבלה למכללה, והיא טעונה הסכמת המכללה 

קודמים  בלימודים  להכיר  אפשרות  בדיקת  מתוך   – שתיקבע  כפי  לימודים  בתוכנית  ועמידה 

(הוראות התיישנות לימודים של האגף להכשרת עו"ה – מינהל לומדים תש"ע).

ו. סטודנטיות שהחלו את הלימודים לתעודת הוראה (עם או בלי תואר) משנת הלימודים תשע"ז 

ואילך, תהיינה מחויבות כחלק מתהליך הקבלה לעבודה (לאחר סיום תקופת ההתמחות) במוסד 

חינוך רשמי (מוסד חינוך שבו משרד החינוך הוא המעסיק של עובדי ההוראה), לעבור בחינות 

קבלה מעבר לדרישות הקיימות כיום – תואר אקדמי, תעודת הוראה וחובת התמחות בהוראה 

(סטאז'). 

תאריכי תפוגה של הסמכה להוראה
האחריות על סיום החובות הלימודיות מוטלת על הסטודנטית בלבד. 

סטודנטית זכאית להשהות את לימודיה לתואר ראשון לתקופה שלא תעלה על שתי שנות לימוד, 

בלי שתקופה זו תימנה לה במניין שנות לימודיה לתואר. 

אם לא תעשה זאת בפרק הזמן הנקוב, תחויב בתקופת לימודים או בעבודות נוספות כפי שתקבע 

המועצה האקדמית. 

בהכשרה מלאה – לאחר שש שנים לא יהיה תוקף ללימודיה הקודמים.

בהסבות – לאחר שלוש שנים לא יהיה תוקף ללימודיה הקודמים.

נוהל קבלת תעודות ותארים
א. על סטודנטיות שהשלימו את כל חובותיהן האקדמיים, למלא טופס "בקשה לאישור על סיום 

לימודים וזכאות לתעודה".

ב. מנהל הסטודנטים ישלים את הבדיקה בתוך חודש ממועד הגשת הבקשה. 

ג.  על סטודנטית שקיבלה הודעה על אי השלמת חובות לימודים ומנהליים להשלים את חובותיה. 

ד. עם השלמת חובותיה יהיה על הסטודנטית להגיש טופס בקשה חדש והיא תחויב בתשלום.

חובותיה  את  הסטודנטית  סיימה  שבו  התאריך  הוא  לתואר  או  לתעודה  הזכאות  מועד  ה. 

האקדמיים והמנהליים. מועד טקס חלוקת תארים יפורסם מדי שנה.

ו. כדי שתוכלנה הסטודנטיות להשתתף בטקס הענקת תארים הסמוך למועד סיום כל חובותיהם, 

יהיה עליהן להגיש בקשה "לאישור סיום לימודים וזכאות לתעודה", לא יאוחר מחודש טרם מועד 

הטקס.

ז. התעודה המקורית תוענק לסטודנטיות בטקס הענקת תארים הסמוך למועד סיום כל חובותיהן. 

סטודנטית שנבצר ממנה להגיע לטקס, תוכל לקבל את התעודה במזכירות המכללה או באמצעות 

קרוב משפחה מדרגה ראשונה שיגיע למכללה ויציג ייפוי כוח של הסטודנטית וצילום תעודת 

זהות שלה. 

לשליחת  בקשה  או  ראשונה  מדרגה  משפחה  קרוב  שאינו  נציג  באמצעות  התעודה  שליחת 

התעודה בדואר – יחייבו דמי טיפול על סך 120 ש"ח.

ועדת מוגנות 
הקשורות  בתלונות  לטיפול  המכללה  הנהלת  בידי  ממונה  המכללה,  דיקנית  בלאו,  מיכל  הגב' 

בהטרדה מינית. בכל מקרה של סבל עקב הטרדה מינית או במקרה של ספק האם מה שקורה הוא 

הטרדה מינית – אתן מוזמנות ליצור קשר עם מיכל 055-6603587. 
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מבנה שנת הלימודים
המכללה קשורה במוסדות החינוך הממ"ד בישראל בפעילותה השוטפת בהכשרה קלינית. לפיכך 

מועדי שנה"ל צמודים בדרך כלל ללוח התאריכים והחופשות שמפרסם משרד החינוך.

שנת הלימודים נחלקת לשתי עונות (סמסטרים). בתום כל עונת לימודים מתקיימים מבחני סיום.

רוב הקורסים ניתנים בהיקף של שתי שעות בשבוע (1 ש"ש) במשך סמסטר אחד או לאורך כל 

שנת הלימודים.

במשך שנה"ל משובצים כשניים-שלושה שבועות של "הכשרה קלינית רצופה" (התנסות במוסדות 

חינוך), וכן שבוע של סדנאות מרוכזות בנושאים שונים.

מערכת הלימודים
א. לקראת כל שנת לימודים מתפרסמת מערכת לימודים הבנויה לפי המסלולים ושנתוני הלימוד.

ב. מערכת הלימודים מחייבת את כל הסטודנטיות אם כי ייתכנו בה שינויים במקרים מסוימים על 

בסיס אישי.

בקשה  תגיש   – גבוהה  להשכלה  אחר  במוסד  בהם  חייבת  שהיא  קורסים  שלמדה  מי  ג. 

לפטור/להמרה לוועדת הסטטוס. לכל בקשה כזו יש לצרף מסמכים מתאימים הניתנים להורדה 

באתר המכללה: סטודנטים/ טפסים/פניה לוועדות המכללה.

ד. כל תוכנית לימודים חייבת להיות חתומה ומאושרת בידי ראש המסלול או מרכז הלימודים או 

מי שהוסמך לכך.

עותק מאושר של התוכנית יישמר בתיק האישי של כל סטודנט.

השבועיים  במהלך  האישית  השעות  במערכת  שינויים  ולבצע  מקורסים  לפרוש  אפשר  ה. 

ובאישור ראש המסלול בלבד. החל מהשבוע השלישי, כל עזיבה של  הראשונים של הסמסטר 

קורס, גם במקרים מזכים ובאישור ראש המסלול, תחייב את הסטודנטית בתשלום מלא.

בקורס של סיורים אפשר לבטל השתתפות בקורס וללא תשלום עד שבועיים קודם הסיור, חוץ 

ממקרים חריגים ביותר ושיועברו לדיון בוועדת סטטוס.

ו. שינוי תוכנית הלימודים – סטודנטית המבקשת לשנות את התוכנית שאושרה לה תפנה לראש 

המסלול ותמלא טופס בקשה לשינוי קורס. לאחר אישור השינוי בידי ראש המסלול, יוקלד השינוי 

במזכירות האקדמית ויתויק בתיק האישי. לימודים בקורסים שלא יירשמו בטופס הלימודים – לא 

יוכרו. שינויים במערכת הלימודים יוגשו עד שבועיים מתחילת הלימודים.

לוחות  על  מתפרסמים  פרטים  הקיץ.  חופשת  במהלך  מתנהלת  הלימוד  לקורסי  ההרשמה  ז. 

המודעות/ באתר המכללה.

ח. סטודנטית שלמדה במוסד להשכלה גבוהה ומבקשת לקבל הכרה בקורסים על סמך לימודיה 

– נדרשת לצרף אישור רשמי המפרט את תחומי הלימוד, מספר שעות הלימוד, סילבוס הקורס 

והציונים שהושגו. המכללה אינה מתחייבת להכיר בקורסים שנלמדו במוסדות לימוד אחרים. יש 

להגיש בקשות להכרה בלימודים קודמים (כולל לימודי מדרשה) בשלב הקבלה למכללה בלבד.

קוד התנהגות וקוד לבוש
בישראל,  הדתית  הממלכתית  החינוך  למערכת  ומחנכים  מחנכות  המכשירה  שאנן  במכללת 

החמ"ד  במערכת  כמחנכים  בעתיד  לתפקידם  מודעים  להיות  מתבקשים  במכללה  הסטודנטים 

ולנהל את אורח חייהם באופן המתבקש, מתאים והולם למחנכים במגזר הדתי.

בבואם למכללה יקפידו הגברים על לבוש הולם והנשים תקפדנה על לבוש צנוע - חצאית ושמלה 

באורך המכסה את הברך גם בעת ישיבה, שרוולים ומפתח חולצה סגור.

יושר אישי
שמירה על לוח הזמנים ונוכחות מראשית השיעור ועד סופו (על פי זמני השיעורים המתפרסמים 

במכללה ובאתר האינטרנט של המכללה).

שמירה על טוהר המידות בבחינות ובמטלות.

כתיבה אקדמית מתוך שמירה על כללי האתיקה וזכויות יוצרים. 

תקנות מנהל
א. סטודנטית השוהה במכללה נדרשת לכבד את כל הכללים הנהוגים במכללה.

עם  יתקיים  במכללה  תפקיד  בעל  או  גוף  עם  סטודנטית  של  דיון  או  שיח  התנהלות,  כל  ב. 

הסטודנטית עצמה ולא עם מייצגים חיצוניים כגון הורים או בני זוג.

אישורים,  הצגת  מועדי  בדבר  המזכירות  הוראות  אחר  בדייקנות  למלא  נדרשת  הסטודנטית  ג. 

תעודות מקוריות ואישורים נוטריוניים.

ד. הסטודנטית מתבקשת לדאוג לעדכון הפרטים האישיים שבתיקה האישי במנהל תלמידים או 

באמצעות מערכת הציונים שבאינטרנט באמצעות אתר המכללה (שינוי מצב משפחתי, כתובת 

וכו'). 

עצמן  ולבטח  לאומי  לביטוח  לשלם  בריאות,  בביטוח  עצמה  את  לבטח  נדרשת  הסטודנטית  ה. 

ביטוח נזיקין.

ו.  הסטודנטית אחראית להתעדכן בהודעות המתפרסמות מדי יום באתר המכללה.

נוכחות בלימודים
הקשורה  אחרת  פעילות  ובכל  הוראה  באימוני  בסיורים,  בסדנאות,  בשיעורים,  ההשתתפות  א. 

בלימודים במכללה היא חובה.

היעדרויות  חמש  ועד  סמסטריאלי  מקורס  היעדרויות  שתי  עד  להיעדר  רשאית  סטודנטית  ב. 

מקורס שנתי. 

ולא  (אפילו מסיבות מוצדקות) לא תורשה להיבחן,  ג. סטודנטית שתיעדר מקורס מעל המותר 

יוכרו לה לימודיה במקצוע זה באותה שנה/סמסטר. במקרים גבוליים תוטל עבודת השלמה או 

מבחן.

ד. הזכות להיעדר אינה קיימת בהכשרה הקלינית. בכל מקרה של היעדרות חייבת הסטודנטית 

להשלים את הימים שנעדרה בהם.

ה. סטודנטית תורשה למלא מקום בגן או בבית ספר בזמן ימי הלימוד במכללה אך ורק לפי אישור 

ראש המסלול. מילוי מקום מאושר לא ייחשב במכסת ההיעדרויות.

ו. סטודנטית המתחתנת תקבל אישור להיעדרות נוספת של שבוע ימים מעבר למכסה.

המותרת.  למכסה  מעבר  נוספות  היעדרויות  לארבע  אישור  תקבל  לידה  לאחר  סטודנטית  ז. 

הנולד.  ברך  וטיפול  מהלידה  התאוששות  לצורך  נוספת  אחת  להיעדרות  זכאית  הסטודנטית 

היעדרות זו ניתנת למימוש שנה מיום הלידה בלבד ולא בסמסטר שמומשה בו חופשת הלידה. 

בלידה  על ארבע  נוספת  להיעדרות אחת  זכאית  היולדת  ח. בלידת תאומים תהיה הסטודנטית 

רגילה. כלומר חמש היעדרויות.

ט.  סטודנטית השרויה באבל, לא עלינו, תקבל אישור להיעדרות נוספת של שבוע ימים מעבר 

למכסה.

י.  חל איסור להכניס תינוקות לשיעורים.

יא. יציאה לצורך הנקה תתאפשר לזמן של כ-15 דקות בפתיחה או בסיום של כל שיעור ובסמוך 

להפסקות. 

יב.  במקרה של ספק בבעיית היעדרות, על התלמידה לוודא את זכאותה להיבחן אצל המרצה.

יג. זכותו של מרצה למנוע כניסת מאחרים להרצאה או "טיילת" בזמן ההרצאה. הסטודנטית חייבת 

להופיע בזמן לשיעורים ולפעילויות. איחור הוא כניסה לשיעור עד 15 דקות מתחילתו, שלושה 

ייחשב  דקות   15 מעל  איחור  המלא).  התקנון  במסמך  (ראי  אחת  להיעדרות  נחשבים  איחורים 

כהיעדרות מלאה. אין לצאת במהלך השיעור. יציאה במהלך השיעור דינה כהיעדרות (כולל מקרים 

להוציא  רשאי  מרצה  פדגוגי).  מדריך  או  מרצה  עם  פגישה  לצורך  יוצאת  סטודנטית  שבהם 

סטודנטית מהשיעור בשל הפרעה למהלך השיעור, יציאה זו תיחשב כהיעדרות. המרצה יעביר את 

פרטי האירוע לוועדת משמעת. (מרצה רשאי להחליט ולהודיע כי בקורס שהוא מלמד בו לא תותר 

כלל כניסה באיחור).

ורק  ל-20%  מעבר  בסמסטר  אחת  פעם  ניתן  מאמן  ספר  לבית  עזרה  לצורך  יציאה  אישור  יד. 

באישור ההנהלה מראש. לא יינתן אישור למפרע ובמקרה זה תיחשב ההיעדרות כחלק מ-20%.

טו.  היעדרות לצורך ימי עיון של פר"ח נמצאת במסגרת 20% היעדרות.

שיטת לימוד חריגה (לימוד בהנחיה)
בשיטת לימוד חריגה הסטודנטיות פטורות מנוכחות סדירה בשיעורים, כאשר כלל הסטודנטיות 

המשתתפות בקורס לומדות בנוכחות מלאה. בקשה לשיטת לימוד חריגה תוגש במהלך השבועיים 

הראשונים של הסמסטר לראש המסלול/ החוג, בכפוף לאישור המרצה ועל פי הנחיותיו. 

סטודנטיות הלומדות בשיטת לימוד חריגה, מחויבות להיפגש לכל הפחות מפגש אחד עם מרצה 

הקורס במהלך הסמסטר, כמו כן הן מחויבות במטלה אקדמית נוספת, וכן קריאת מאמר חובה 

אחד מתוך הסילבוס שיישאלו עליו בשאלה נוספת בבחינה/בעבודה. מענה על שאלה זו תזכה את 

כך,  על  נוסף  הבחינה/העבודה.  של  הסופי  הציון  לצבירת  ויחושב  מלא  בניקוד  הסטודנטיות 

עצמה,  דעת  על  ב  במועד  שתיבחן  סטודנטית  בלבד.  א  במועדי  להיבחן  נדרשות  הסטודנטיות 

המבחן ייפסל והסטודנטית תיקנס. 

76. לא הצליחה הסטודנטית לקבל ציון עובר  זו הוא  ציון עובר מינימלי בקורס הנלמד בשיטה 

או  מלא  ובתשלום  רגילה  לימוד  בשיטת  נוספת  פעם  הקורס  את  ללמוד  תידרש  היא  מינימלי, 

ללמוד קורס חלופי על פי הנחיית ראש המסלול.

קורס מקוון/מונחה
קורס מקוון הוא קורס שבו הלמידה מתבצעת במרשתת (אינטרנט). הרישום לקורס ייעשה על פי 

הנחיות המזכירות וההנהלה. על הנרשמת להיות בעלת יכולת נגישות לאינטרנט ובעלת מיומנות 

וידע בשימוש ברשת האינטרנט. 

הסטודנטיות יידרשו לבצע את המטלות באופן סדיר ועל פי לוח זמנים והנחיות המרצה. 

תקנון ללמידה מקוונת
 = / בזום  הסטודנטיות נדרשות לעמוד בכל הכללים הנדרשים במכללת שאנן. שיעור "מרחוק" 

שיעור פרונטלי רגיל, ולכן יש לעמוד בכל הכללים הכתובים בתקנון.

סביבה לימודית – הינך נדרשת מראש לארגן לעצמך סביבת לימודים ביתית נוחה ונאותה (לא 

למידה במהלך נסיעה/הליכה וכדומה) ותנאי למידה נוחים ולמנוע כל מצב של אי נוכחות שיירשם 

כהיעדרות:

• מחשב תקין מחובר לאינטרנט פעיל. לוודא מראש שלא תהיינה בעיות של חומרה, במקרה של 

מחשב נייד – שתהיה סוללה טעונה דייה לכל היום.

• מצלמה ומיקרופון תקינים ופעילים.

• חיבור תקין לאינטרנט

• מכשירי כתיבה ושתייה.

• האכילה אסורה בזמן השיעורים. 

בכל  פתוחה  מצלמה  חובת  השיעורים.  אורך  לכל  נראית  נוכחות  נדרשת   – נראית  נוכחות 

השיעורים ולכל אורכם. 

פניות ללימודים – יש לשמור על פניות מלאה ללימודים. חל איסור להכניס תינוקות לשיעורים. 

חובת נוכחות על פי כל כללי התקנון, ישיבה מול מצלמה = יציאה לרשות הרבים.

בדיונים  מגוונות, להשתתף  להגיש מטלות  – במהלך הלמידה תידרש הלומדת  נוכחות פעילה 

וכדומה. בכל ההליך תידרש לעבוד ליד המחשב עם מצלמה פתוחה בזמן העבודה. 

אתר/כלי דיגיטלי – אפשר לשלב ולהיעזר רק בכלים/אתרים שאפשר להשתמש בהם והנתונים 

שנתקלת  במקרה  לשימוש.  מאושר  אינו  הגנה,  בשל  שנחסם  דיגיטלי  אתר/כלי  ההגנות.   לכל 

בבעיה, נא לעדכן את המרצה על כך.

תקנון מבחנים וסדרי בחינה
א. לוח בחינות סופי יתפרסם על לוח המודעות ובאתר המכללה באינטרנט, לא יאוחר משבועיים 

לפני מועד הבחינות (על אף הנאמר לעיל, יש לעקוב יום לפני הבחינה על שינוי בלתי צפוי).

ב. חלה חובת השתתפות בבחינות במועד א.

ג. אם נבצר מהסטודנטית להיבחן במועד א בשל אילוצים של המכללה (מועדי בחינות חופפים) 

יש להיבחן במועד ב. גם סטודנטית שהיו לה אילוצים אישיים או שרוצה לתקן ציונים שקיבלה 

במועד א רשאית לגשת להיבחן במועד ב של הקורס. הציון האחרון קובע. במקרים מיוחדים כפי 

שיפורט בהמשך הסטודנטית רשאית להיבחן במועד מיוחד נוסף.

ד. חלה עדיפות בביצוע בחינות הנדרשות במסגרת של השלמת חובות משנים קודמות.

ה. כאמור סטודנטית הלומדת בשיטת למידה חריגה רשאית להיבחן במועדי א בלבד ובציון עובר 

של 76. 

יורשו  לא  נבחנות  המשגיח.  של  הגעתו  עם  מייד  תתבצע  הבחינה  לחדר  סטודנטית  כניסת  ו. 

להיכנס לחדר הבחינה, אלא רק במהלך חצי השעה הראשונה שלאחר תחילתה, בתנאי שאחת 

מהנבחנות לא עזבה את חדר הבחינה בפרק זמן זה. לא תינתן תוספת זמן למאחרות.

ז. בעת הכניסה לבחינה יש להציג לפני המשגיח כרטיס נבחן מעודכן לסמסטר הנוכחי, המוכיח 

כי אין לסטודנטית מחויבויות כספיות כלשהן כלפי המכללה. ניתן להורידו באזור האישי בתוך 

אתר המכללה ,המסמך יופיע לאפשרות הדפסה לאחר הסדרת התשלומים.

ח. לא תורשה סטודנטית לעיין בבחינה טרם כתיבתה. סטודנטית שתיכנס לבחינה ותבחר שלא 

לכתוב במחברת הבחינה הציון יהיה "0". 

ט. נבחנת שהחליטה שלא לכתוב את הבחינה, לא תהיה רשאית לעזוב את חדר הבחינה, אלא 

כעבור חצי שעה ממועד תחילתה, וזאת לאחר שמילאה את פרטיה האישיים על גבי המחברת 

והחזירה את טופס הבחינה.

י. נבחנת לא תעזוב את חדר הבחינה במהלך הבחינה. במקרים מיוחדים שבהם תוגש בקשה עד 

היציאה  תתאפשר   04-8780017  – כלאף  רגינה  הגב'   – הבחינות  לאחראית  הבחינה  לפני  יום 

לשירותים. בבחינות שאורכן יותר משעה וחצי, תתפצל הבחינה לשני חלקים וביניהם הפסקה של 

15 דקות לשירותים ולאוכל. 

יא. במשך כל הבחינה חל איסור להחזיק בהישג יד, בחדר הבחינה או בסמוך לו, כל חומר הקשור 

לבחינה עצמה או לקורס שבו נערכת הבחינה, כולל טלפון סלולרי, פרט לחומר שהשימוש בו 

הותר בידי המרצה.

יב. חל איסור מוחלט להשתמש במכשירי טלפון ניידים או בכל מכשיר אלקטרוני בשעת הבחינה. 

יש לכבותם ולהניחם בתיק ליד הלוח בכיתה.

יג. לחדר הבחינה מותר להכניס רק שתייה.

יד. חל איסור להכניס תינוקות לחדר המבחן.

טו. חלה חובת הרשמה למועד ב באתר המכללה. סטודנטית שהחליטה שלא לגשת לבחינה, עליה 

להודיע על כך במזכירות. במקרים שבהם לא תתקבל הודעה תחויב הסטודנטית בקנס של 100 

ש"ח.

טז. סטודנטית הנדרשת להיבחן במועד מיוחד תגיש בקשה לוועדת סטטוס לפני מועד ב! פניות 

יוגשו אך ורק על גבי "טופס פנייה  שיוגשו לאחר מועד זה לא יתקבלו. פניות לוועדת סטטוס 

לוועדת סטטוס" הנמצא באתר המכללה . 

יז. החלטות ועדת הסטטוס יועברו למזכירות המכללה. יש לציין כי באחריותה של הסטודנטית 

לברר מה היו החלטות הוועדה במזכירות המכללה- הגב' הניה ארנון.

ZOOM מבחנים בחדר
במידה והמצב הקיים יאלץ אותנו ללמוד מרחוק, המבחנים יתקיימו במתכונת זו על פי הכללים 

הבאים:

א. הבחינה תתבצע בחדר ZOOM  בו נלמד הקורס, אלה אם כן המרצה אשלח כתובת זום אחרת.

ב. ללא הפעלת המצלמה בזמן הבחינה לא ניתן יהיה להבחן. 

ג. באחריות הסטודנטית להימצא בחדר נפרד ושקט ושלא ייכנסו לחדר בני משפחה או אנשים 

אחרים.

ד. במשך כל הבחינה חל איסור להחזיק בהישג יד, בחדר הבחינה או בסמוך לו, כל חומר הקשור 

לבחינה עצמה או לקורס בו נערכת הבחינה, כולל טלפון סלולארי, פרט לחומר שהשימוש בו הותר 

על-ידי המרצה. חל איסור להשתמש בטלפון נייד או כל אמצעי אלקטרוניקה אחר בזמן הבחינה.

ה. סטודנטית שתכנס לבחינה לאחר תחילת הבחינה לא תקבל תוספת זמן מעבר לשעת ההתחלה 

והסיום שהוגדרה לבחינה. סטודנטים עם התאמות של תוספת זמן, יוגדר להם זמן הבחינה כולל 

תוספת זמן.

ו. פנייה למרצה תהיה ע"י הרמת יד לכיוון המצלמה, והמתנה שהמרצה יפנה לסטודנטית.

ז. נבחן לא יוכל לעזות את החדר ZOOM או לכבות את המחשב לפני שסיים את הבחינה.

ח. נבחן שהחליט שלא לכתוב את הבחינה, לא יהיה רשאי לעזוב את חדר ZOOM, אלא כעבור חצי 

שעה ממועד תחילת   הבחינה.

מועד בחינה מיוחד
א. סטודנטית שנבצר ממנה להיבחן במועד א או במועד ב אינה זכאית אוטומטית למועד מיוחד. 

בקשה למועד מיוחד מחייבת פנייה בכתב לוועדת סטטוס לפני מועד ב! פניות שיוגשו לאחר מועד 

אחד.  טופס  גבי  על  ירוכזו  הבקשות  כל  אחת,  מבחינה  יותר  יש  שבו  במקרה  יתקבלו.  לא  זה 

הבקשות לביצוע מועד מיוחד יוגשו רק במקרה של כישלון בבחינה ולא לצורך שיפור הציון.

ב. האפשרות לקבלת מועד מיוחד ניתנת רק בחמישה מקרים:

    1. חתונה  |  2. חופשת לידה  |  3. מילואים  |  4. אשפוז  |  5. אבל

ג. פניות לוועדת סטטוס לבקשת מועד מיוחד יוגשו אך ורק על גבי "טופס בקשה למועד מיוחד" 

הנמצא באתר המכללה. החלטות ועדת הסטטוס יועברו למזכירות המכללה. יש לציין כי באחריות 

הסטודנטית לברר מה היו החלטות הוועדה.

ד. אי אפשר לשפר ציון במועד מיוחד. המקרה היחיד שבו אפשר לשפר ציון במועד מיוחד הוא 

במקרה שבו היה כפל מבחנים. אי אפשר לשפר ציון במועד מיוחד גם במקרים מזכים.

ה. אי אפשר להיבחן שלוש פעמים בקורס. סטודנטית שנבחנה פעמיים ונכשלה נדרשת להירשם 

לקורס מחודש בשנת הלימודים הבאה.

ו. סטודנטית שהייתה אמורה להגיע לבחינה במועד מיוחד, לא הגיעה לבחינה, לא הודיעה על כך 

100 ש"ח דמי טיפול ולא תוכל להיבחן  וההיעדרות הייתה ללא סיבה מוצדקת, תשלם קנס של 

במועדים מיוחדים עד תום לימודיה, חוץ ממקרים חריגים ביותר ובאישור מיוחד של ועדת סטטוס.

ציוני בחינות 
א. מחובתה של הסטודנטית לעקוב אחר ציוניה המופיעים באתר המכללה באינטרנט ולדווח על 

יפורסמו בין שבועיים לשלושה שבועות ממועד  כל עיכוב חריג ברישום ציונה בקורס. הציונים 

הבחינה. לא תתקבל טענה כלשהי על ציון חסר לאחר סוף הסמסטר העוקב.

ב. ציון "עובר" הוא 60. חוץ מקורסים שבהם ציון "עובר" הוא 70: הכשרה קלינית, לשון עברית, 

קורסי דידקטיקה, חוגים (ממוצע כולל) או קורסים שצוין בהם אחרת. ציון "עובר" הנמוך ביותר 

במבחני בקיאות בהלכה ובמקרא הוא 65.

ג.  ציון עובר בקורס – תנאי ראשון- יש לקבל ציון עובר בבחינה (לפחות 60 או 70 בהתאם להגדרת 

הקורס). רק לאחר שהסטודנטית עברה את הבחינה אפשר לשקלל לה את ההרכבים הנוספים של 

הקורס: תרגילים, בחנים, עבודות וכו' כדי לקבל את הציון הסופי בקורס. 

ד. סטודנטית שמעוניינת לשפר ציון תוכל להיבחן גם במועד ב. בכל מקרה הציון האחרון הוא 

הקובע. לא יתקיימו מועדים נוספים! באירועים חריגים רשאית הנהלת המכללה לקבוע כי הציון 

הגבוה מבין שני המועדים הוא הציון הסופי והקובע.

ה.  סטודנטית שנכשלה בשני מועדים של אותו קורס, תחויב ללמוד את הקורס פעם נוספת או 

לחלופין, ללמוד קורס אחר. 

ו. עלות חזרה על קורס סמסטריאלי                                   - 574 ש“ח.   

ז. החובה על בדיקת הציונים ועל בירור תאריכי הבחינות מוטלת על הסטודנטית.

נוהל ערעור על ציוני בחינות: 

א. לערעור על הבחינה יש לפנות למרצה ולראש החוג.

יעמדו לרשות הסטודנטים  יהיה לעיין במחברת הבחינה הסרוקה. המחברות הסרוקות  ניתן  ב. 

לעיונם עד תום חודשיים ממועד המבחן.

עבודות – תקנון לכתיבה ולהגשת עבודות 

הנחיות כלליות
כל עבודה (כולל מטלות ותרגילים קצרים), פרו-סמינריון ועבודה סמינריונית חייבים להיכתב לפי 

הכללים של כתיבת עבודה אקדמית, תוך הקפדה על מניעת העתקות ושמירה על זכויות יוצרים.

הסטודנטיות הלומדות לקראת תואר B.Ed. חייבות בכתיבת שתי עבודות סמינריוניות במקצועות 

ההתמחות ועבודה סמינריונית נוספת בחינוך. 

הסטודנטיות הלומדות לקראת תואר M.Ed. חייבות בשתי עבודות סמינריוניות, וכן בעבודת גמר 

יישומית. 

אין לכתוב שתי עבודות בהנחיית אותו מנחה.

מנחי העבודות ייעצו לסטודנטיות בבחירת הנושא ובתכנון שלבי העבודה. היקף ההנחיה ומועדיה 

ייקבעו בתיאום משותף של הסטודנטית והמנחה. בהנחיה האישית יידונו האפשרויות שבנושא, 

פיתוחו, תיחומו, איסוף החומר והמקורות, דרכי תיעודו ועיבודו וחלוקת הנושא לראשי פרקים. 

אפשר לקבל ייעוץ גם בספרייה.

הסטודנטיות נדרשות לשמור עותק נוסף של העבודה ברשותן למקרה שיידרשו להגישו.

סדרי הגשת עבודות
בכל עבודת סיום לקורס סמסטריאלי/שנתי יהיה מועד הגשה אחד בלבד.

כמו כן יודיע המרצה את עקרונות למתן הציון באמצעות מחוון.

יש להגיש את העבודה בצירוף טופס בקרה (הנמצא באתר המכללה) שלא בוצעו העתקות. ללא 

הטופס לא תיבדק העבודה! 

למען הסר ספק – חלה על המרצים חובת דיווח לוועדת משמעת על כל מקרה של חשד להעתקה 

בעבודות כולל פלגיאט. 

במקרה של סיבה אישית מיוחדת, אפשר לפנות בכתב לוועדת סטטוס לפני תום מועד ההגשה 

של העבודה ולבקש הארכה.

הגשת עבודה במועד מיוחד תחויב באישור ועדת סטטוס. הגשת עבודה באיחור ללא אירוע מזכה, 

תחייב תשלום קנס של 300 ש"ח לכל 1 ש"ש. לאחר המועד המיוחד, הקורס יימחק והסטודנטית 

תאלץ לחזור עליו.

כמו כן, בכל מקרה אי אפשר להשלים חובות/עבודות/מבחנים בקורס אם חלפו מועדי ההגשה 

למועד  להגיש בקשה  יש  כאמור  המזכירות האקדמית.  בידי  בקורס, אלא אם תאושר הבקשה 

מיוחד במבחן לפני תום מועד ההגשה של העבודה.

אם מסיבה כל שהיא לא הוגדר מועד להגשה הרי שהתאריך האחרון להגשת עבודה בקורס הוא 

סוף תקופת המבחנים של אותו סמסטר.

לסטודנטיות שלא הגישו עבודה במועד שנקבע ולא קיבלו על כך אישור מראש מוועדת הסטטוס, 

יבוטל הקורס ויהיה עליהן להירשם, לשלם וללמוד אותו מחדש בנוכחות מלאה.

מועדי הגשת עבודות סמינריוניות:
1. עד לראש חודש חשוון, בשנה העוקבת למועד הקורס. 

2. סטודנטיות הלומדות בתוכנית רג"ב (תוכנית מצוינות), הלומדות בשנת לימודים אחת שלושה 

סמינריונים, יגישו שתי עבודות סמינריוניות עד לר"ח חשוון בשנה העוקבת למועד הקורס ואת 

העבודה הסמינריונית השלישית עד לראש חודש כסלו בשנה העוקבת למועד הקורס. 

רפרטים לסמינריונים:
1.  על כל הסטודנטיות להעביר רפרט על פי ההנחיות והמועדים שהמרצה יקבע.

2.  אי אפשר לפנות לוועדת סטטוס בעניין חריגה בהעברת הרפרט.

3.  אי הגשת רפרט על פי ההנחיות שנקבעו, תגרור הפסקת הקורס הסמינריוני.

4. הגשת עבודה סמינריונית במועד מיוחד תחויב באישור ועדת סטטוס. הוועדה תקבע את מועד 

המיוחד  המועד  1 ש"ש. לאחר  לכל  300 ש"ח  קנס של  הנתונים תשלום  פי  על  ותחייב  ההגשה 

הקורס יימחק והסטודנטית תיאלץ לחזור עליו.

5. אי אפשר לתקן עבודות/עבודות סמינריוניות לאחר הגשה סופית. 

6.  חשוב שיודגש שכל עבודה תיעשה על פי כללי האתיקה הסטודנטיאלית שבתקנון.

7.  הסטודנטיות צריכים לבדוק לפני הגשת העבודה כי אין להם מחויבויות כספיות כלשהן כלפי 

המכללה.

8.  מסירת עבודות על פי הנחיית המרצה.

9.  המרצה יכול על פי שיקול דעתו לא להחזיר עבודות שנמסרו לבדיקה. לסטודנטיות יש הזכות 

להיפגש עם המרצה כדי לראות את ההערות שנרשמו בעבודה וזאת עד שבועיים מיום פרסום 

הציון.

10. בקשת ערעור על ציון העבודה ובדיקה חוזרת תוגש בכתב למרצה, עם העתק לראש החוג, 

בעבודה  משותף  לעיון  הסטודנטית  את  יזמן  המרצה  הציון.  פרסום  מתאריך  שבועיים  בתוך 

ולהסבר הקריטריונים למתן הציון. דמי טיפול עבור בדיקה חוזרת – 50 ש"ח.

11. בקשת ערעור על ציון העבודה ובדיקה חוזרת בידי מרצה נוסף תוגש בכתב למרצה, עם העתק 

לראש החוג, בתוך שבועיים מתאריך פרסום הציון. ראש החוג יאשר וימנה מרצה נוסף לבדיקה 

העבודה. הציון האחרון שיתקבל יהיה הציון הסופי של העבודה. לא יהיה אפשר לערער על ציון 

זה. דמי טיפול עבור בדיקה חוזרת – 200 ש"ח.

סיום הסמסטר  עד  ותשמרנה  במזכירות המכללה  בידי המרצה תמצאנה  עבודות שהוחזרו   .12

העוקב.

אישורים ונהלים
סטודנטית רשאית לקבל במהלך לימודיה שני אישורי לימודים שתקבל בזמן הסדרת מקדמת 

שכ"ל.

עם השלמת כל החובות – תקבלנה הבוגרות אישור סיום לימודים, גיליון ציונים ותעודה.

כל פנייה למזכירות האקדמית תחויב בתשלום דמי טיפול כדלהלן:

  10 ש"ח תמורת אישור לימודים (מעבר לשניים שקיבלה). 

  60 ש"ח תמורת אישור לימודים בשפה האנגלית. 

  25 ש"ח תמורת סילבוס בקורס שנלמד בעבר וניתן לאתרו במאגר המכללה.

  60 ש"ח תמורת כל מסמך אחר, כולל גיליון ציונים, או מסמכים חיצוניים המצויים בתיקה האישי

  של הסטודנטית, המאוחסן בארכיון המכללה.

  30 ש"ח תמורת גיליון ציונים הנשלח למייל האישי של הבוגרת.

  120 ש"ח תמורת הכנת תעודה מחדש. יש להמציא למזכירות תצהיר על אובדן תעודה.

  120 ש"ח תמורת משלוח תעודת "בוגר" מקורית או משוחזרת, בדואר שליחים. 

נוהל קבלת גיליונות ציונים ואישור ביניים
ומיועד  רשמי  אינו  הגיליון  המכללה.  באתר  ציונים  גיליון  להפיק  יכולות  הסטודנטיות  כל  א. 

לידיעה בלבד.

סטודנטית המבקשת גיליון ציונים חתום תחויב בתשלום בסך 30 ש"ח. 

ב.  במהלך סמסטר א בשנה ג, על כל סטודנטית לתאם עם ראש המסלול מועד לבדיקת חובותיה 

האקדמיות. חובת הסטודנטית לברר יתרת מכסת שעות. 

תוכנית  פי  על  א-ג  (שנים  האקדמיים  החובות  כל  את  ומילאו  ג  שנה  שסיימו  סטודנטיות  ג. 

הלימודים כולל ציונים בקורסים שלמדו, פטור באנגלית, פרויקט וקורס עזרה ראשונה), ימלאו 

טופס בקשה לאישור ביניים בִמנהל הסטודנטים. אם יימצאו הסטודנטיות זכאיות לאישור, יישלח 

האישור לביתן בתוך חודש ימים מיום הגשת הבקשה.

מעבר משנה לשנה
בראש  קלינית  ובהכשרה  הבאה  לשנה  למעבר  תנאי  הוא  הלימודים  שנת  חובות  סיום  א. 

ובראשונה.

ב. סטודנטית שנכשלה בשלושה קורסים, לא תורשה להמשיך בלימודיה.

ג.  סטודנטית שנכשלה בהכשרה הקלינית (ציון נמוך מ-70), לא תוכל להמשיך בלימודיה.

ד.  סטודנטית במסלול מצוינות תעבור משנה לשנה על פי הכללים במסלול – ממוצע 90 ומילוי 

חובות המסלול.

בחירה ושינוי של חוג/מסלול לימודים
א. כל הסטודנטיות רשאיות לבחור במסלול הלימודים ובהתמחות, בתנאי שעמדו בתנאי הקבלה. 

אפשר לקבל ייעוץ לקראת בחירה או שינוי של חוג ומסלול הלימודים.

לראש  באתר)  (המופיע  בקשה  בטופס  תפנה  לימודים,  חוג/מסלול  לשנות  הרוצה  סטודנטית  ב. 

המסלול הנוכחי. לאחר קבלת אישור ראש המסלול הנוכחי, תועבר הבקשה לראש המסלול הקולט 

ולנשיא המכללה. ללא אישור של כל הגורמים, לא תאושר הבקשה. במקרה שבו תאושר הבקשה, 

ייקבעו ההשלמות הנדרשות בקורסי הכשרה קלינית.

ג. צוות המרצים בראשות המדריך הפדגוגי יעקוב אחרי התאמת הסטודנטית למסלול הלימודים. 

יכול להמליץ לסטודנטית על מעבר למסלול  בשעת הצורך ראש המסלול או המדריך הפדגוגי 

הכשרה אחר או לקבוע תנאים להמשך הלימודים.

ד. כל מעבר ממסלול למסלול טעון אישור נשיא המכללה.

הפסקת לימודים
א. הפסקת לימודים והרחקת סטודנטית מהמכללה תוכל לקרות במקרים אלה:

    1. אי עמידה בתנאי הקבלה או בתנאי המעבר משנה לשנה.

    2. אי התאמה אישית להוראה או למסגרת החמ"ד.

    3. אי הקפדה על כללי קוד הלבוש בזמן הימצאותה בין כותלי המכללה.

    4. אם קבעה מועצה פדגוגית עקב אירוע חריג כי הסטודנטית אינה ראויה ללמוד במכללה.

ב. ההחלטה על הרחקת סטודנטית מהמכללה לא תיעשה על דעת יחיד, אלא על יסוד החלטה 

"מינהל  במסמך  החינוך  משרד  בידי  המפורסמים  הנהלים  פי  ועל  פדגוגי  פורום  של  מנומקת 

לומדים במוסדות להכשרת עו"ה" (תש"ע).

פעילות  ומכל  קלינית  מהכשרה  מלימודים,  סטודנטית  להשעות  גם  רשאי  הפדגוגי  הפורום  ג.  

אחרת במכללה לתקופה שלא תעלה על שבועיים.

ד.  סטודנטית רשאית לערער לפני ועדת הערעור על החלטה להרחקה בתוך 14 יום מן המועד שבו 

נודע לה על ההחלטה.

ה.  דיון בוועדת הערעור יתקיים בתוך שבועיים מיום הגשת הבקשה. הסטודנטית רשאית להופיע 

לפני הוועדה אם היא מעוניינת בכך.

ו. דיון בוועדת ערעור יתבצע עם הסטודנטית עצמה ולא עם מייצגים חיצוניים כגון הורים או בני 

זוג.

ז.  הודעה על ההחלטה הסופית תימסר לסטודנטית בתוך שבוע מישיבת הוועדה.

הקפאת לימודים
א. אם הסטודנטית החליטה להקפיא את הלימודים מכל סיבה שהיא, היא חייבת להודיע בכתב 

לראש המסלול, למזכירות האקדמית ולהנהלת החשבונות. 

ב. על הסטודנטית לקבל בכתב את אישורו של ראש החוג. אישור זה תקף לשנתיים. 

ג. סטודנטית שחזרה ללמוד בתוך שנתיים מיום ההקפאה, לא תהיה חובת שינוי כל שהוא בתוכנית 

הלימודים ולא תהיה מחויבת בתוספת שכר לימוד.

ד. סטודנטית שהפסיקה לימודיה לתקופה כל שהיא ולא קיבלה אישור מראש המסלול, תהיה 

מחויבת לבחון מחדש עם ראש המסלול דרישות לסיום התואר, מעבר לתוכנית שנקבעה לה לפני 

הפסקת הלימודים ובתוספת שכר לימוד על כל קורס שתלמד מיום חזרתה. 

תנאי ההסמכה
א. בוגר המכללה יוסמך על יסוד התנאים האלה:

     1. השתתפות סדירה בלימודים, בהתנסות בהוראה ובחינוך ובכל הפעילויות הנדרשות

     במכללה.

     2. עמידה בהצלחה בכל מבחני הקורסים השונים ובבחינות הגמר והגשת עבודות לסוגיהן 

     במועדים הנדרשים.

     3. סיום כל החובות המשלימים, כגון קורס עזרה ראשונה, מבחני בקיאות במקרא ובהלכה, 

     סדנאות וכיו"ב.

חובות  סיום  על  אישור  המכללה  למזכירות  להמציא  לימודיהן  את  שסיימו  סטודנטיות  על  ב. 

כספיים ממנהלת החשבונות והספרייה. כמו כן על הסטודנטיות למלא טופס "בקשה לאישור על 

על  זה  טופס  להגשת  האחריות  האקדמית.  למזכירות  ולהגיש  לתעודה"  וזכאות  לימודים  סיום 

הסטודנטיות.

סטודנטיות שסיימו את לימודיהן, יקבלו זכאות לתואר או לתעודת הוראה מהמזכירות האקדמית, 

רק לאחר בדיקת ראש המסלול ואישורו על סיום הלימודים. 

אישור הזכאות לתואר או לתעודת הוראה הוא אסמכתה רשמית של המכללה ואפשר להציגו 

לפני כל מוסד. 

ייקבע לפי תאריך מתן הציון האחרון לתעודה. התעודות מוענקות  ג. תאריך הזכאות לתעודה 

אחת לשנה בטקס חלוקת תארים ותעודות.

ד. המסיימות בהצלחה שלוש שנות לימוד, בהיקף של 80% כולל הכשרה קלינית ג ופרויקט – יהיו 

זכאיות לאישור המקנה דרגת שכר "מורה מוסמך בכיר" – לצורכי שכר בלבד.

ה. מי שסיימה לימודיה ואינה זכאית לתואר או לתעודת הוראה בגלל בחינות וחובות לימודים – 

תישמר לה הזכות להשלים את החובות על פי התוכנית המקורית, במשך שנתיים ממועד סיום 

הלימודים, בתשלום נוסף! 

והיקף  הלימודים  מסגרת   – משמעה  המקורית"  התוכנית  פי  על  חובות  "השלמת  כי  יובהר 

הדרישות. אי אפשר להשלים חובות/עבודות/מבחנים בקורס אם חלפו מועדי ההגשה.

(נא לעיין ב"סדרי הגשת עבודות" עמ' 34 בתקנון זה)

השלמה לאחר שנתיים ועד שש שנים מסיום הלימודים תהיה על פי תוכנית לימודים שתיבנה 

לפונה בידי המכללה – בהתחשב בחובות הקבלה, בלימודים ובדרישות העדכניות של המכללה 

בתחום ההכשרה – בתשלום נוסף!

לאומי  שירות  כולל  (לא  לימודים  הפסקת  על  הודעה  לאחר שנמסרה  שנתיים  ללימודים  חזרה 

לאחר סיום הלימודים) – תיחשב כפנייה חדשה לקבלה למכללה, והיא טעונה הסכמת המכללה 

קודמים  בלימודים  להכיר  אפשרות  בדיקת  מתוך   – שתיקבע  כפי  לימודים  בתוכנית  ועמידה 

(הוראות התיישנות לימודים של האגף להכשרת עו"ה – מינהל לומדים תש"ע).

ו. סטודנטיות שהחלו את הלימודים לתעודת הוראה (עם או בלי תואר) משנת הלימודים תשע"ז 

ואילך, תהיינה מחויבות כחלק מתהליך הקבלה לעבודה (לאחר סיום תקופת ההתמחות) במוסד 

חינוך רשמי (מוסד חינוך שבו משרד החינוך הוא המעסיק של עובדי ההוראה), לעבור בחינות 

קבלה מעבר לדרישות הקיימות כיום – תואר אקדמי, תעודת הוראה וחובת התמחות בהוראה 

(סטאז'). 

תאריכי תפוגה של הסמכה להוראה
האחריות על סיום החובות הלימודיות מוטלת על הסטודנטית בלבד. 

סטודנטית זכאית להשהות את לימודיה לתואר ראשון לתקופה שלא תעלה על שתי שנות לימוד, 

בלי שתקופה זו תימנה לה במניין שנות לימודיה לתואר. 

אם לא תעשה זאת בפרק הזמן הנקוב, תחויב בתקופת לימודים או בעבודות נוספות כפי שתקבע 

המועצה האקדמית. 

בהכשרה מלאה – לאחר שש שנים לא יהיה תוקף ללימודיה הקודמים.

בהסבות – לאחר שלוש שנים לא יהיה תוקף ללימודיה הקודמים.

נוהל קבלת תעודות ותארים
א. על סטודנטיות שהשלימו את כל חובותיהן האקדמיים, למלא טופס "בקשה לאישור על סיום 

לימודים וזכאות לתעודה".

ב. מנהל הסטודנטים ישלים את הבדיקה בתוך חודש ממועד הגשת הבקשה. 

ג.  על סטודנטית שקיבלה הודעה על אי השלמת חובות לימודים ומנהליים להשלים את חובותיה. 

ד. עם השלמת חובותיה יהיה על הסטודנטית להגיש טופס בקשה חדש והיא תחויב בתשלום.

חובותיה  את  הסטודנטית  סיימה  שבו  התאריך  הוא  לתואר  או  לתעודה  הזכאות  מועד  ה. 

האקדמיים והמנהליים. מועד טקס חלוקת תארים יפורסם מדי שנה.

ו. כדי שתוכלנה הסטודנטיות להשתתף בטקס הענקת תארים הסמוך למועד סיום כל חובותיהם, 

יהיה עליהן להגיש בקשה "לאישור סיום לימודים וזכאות לתעודה", לא יאוחר מחודש טרם מועד 

הטקס.

ז. התעודה המקורית תוענק לסטודנטיות בטקס הענקת תארים הסמוך למועד סיום כל חובותיהן. 

סטודנטית שנבצר ממנה להגיע לטקס, תוכל לקבל את התעודה במזכירות המכללה או באמצעות 

קרוב משפחה מדרגה ראשונה שיגיע למכללה ויציג ייפוי כוח של הסטודנטית וצילום תעודת 

זהות שלה. 

לשליחת  בקשה  או  ראשונה  מדרגה  משפחה  קרוב  שאינו  נציג  באמצעות  התעודה  שליחת 

התעודה בדואר – יחייבו דמי טיפול על סך 120 ש"ח.

ועדת מוגנות 
הקשורות  בתלונות  לטיפול  המכללה  הנהלת  בידי  ממונה  המכללה,  דיקנית  בלאו,  מיכל  הגב' 

בהטרדה מינית. בכל מקרה של סבל עקב הטרדה מינית או במקרה של ספק האם מה שקורה הוא 

הטרדה מינית – אתן מוזמנות ליצור קשר עם מיכל 055-6603587. 
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מבנה שנת הלימודים
המכללה קשורה במוסדות החינוך הממ"ד בישראל בפעילותה השוטפת בהכשרה קלינית. לפיכך 

מועדי שנה"ל צמודים בדרך כלל ללוח התאריכים והחופשות שמפרסם משרד החינוך.

שנת הלימודים נחלקת לשתי עונות (סמסטרים). בתום כל עונת לימודים מתקיימים מבחני סיום.

רוב הקורסים ניתנים בהיקף של שתי שעות בשבוע (1 ש"ש) במשך סמסטר אחד או לאורך כל 

שנת הלימודים.

במשך שנה"ל משובצים כשניים-שלושה שבועות של "הכשרה קלינית רצופה" (התנסות במוסדות 

חינוך), וכן שבוע של סדנאות מרוכזות בנושאים שונים.

מערכת הלימודים
א. לקראת כל שנת לימודים מתפרסמת מערכת לימודים הבנויה לפי המסלולים ושנתוני הלימוד.

ב. מערכת הלימודים מחייבת את כל הסטודנטיות אם כי ייתכנו בה שינויים במקרים מסוימים על 

בסיס אישי.

בקשה  תגיש   – גבוהה  להשכלה  אחר  במוסד  בהם  חייבת  שהיא  קורסים  שלמדה  מי  ג. 

לפטור/להמרה לוועדת הסטטוס. לכל בקשה כזו יש לצרף מסמכים מתאימים הניתנים להורדה 

באתר המכללה: סטודנטים/ טפסים/פניה לוועדות המכללה.

ד. כל תוכנית לימודים חייבת להיות חתומה ומאושרת בידי ראש המסלול או מרכז הלימודים או 

מי שהוסמך לכך.

עותק מאושר של התוכנית יישמר בתיק האישי של כל סטודנט.

השבועיים  במהלך  האישית  השעות  במערכת  שינויים  ולבצע  מקורסים  לפרוש  אפשר  ה. 

ובאישור ראש המסלול בלבד. החל מהשבוע השלישי, כל עזיבה של  הראשונים של הסמסטר 

קורס, גם במקרים מזכים ובאישור ראש המסלול, תחייב את הסטודנטית בתשלום מלא.

בקורס של סיורים אפשר לבטל השתתפות בקורס וללא תשלום עד שבועיים קודם הסיור, חוץ 

ממקרים חריגים ביותר ושיועברו לדיון בוועדת סטטוס.

ו. שינוי תוכנית הלימודים – סטודנטית המבקשת לשנות את התוכנית שאושרה לה תפנה לראש 

המסלול ותמלא טופס בקשה לשינוי קורס. לאחר אישור השינוי בידי ראש המסלול, יוקלד השינוי 

במזכירות האקדמית ויתויק בתיק האישי. לימודים בקורסים שלא יירשמו בטופס הלימודים – לא 

יוכרו. שינויים במערכת הלימודים יוגשו עד שבועיים מתחילת הלימודים.

לוחות  על  מתפרסמים  פרטים  הקיץ.  חופשת  במהלך  מתנהלת  הלימוד  לקורסי  ההרשמה  ז. 

המודעות/ באתר המכללה.

ח. סטודנטית שלמדה במוסד להשכלה גבוהה ומבקשת לקבל הכרה בקורסים על סמך לימודיה 

– נדרשת לצרף אישור רשמי המפרט את תחומי הלימוד, מספר שעות הלימוד, סילבוס הקורס 

והציונים שהושגו. המכללה אינה מתחייבת להכיר בקורסים שנלמדו במוסדות לימוד אחרים. יש 

להגיש בקשות להכרה בלימודים קודמים (כולל לימודי מדרשה) בשלב הקבלה למכללה בלבד.

קוד התנהגות וקוד לבוש
בישראל,  הדתית  הממלכתית  החינוך  למערכת  ומחנכים  מחנכות  המכשירה  שאנן  במכללת 

החמ"ד  במערכת  כמחנכים  בעתיד  לתפקידם  מודעים  להיות  מתבקשים  במכללה  הסטודנטים 

ולנהל את אורח חייהם באופן המתבקש, מתאים והולם למחנכים במגזר הדתי.

בבואם למכללה יקפידו הגברים על לבוש הולם והנשים תקפדנה על לבוש צנוע - חצאית ושמלה 

באורך המכסה את הברך גם בעת ישיבה, שרוולים ומפתח חולצה סגור.

יושר אישי
שמירה על לוח הזמנים ונוכחות מראשית השיעור ועד סופו (על פי זמני השיעורים המתפרסמים 

במכללה ובאתר האינטרנט של המכללה).

שמירה על טוהר המידות בבחינות ובמטלות.

כתיבה אקדמית מתוך שמירה על כללי האתיקה וזכויות יוצרים. 

תקנות מנהל
א. סטודנטית השוהה במכללה נדרשת לכבד את כל הכללים הנהוגים במכללה.

עם  יתקיים  במכללה  תפקיד  בעל  או  גוף  עם  סטודנטית  של  דיון  או  שיח  התנהלות,  כל  ב. 

הסטודנטית עצמה ולא עם מייצגים חיצוניים כגון הורים או בני זוג.

אישורים,  הצגת  מועדי  בדבר  המזכירות  הוראות  אחר  בדייקנות  למלא  נדרשת  הסטודנטית  ג. 

תעודות מקוריות ואישורים נוטריוניים.

ד. הסטודנטית מתבקשת לדאוג לעדכון הפרטים האישיים שבתיקה האישי במנהל תלמידים או 

באמצעות מערכת הציונים שבאינטרנט באמצעות אתר המכללה (שינוי מצב משפחתי, כתובת 

וכו'). 

עצמן  ולבטח  לאומי  לביטוח  לשלם  בריאות,  בביטוח  עצמה  את  לבטח  נדרשת  הסטודנטית  ה. 

ביטוח נזיקין.

ו.  הסטודנטית אחראית להתעדכן בהודעות המתפרסמות מדי יום באתר המכללה.

נוכחות בלימודים
הקשורה  אחרת  פעילות  ובכל  הוראה  באימוני  בסיורים,  בסדנאות,  בשיעורים,  ההשתתפות  א. 

בלימודים במכללה היא חובה.

היעדרויות  חמש  ועד  סמסטריאלי  מקורס  היעדרויות  שתי  עד  להיעדר  רשאית  סטודנטית  ב. 

מקורס שנתי. 

ולא  (אפילו מסיבות מוצדקות) לא תורשה להיבחן,  ג. סטודנטית שתיעדר מקורס מעל המותר 

יוכרו לה לימודיה במקצוע זה באותה שנה/סמסטר. במקרים גבוליים תוטל עבודת השלמה או 

מבחן.

ד. הזכות להיעדר אינה קיימת בהכשרה הקלינית. בכל מקרה של היעדרות חייבת הסטודנטית 

להשלים את הימים שנעדרה בהם.

ה. סטודנטית תורשה למלא מקום בגן או בבית ספר בזמן ימי הלימוד במכללה אך ורק לפי אישור 

ראש המסלול. מילוי מקום מאושר לא ייחשב במכסת ההיעדרויות.

ו. סטודנטית המתחתנת תקבל אישור להיעדרות נוספת של שבוע ימים מעבר למכסה.

המותרת.  למכסה  מעבר  נוספות  היעדרויות  לארבע  אישור  תקבל  לידה  לאחר  סטודנטית  ז. 

הנולד.  ברך  וטיפול  מהלידה  התאוששות  לצורך  נוספת  אחת  להיעדרות  זכאית  הסטודנטית 

היעדרות זו ניתנת למימוש שנה מיום הלידה בלבד ולא בסמסטר שמומשה בו חופשת הלידה. 

בלידה  על ארבע  נוספת  להיעדרות אחת  זכאית  היולדת  ח. בלידת תאומים תהיה הסטודנטית 

רגילה. כלומר חמש היעדרויות.

ט.  סטודנטית השרויה באבל, לא עלינו, תקבל אישור להיעדרות נוספת של שבוע ימים מעבר 

למכסה.

י.  חל איסור להכניס תינוקות לשיעורים.

יא. יציאה לצורך הנקה תתאפשר לזמן של כ-15 דקות בפתיחה או בסיום של כל שיעור ובסמוך 

להפסקות. 

יב.  במקרה של ספק בבעיית היעדרות, על התלמידה לוודא את זכאותה להיבחן אצל המרצה.

יג. זכותו של מרצה למנוע כניסת מאחרים להרצאה או "טיילת" בזמן ההרצאה. הסטודנטית חייבת 

להופיע בזמן לשיעורים ולפעילויות. איחור הוא כניסה לשיעור עד 15 דקות מתחילתו, שלושה 

ייחשב  דקות   15 מעל  איחור  המלא).  התקנון  במסמך  (ראי  אחת  להיעדרות  נחשבים  איחורים 

כהיעדרות מלאה. אין לצאת במהלך השיעור. יציאה במהלך השיעור דינה כהיעדרות (כולל מקרים 

להוציא  רשאי  מרצה  פדגוגי).  מדריך  או  מרצה  עם  פגישה  לצורך  יוצאת  סטודנטית  שבהם 

סטודנטית מהשיעור בשל הפרעה למהלך השיעור, יציאה זו תיחשב כהיעדרות. המרצה יעביר את 

פרטי האירוע לוועדת משמעת. (מרצה רשאי להחליט ולהודיע כי בקורס שהוא מלמד בו לא תותר 

כלל כניסה באיחור).

ורק  ל-20%  מעבר  בסמסטר  אחת  פעם  ניתן  מאמן  ספר  לבית  עזרה  לצורך  יציאה  אישור  יד. 

באישור ההנהלה מראש. לא יינתן אישור למפרע ובמקרה זה תיחשב ההיעדרות כחלק מ-20%.

טו.  היעדרות לצורך ימי עיון של פר"ח נמצאת במסגרת 20% היעדרות.

שיטת לימוד חריגה (לימוד בהנחיה)
בשיטת לימוד חריגה הסטודנטיות פטורות מנוכחות סדירה בשיעורים, כאשר כלל הסטודנטיות 

המשתתפות בקורס לומדות בנוכחות מלאה. בקשה לשיטת לימוד חריגה תוגש במהלך השבועיים 

הראשונים של הסמסטר לראש המסלול/ החוג, בכפוף לאישור המרצה ועל פי הנחיותיו. 

סטודנטיות הלומדות בשיטת לימוד חריגה, מחויבות להיפגש לכל הפחות מפגש אחד עם מרצה 

הקורס במהלך הסמסטר, כמו כן הן מחויבות במטלה אקדמית נוספת, וכן קריאת מאמר חובה 

אחד מתוך הסילבוס שיישאלו עליו בשאלה נוספת בבחינה/בעבודה. מענה על שאלה זו תזכה את 

כך,  על  נוסף  הבחינה/העבודה.  של  הסופי  הציון  לצבירת  ויחושב  מלא  בניקוד  הסטודנטיות 

עצמה,  דעת  על  ב  במועד  שתיבחן  סטודנטית  בלבד.  א  במועדי  להיבחן  נדרשות  הסטודנטיות 

המבחן ייפסל והסטודנטית תיקנס. 

76. לא הצליחה הסטודנטית לקבל ציון עובר  זו הוא  ציון עובר מינימלי בקורס הנלמד בשיטה 

או  מלא  ובתשלום  רגילה  לימוד  בשיטת  נוספת  פעם  הקורס  את  ללמוד  תידרש  היא  מינימלי, 

ללמוד קורס חלופי על פי הנחיית ראש המסלול.

קורס מקוון/מונחה
קורס מקוון הוא קורס שבו הלמידה מתבצעת במרשתת (אינטרנט). הרישום לקורס ייעשה על פי 

הנחיות המזכירות וההנהלה. על הנרשמת להיות בעלת יכולת נגישות לאינטרנט ובעלת מיומנות 

וידע בשימוש ברשת האינטרנט. 

הסטודנטיות יידרשו לבצע את המטלות באופן סדיר ועל פי לוח זמנים והנחיות המרצה. 

תקנון ללמידה מקוונת
 = / בזום  הסטודנטיות נדרשות לעמוד בכל הכללים הנדרשים במכללת שאנן. שיעור "מרחוק" 

שיעור פרונטלי רגיל, ולכן יש לעמוד בכל הכללים הכתובים בתקנון.

סביבה לימודית – הינך נדרשת מראש לארגן לעצמך סביבת לימודים ביתית נוחה ונאותה (לא 

למידה במהלך נסיעה/הליכה וכדומה) ותנאי למידה נוחים ולמנוע כל מצב של אי נוכחות שיירשם 

כהיעדרות:

• מחשב תקין מחובר לאינטרנט פעיל. לוודא מראש שלא תהיינה בעיות של חומרה, במקרה של 

מחשב נייד – שתהיה סוללה טעונה דייה לכל היום.

• מצלמה ומיקרופון תקינים ופעילים.

• חיבור תקין לאינטרנט

• מכשירי כתיבה ושתייה.

• האכילה אסורה בזמן השיעורים. 

בכל  פתוחה  מצלמה  חובת  השיעורים.  אורך  לכל  נראית  נוכחות  נדרשת   – נראית  נוכחות 

השיעורים ולכל אורכם. 

פניות ללימודים – יש לשמור על פניות מלאה ללימודים. חל איסור להכניס תינוקות לשיעורים. 

חובת נוכחות על פי כל כללי התקנון, ישיבה מול מצלמה = יציאה לרשות הרבים.

בדיונים  מגוונות, להשתתף  להגיש מטלות  – במהלך הלמידה תידרש הלומדת  נוכחות פעילה 

וכדומה. בכל ההליך תידרש לעבוד ליד המחשב עם מצלמה פתוחה בזמן העבודה. 

אתר/כלי דיגיטלי – אפשר לשלב ולהיעזר רק בכלים/אתרים שאפשר להשתמש בהם והנתונים 

שנתקלת  במקרה  לשימוש.  מאושר  אינו  הגנה,  בשל  שנחסם  דיגיטלי  אתר/כלי  ההגנות.   לכל 

בבעיה, נא לעדכן את המרצה על כך.

תקנון מבחנים וסדרי בחינה
א. לוח בחינות סופי יתפרסם על לוח המודעות ובאתר המכללה באינטרנט, לא יאוחר משבועיים 

לפני מועד הבחינות (על אף הנאמר לעיל, יש לעקוב יום לפני הבחינה על שינוי בלתי צפוי).

ב. חלה חובת השתתפות בבחינות במועד א.

ג. אם נבצר מהסטודנטית להיבחן במועד א בשל אילוצים של המכללה (מועדי בחינות חופפים) 

יש להיבחן במועד ב. גם סטודנטית שהיו לה אילוצים אישיים או שרוצה לתקן ציונים שקיבלה 

במועד א רשאית לגשת להיבחן במועד ב של הקורס. הציון האחרון קובע. במקרים מיוחדים כפי 

שיפורט בהמשך הסטודנטית רשאית להיבחן במועד מיוחד נוסף.

ד. חלה עדיפות בביצוע בחינות הנדרשות במסגרת של השלמת חובות משנים קודמות.

ה. כאמור סטודנטית הלומדת בשיטת למידה חריגה רשאית להיבחן במועדי א בלבד ובציון עובר 

של 76. 

יורשו  לא  נבחנות  המשגיח.  של  הגעתו  עם  מייד  תתבצע  הבחינה  לחדר  סטודנטית  כניסת  ו. 

להיכנס לחדר הבחינה, אלא רק במהלך חצי השעה הראשונה שלאחר תחילתה, בתנאי שאחת 

מהנבחנות לא עזבה את חדר הבחינה בפרק זמן זה. לא תינתן תוספת זמן למאחרות.

ז. בעת הכניסה לבחינה יש להציג לפני המשגיח כרטיס נבחן מעודכן לסמסטר הנוכחי, המוכיח 

כי אין לסטודנטית מחויבויות כספיות כלשהן כלפי המכללה. ניתן להורידו באזור האישי בתוך 

אתר המכללה ,המסמך יופיע לאפשרות הדפסה לאחר הסדרת התשלומים.

ח. לא תורשה סטודנטית לעיין בבחינה טרם כתיבתה. סטודנטית שתיכנס לבחינה ותבחר שלא 

לכתוב במחברת הבחינה הציון יהיה "0". 

ט. נבחנת שהחליטה שלא לכתוב את הבחינה, לא תהיה רשאית לעזוב את חדר הבחינה, אלא 

כעבור חצי שעה ממועד תחילתה, וזאת לאחר שמילאה את פרטיה האישיים על גבי המחברת 

והחזירה את טופס הבחינה.

י. נבחנת לא תעזוב את חדר הבחינה במהלך הבחינה. במקרים מיוחדים שבהם תוגש בקשה עד 

היציאה  תתאפשר   04-8780017  – כלאף  רגינה  הגב'   – הבחינות  לאחראית  הבחינה  לפני  יום 

לשירותים. בבחינות שאורכן יותר משעה וחצי, תתפצל הבחינה לשני חלקים וביניהם הפסקה של 

15 דקות לשירותים ולאוכל. 

יא. במשך כל הבחינה חל איסור להחזיק בהישג יד, בחדר הבחינה או בסמוך לו, כל חומר הקשור 

לבחינה עצמה או לקורס שבו נערכת הבחינה, כולל טלפון סלולרי, פרט לחומר שהשימוש בו 

הותר בידי המרצה.

יב. חל איסור מוחלט להשתמש במכשירי טלפון ניידים או בכל מכשיר אלקטרוני בשעת הבחינה. 

יש לכבותם ולהניחם בתיק ליד הלוח בכיתה.

יג. לחדר הבחינה מותר להכניס רק שתייה.

יד. חל איסור להכניס תינוקות לחדר המבחן.

טו. חלה חובת הרשמה למועד ב באתר המכללה. סטודנטית שהחליטה שלא לגשת לבחינה, עליה 

להודיע על כך במזכירות. במקרים שבהם לא תתקבל הודעה תחויב הסטודנטית בקנס של 100 

ש"ח.

טז. סטודנטית הנדרשת להיבחן במועד מיוחד תגיש בקשה לוועדת סטטוס לפני מועד ב! פניות 

יוגשו אך ורק על גבי "טופס פנייה  שיוגשו לאחר מועד זה לא יתקבלו. פניות לוועדת סטטוס 

לוועדת סטטוס" הנמצא באתר המכללה . 

יז. החלטות ועדת הסטטוס יועברו למזכירות המכללה. יש לציין כי באחריותה של הסטודנטית 

לברר מה היו החלטות הוועדה במזכירות המכללה- הגב' הניה ארנון.

ZOOM מבחנים בחדר
במידה והמצב הקיים יאלץ אותנו ללמוד מרחוק, המבחנים יתקיימו במתכונת זו על פי הכללים 

הבאים:

א. הבחינה תתבצע בחדר ZOOM  בו נלמד הקורס, אלה אם כן המרצה אשלח כתובת זום אחרת.

ב. ללא הפעלת המצלמה בזמן הבחינה לא ניתן יהיה להבחן. 

ג. באחריות הסטודנטית להימצא בחדר נפרד ושקט ושלא ייכנסו לחדר בני משפחה או אנשים 

אחרים.

ד. במשך כל הבחינה חל איסור להחזיק בהישג יד, בחדר הבחינה או בסמוך לו, כל חומר הקשור 

לבחינה עצמה או לקורס בו נערכת הבחינה, כולל טלפון סלולארי, פרט לחומר שהשימוש בו הותר 

על-ידי המרצה. חל איסור להשתמש בטלפון נייד או כל אמצעי אלקטרוניקה אחר בזמן הבחינה.

ה. סטודנטית שתכנס לבחינה לאחר תחילת הבחינה לא תקבל תוספת זמן מעבר לשעת ההתחלה 

והסיום שהוגדרה לבחינה. סטודנטים עם התאמות של תוספת זמן, יוגדר להם זמן הבחינה כולל 

תוספת זמן.

ו. פנייה למרצה תהיה ע"י הרמת יד לכיוון המצלמה, והמתנה שהמרצה יפנה לסטודנטית.

ז. נבחן לא יוכל לעזות את החדר ZOOM או לכבות את המחשב לפני שסיים את הבחינה.

ח. נבחן שהחליט שלא לכתוב את הבחינה, לא יהיה רשאי לעזוב את חדר ZOOM, אלא כעבור חצי 

שעה ממועד תחילת   הבחינה.

מועד בחינה מיוחד
א. סטודנטית שנבצר ממנה להיבחן במועד א או במועד ב אינה זכאית אוטומטית למועד מיוחד. 

בקשה למועד מיוחד מחייבת פנייה בכתב לוועדת סטטוס לפני מועד ב! פניות שיוגשו לאחר מועד 

אחד.  טופס  גבי  על  ירוכזו  הבקשות  כל  אחת,  מבחינה  יותר  יש  שבו  במקרה  יתקבלו.  לא  זה 

הבקשות לביצוע מועד מיוחד יוגשו רק במקרה של כישלון בבחינה ולא לצורך שיפור הציון.

ב. האפשרות לקבלת מועד מיוחד ניתנת רק בחמישה מקרים:

    1. חתונה  |  2. חופשת לידה  |  3. מילואים  |  4. אשפוז  |  5. אבל

ג. פניות לוועדת סטטוס לבקשת מועד מיוחד יוגשו אך ורק על גבי "טופס בקשה למועד מיוחד" 

הנמצא באתר המכללה. החלטות ועדת הסטטוס יועברו למזכירות המכללה. יש לציין כי באחריות 

הסטודנטית לברר מה היו החלטות הוועדה.

ד. אי אפשר לשפר ציון במועד מיוחד. המקרה היחיד שבו אפשר לשפר ציון במועד מיוחד הוא 

במקרה שבו היה כפל מבחנים. אי אפשר לשפר ציון במועד מיוחד גם במקרים מזכים.

ה. אי אפשר להיבחן שלוש פעמים בקורס. סטודנטית שנבחנה פעמיים ונכשלה נדרשת להירשם 

לקורס מחודש בשנת הלימודים הבאה.

ו. סטודנטית שהייתה אמורה להגיע לבחינה במועד מיוחד, לא הגיעה לבחינה, לא הודיעה על כך 

100 ש"ח דמי טיפול ולא תוכל להיבחן  וההיעדרות הייתה ללא סיבה מוצדקת, תשלם קנס של 

במועדים מיוחדים עד תום לימודיה, חוץ ממקרים חריגים ביותר ובאישור מיוחד של ועדת סטטוס.

ציוני בחינות 
א. מחובתה של הסטודנטית לעקוב אחר ציוניה המופיעים באתר המכללה באינטרנט ולדווח על 

יפורסמו בין שבועיים לשלושה שבועות ממועד  כל עיכוב חריג ברישום ציונה בקורס. הציונים 

הבחינה. לא תתקבל טענה כלשהי על ציון חסר לאחר סוף הסמסטר העוקב.

ב. ציון "עובר" הוא 60. חוץ מקורסים שבהם ציון "עובר" הוא 70: הכשרה קלינית, לשון עברית, 

קורסי דידקטיקה, חוגים (ממוצע כולל) או קורסים שצוין בהם אחרת. ציון "עובר" הנמוך ביותר 

במבחני בקיאות בהלכה ובמקרא הוא 65.

ג.  ציון עובר בקורס – תנאי ראשון- יש לקבל ציון עובר בבחינה (לפחות 60 או 70 בהתאם להגדרת 

הקורס). רק לאחר שהסטודנטית עברה את הבחינה אפשר לשקלל לה את ההרכבים הנוספים של 

הקורס: תרגילים, בחנים, עבודות וכו' כדי לקבל את הציון הסופי בקורס. 

ד. סטודנטית שמעוניינת לשפר ציון תוכל להיבחן גם במועד ב. בכל מקרה הציון האחרון הוא 

הקובע. לא יתקיימו מועדים נוספים! באירועים חריגים רשאית הנהלת המכללה לקבוע כי הציון 

הגבוה מבין שני המועדים הוא הציון הסופי והקובע.

ה.  סטודנטית שנכשלה בשני מועדים של אותו קורס, תחויב ללמוד את הקורס פעם נוספת או 

לחלופין, ללמוד קורס אחר. 

ו. עלות חזרה על קורס סמסטריאלי                                   - 574 ש“ח.   

ז. החובה על בדיקת הציונים ועל בירור תאריכי הבחינות מוטלת על הסטודנטית.

נוהל ערעור על ציוני בחינות: 

א. לערעור על הבחינה יש לפנות למרצה ולראש החוג.

יעמדו לרשות הסטודנטים  יהיה לעיין במחברת הבחינה הסרוקה. המחברות הסרוקות  ניתן  ב. 

לעיונם עד תום חודשיים ממועד המבחן.

עבודות – תקנון לכתיבה ולהגשת עבודות 

הנחיות כלליות
כל עבודה (כולל מטלות ותרגילים קצרים), פרו-סמינריון ועבודה סמינריונית חייבים להיכתב לפי 

הכללים של כתיבת עבודה אקדמית, תוך הקפדה על מניעת העתקות ושמירה על זכויות יוצרים.

הסטודנטיות הלומדות לקראת תואר B.Ed. חייבות בכתיבת שתי עבודות סמינריוניות במקצועות 

ההתמחות ועבודה סמינריונית נוספת בחינוך. 

הסטודנטיות הלומדות לקראת תואר M.Ed. חייבות בשתי עבודות סמינריוניות, וכן בעבודת גמר 

יישומית. 

אין לכתוב שתי עבודות בהנחיית אותו מנחה.

מנחי העבודות ייעצו לסטודנטיות בבחירת הנושא ובתכנון שלבי העבודה. היקף ההנחיה ומועדיה 

ייקבעו בתיאום משותף של הסטודנטית והמנחה. בהנחיה האישית יידונו האפשרויות שבנושא, 

פיתוחו, תיחומו, איסוף החומר והמקורות, דרכי תיעודו ועיבודו וחלוקת הנושא לראשי פרקים. 

אפשר לקבל ייעוץ גם בספרייה.

הסטודנטיות נדרשות לשמור עותק נוסף של העבודה ברשותן למקרה שיידרשו להגישו.

סדרי הגשת עבודות
בכל עבודת סיום לקורס סמסטריאלי/שנתי יהיה מועד הגשה אחד בלבד.

כמו כן יודיע המרצה את עקרונות למתן הציון באמצעות מחוון.

יש להגיש את העבודה בצירוף טופס בקרה (הנמצא באתר המכללה) שלא בוצעו העתקות. ללא 

הטופס לא תיבדק העבודה! 

למען הסר ספק – חלה על המרצים חובת דיווח לוועדת משמעת על כל מקרה של חשד להעתקה 

בעבודות כולל פלגיאט. 

במקרה של סיבה אישית מיוחדת, אפשר לפנות בכתב לוועדת סטטוס לפני תום מועד ההגשה 

של העבודה ולבקש הארכה.

הגשת עבודה במועד מיוחד תחויב באישור ועדת סטטוס. הגשת עבודה באיחור ללא אירוע מזכה, 

תחייב תשלום קנס של 300 ש"ח לכל 1 ש"ש. לאחר המועד המיוחד, הקורס יימחק והסטודנטית 

תאלץ לחזור עליו.

כמו כן, בכל מקרה אי אפשר להשלים חובות/עבודות/מבחנים בקורס אם חלפו מועדי ההגשה 

למועד  להגיש בקשה  יש  כאמור  המזכירות האקדמית.  בידי  בקורס, אלא אם תאושר הבקשה 

מיוחד במבחן לפני תום מועד ההגשה של העבודה.

אם מסיבה כל שהיא לא הוגדר מועד להגשה הרי שהתאריך האחרון להגשת עבודה בקורס הוא 

סוף תקופת המבחנים של אותו סמסטר.

לסטודנטיות שלא הגישו עבודה במועד שנקבע ולא קיבלו על כך אישור מראש מוועדת הסטטוס, 

יבוטל הקורס ויהיה עליהן להירשם, לשלם וללמוד אותו מחדש בנוכחות מלאה.

מועדי הגשת עבודות סמינריוניות:
1. עד לראש חודש חשוון, בשנה העוקבת למועד הקורס. 

2. סטודנטיות הלומדות בתוכנית רג"ב (תוכנית מצוינות), הלומדות בשנת לימודים אחת שלושה 

סמינריונים, יגישו שתי עבודות סמינריוניות עד לר"ח חשוון בשנה העוקבת למועד הקורס ואת 

העבודה הסמינריונית השלישית עד לראש חודש כסלו בשנה העוקבת למועד הקורס. 

רפרטים לסמינריונים:
1.  על כל הסטודנטיות להעביר רפרט על פי ההנחיות והמועדים שהמרצה יקבע.

2.  אי אפשר לפנות לוועדת סטטוס בעניין חריגה בהעברת הרפרט.

3.  אי הגשת רפרט על פי ההנחיות שנקבעו, תגרור הפסקת הקורס הסמינריוני.

4. הגשת עבודה סמינריונית במועד מיוחד תחויב באישור ועדת סטטוס. הוועדה תקבע את מועד 

המיוחד  המועד  1 ש"ש. לאחר  לכל  300 ש"ח  קנס של  הנתונים תשלום  פי  על  ותחייב  ההגשה 

הקורס יימחק והסטודנטית תיאלץ לחזור עליו.

5. אי אפשר לתקן עבודות/עבודות סמינריוניות לאחר הגשה סופית. 

6.  חשוב שיודגש שכל עבודה תיעשה על פי כללי האתיקה הסטודנטיאלית שבתקנון.

7.  הסטודנטיות צריכים לבדוק לפני הגשת העבודה כי אין להם מחויבויות כספיות כלשהן כלפי 

המכללה.

8.  מסירת עבודות על פי הנחיית המרצה.

9.  המרצה יכול על פי שיקול דעתו לא להחזיר עבודות שנמסרו לבדיקה. לסטודנטיות יש הזכות 

להיפגש עם המרצה כדי לראות את ההערות שנרשמו בעבודה וזאת עד שבועיים מיום פרסום 

הציון.

10. בקשת ערעור על ציון העבודה ובדיקה חוזרת תוגש בכתב למרצה, עם העתק לראש החוג, 

בעבודה  משותף  לעיון  הסטודנטית  את  יזמן  המרצה  הציון.  פרסום  מתאריך  שבועיים  בתוך 

ולהסבר הקריטריונים למתן הציון. דמי טיפול עבור בדיקה חוזרת – 50 ש"ח.

11. בקשת ערעור על ציון העבודה ובדיקה חוזרת בידי מרצה נוסף תוגש בכתב למרצה, עם העתק 

לראש החוג, בתוך שבועיים מתאריך פרסום הציון. ראש החוג יאשר וימנה מרצה נוסף לבדיקה 

העבודה. הציון האחרון שיתקבל יהיה הציון הסופי של העבודה. לא יהיה אפשר לערער על ציון 

זה. דמי טיפול עבור בדיקה חוזרת – 200 ש"ח.

סיום הסמסטר  עד  ותשמרנה  במזכירות המכללה  בידי המרצה תמצאנה  עבודות שהוחזרו   .12

העוקב.

אישורים ונהלים
סטודנטית רשאית לקבל במהלך לימודיה שני אישורי לימודים שתקבל בזמן הסדרת מקדמת 

שכ"ל.

עם השלמת כל החובות – תקבלנה הבוגרות אישור סיום לימודים, גיליון ציונים ותעודה.

כל פנייה למזכירות האקדמית תחויב בתשלום דמי טיפול כדלהלן:

  10 ש"ח תמורת אישור לימודים (מעבר לשניים שקיבלה). 

  60 ש"ח תמורת אישור לימודים בשפה האנגלית. 

  25 ש"ח תמורת סילבוס בקורס שנלמד בעבר וניתן לאתרו במאגר המכללה.

  60 ש"ח תמורת כל מסמך אחר, כולל גיליון ציונים, או מסמכים חיצוניים המצויים בתיקה האישי

  של הסטודנטית, המאוחסן בארכיון המכללה.

  30 ש"ח תמורת גיליון ציונים הנשלח למייל האישי של הבוגרת.

  120 ש"ח תמורת הכנת תעודה מחדש. יש להמציא למזכירות תצהיר על אובדן תעודה.

  120 ש"ח תמורת משלוח תעודת "בוגר" מקורית או משוחזרת, בדואר שליחים. 

נוהל קבלת גיליונות ציונים ואישור ביניים
ומיועד  רשמי  אינו  הגיליון  המכללה.  באתר  ציונים  גיליון  להפיק  יכולות  הסטודנטיות  כל  א. 

לידיעה בלבד.

סטודנטית המבקשת גיליון ציונים חתום תחויב בתשלום בסך 30 ש"ח. 

ב.  במהלך סמסטר א בשנה ג, על כל סטודנטית לתאם עם ראש המסלול מועד לבדיקת חובותיה 

האקדמיות. חובת הסטודנטית לברר יתרת מכסת שעות. 

תוכנית  פי  על  א-ג  (שנים  האקדמיים  החובות  כל  את  ומילאו  ג  שנה  שסיימו  סטודנטיות  ג. 

הלימודים כולל ציונים בקורסים שלמדו, פטור באנגלית, פרויקט וקורס עזרה ראשונה), ימלאו 

טופס בקשה לאישור ביניים בִמנהל הסטודנטים. אם יימצאו הסטודנטיות זכאיות לאישור, יישלח 

האישור לביתן בתוך חודש ימים מיום הגשת הבקשה.

מעבר משנה לשנה
בראש  קלינית  ובהכשרה  הבאה  לשנה  למעבר  תנאי  הוא  הלימודים  שנת  חובות  סיום  א. 

ובראשונה.

ב. סטודנטית שנכשלה בשלושה קורסים, לא תורשה להמשיך בלימודיה.

ג.  סטודנטית שנכשלה בהכשרה הקלינית (ציון נמוך מ-70), לא תוכל להמשיך בלימודיה.

ד.  סטודנטית במסלול מצוינות תעבור משנה לשנה על פי הכללים במסלול – ממוצע 90 ומילוי 

חובות המסלול.

בחירה ושינוי של חוג/מסלול לימודים
א. כל הסטודנטיות רשאיות לבחור במסלול הלימודים ובהתמחות, בתנאי שעמדו בתנאי הקבלה. 

אפשר לקבל ייעוץ לקראת בחירה או שינוי של חוג ומסלול הלימודים.

לראש  באתר)  (המופיע  בקשה  בטופס  תפנה  לימודים,  חוג/מסלול  לשנות  הרוצה  סטודנטית  ב. 

המסלול הנוכחי. לאחר קבלת אישור ראש המסלול הנוכחי, תועבר הבקשה לראש המסלול הקולט 

ולנשיא המכללה. ללא אישור של כל הגורמים, לא תאושר הבקשה. במקרה שבו תאושר הבקשה, 

ייקבעו ההשלמות הנדרשות בקורסי הכשרה קלינית.

ג. צוות המרצים בראשות המדריך הפדגוגי יעקוב אחרי התאמת הסטודנטית למסלול הלימודים. 

יכול להמליץ לסטודנטית על מעבר למסלול  בשעת הצורך ראש המסלול או המדריך הפדגוגי 

הכשרה אחר או לקבוע תנאים להמשך הלימודים.

ד. כל מעבר ממסלול למסלול טעון אישור נשיא המכללה.

הפסקת לימודים
א. הפסקת לימודים והרחקת סטודנטית מהמכללה תוכל לקרות במקרים אלה:

    1. אי עמידה בתנאי הקבלה או בתנאי המעבר משנה לשנה.

    2. אי התאמה אישית להוראה או למסגרת החמ"ד.

    3. אי הקפדה על כללי קוד הלבוש בזמן הימצאותה בין כותלי המכללה.

    4. אם קבעה מועצה פדגוגית עקב אירוע חריג כי הסטודנטית אינה ראויה ללמוד במכללה.

ב. ההחלטה על הרחקת סטודנטית מהמכללה לא תיעשה על דעת יחיד, אלא על יסוד החלטה 

"מינהל  במסמך  החינוך  משרד  בידי  המפורסמים  הנהלים  פי  ועל  פדגוגי  פורום  של  מנומקת 

לומדים במוסדות להכשרת עו"ה" (תש"ע).

פעילות  ומכל  קלינית  מהכשרה  מלימודים,  סטודנטית  להשעות  גם  רשאי  הפדגוגי  הפורום  ג.  

אחרת במכללה לתקופה שלא תעלה על שבועיים.

ד.  סטודנטית רשאית לערער לפני ועדת הערעור על החלטה להרחקה בתוך 14 יום מן המועד שבו 

נודע לה על ההחלטה.

ה.  דיון בוועדת הערעור יתקיים בתוך שבועיים מיום הגשת הבקשה. הסטודנטית רשאית להופיע 

לפני הוועדה אם היא מעוניינת בכך.

ו. דיון בוועדת ערעור יתבצע עם הסטודנטית עצמה ולא עם מייצגים חיצוניים כגון הורים או בני 

זוג.

ז.  הודעה על ההחלטה הסופית תימסר לסטודנטית בתוך שבוע מישיבת הוועדה.

הקפאת לימודים
א. אם הסטודנטית החליטה להקפיא את הלימודים מכל סיבה שהיא, היא חייבת להודיע בכתב 

לראש המסלול, למזכירות האקדמית ולהנהלת החשבונות. 

ב. על הסטודנטית לקבל בכתב את אישורו של ראש החוג. אישור זה תקף לשנתיים. 

ג. סטודנטית שחזרה ללמוד בתוך שנתיים מיום ההקפאה, לא תהיה חובת שינוי כל שהוא בתוכנית 

הלימודים ולא תהיה מחויבת בתוספת שכר לימוד.

ד. סטודנטית שהפסיקה לימודיה לתקופה כל שהיא ולא קיבלה אישור מראש המסלול, תהיה 

מחויבת לבחון מחדש עם ראש המסלול דרישות לסיום התואר, מעבר לתוכנית שנקבעה לה לפני 

הפסקת הלימודים ובתוספת שכר לימוד על כל קורס שתלמד מיום חזרתה. 

תנאי ההסמכה
א. בוגר המכללה יוסמך על יסוד התנאים האלה:

     1. השתתפות סדירה בלימודים, בהתנסות בהוראה ובחינוך ובכל הפעילויות הנדרשות

     במכללה.

     2. עמידה בהצלחה בכל מבחני הקורסים השונים ובבחינות הגמר והגשת עבודות לסוגיהן 

     במועדים הנדרשים.

     3. סיום כל החובות המשלימים, כגון קורס עזרה ראשונה, מבחני בקיאות במקרא ובהלכה, 

     סדנאות וכיו"ב.

חובות  סיום  על  אישור  המכללה  למזכירות  להמציא  לימודיהן  את  שסיימו  סטודנטיות  על  ב. 

כספיים ממנהלת החשבונות והספרייה. כמו כן על הסטודנטיות למלא טופס "בקשה לאישור על 

על  זה  טופס  להגשת  האחריות  האקדמית.  למזכירות  ולהגיש  לתעודה"  וזכאות  לימודים  סיום 

הסטודנטיות.

סטודנטיות שסיימו את לימודיהן, יקבלו זכאות לתואר או לתעודת הוראה מהמזכירות האקדמית, 

רק לאחר בדיקת ראש המסלול ואישורו על סיום הלימודים. 

אישור הזכאות לתואר או לתעודת הוראה הוא אסמכתה רשמית של המכללה ואפשר להציגו 

לפני כל מוסד. 

ייקבע לפי תאריך מתן הציון האחרון לתעודה. התעודות מוענקות  ג. תאריך הזכאות לתעודה 

אחת לשנה בטקס חלוקת תארים ותעודות.

ד. המסיימות בהצלחה שלוש שנות לימוד, בהיקף של 80% כולל הכשרה קלינית ג ופרויקט – יהיו 

זכאיות לאישור המקנה דרגת שכר "מורה מוסמך בכיר" – לצורכי שכר בלבד.

ה. מי שסיימה לימודיה ואינה זכאית לתואר או לתעודת הוראה בגלל בחינות וחובות לימודים – 

תישמר לה הזכות להשלים את החובות על פי התוכנית המקורית, במשך שנתיים ממועד סיום 

הלימודים, בתשלום נוסף! 

והיקף  הלימודים  מסגרת   – משמעה  המקורית"  התוכנית  פי  על  חובות  "השלמת  כי  יובהר 

הדרישות. אי אפשר להשלים חובות/עבודות/מבחנים בקורס אם חלפו מועדי ההגשה.

(נא לעיין ב"סדרי הגשת עבודות" עמ' 34 בתקנון זה)

השלמה לאחר שנתיים ועד שש שנים מסיום הלימודים תהיה על פי תוכנית לימודים שתיבנה 

לפונה בידי המכללה – בהתחשב בחובות הקבלה, בלימודים ובדרישות העדכניות של המכללה 

בתחום ההכשרה – בתשלום נוסף!

לאומי  שירות  כולל  (לא  לימודים  הפסקת  על  הודעה  לאחר שנמסרה  שנתיים  ללימודים  חזרה 

לאחר סיום הלימודים) – תיחשב כפנייה חדשה לקבלה למכללה, והיא טעונה הסכמת המכללה 

קודמים  בלימודים  להכיר  אפשרות  בדיקת  מתוך   – שתיקבע  כפי  לימודים  בתוכנית  ועמידה 

(הוראות התיישנות לימודים של האגף להכשרת עו"ה – מינהל לומדים תש"ע).

ו. סטודנטיות שהחלו את הלימודים לתעודת הוראה (עם או בלי תואר) משנת הלימודים תשע"ז 

ואילך, תהיינה מחויבות כחלק מתהליך הקבלה לעבודה (לאחר סיום תקופת ההתמחות) במוסד 

חינוך רשמי (מוסד חינוך שבו משרד החינוך הוא המעסיק של עובדי ההוראה), לעבור בחינות 

קבלה מעבר לדרישות הקיימות כיום – תואר אקדמי, תעודת הוראה וחובת התמחות בהוראה 

(סטאז'). 

תאריכי תפוגה של הסמכה להוראה
האחריות על סיום החובות הלימודיות מוטלת על הסטודנטית בלבד. 

סטודנטית זכאית להשהות את לימודיה לתואר ראשון לתקופה שלא תעלה על שתי שנות לימוד, 

בלי שתקופה זו תימנה לה במניין שנות לימודיה לתואר. 

אם לא תעשה זאת בפרק הזמן הנקוב, תחויב בתקופת לימודים או בעבודות נוספות כפי שתקבע 

המועצה האקדמית. 

בהכשרה מלאה – לאחר שש שנים לא יהיה תוקף ללימודיה הקודמים.

בהסבות – לאחר שלוש שנים לא יהיה תוקף ללימודיה הקודמים.

נוהל קבלת תעודות ותארים
א. על סטודנטיות שהשלימו את כל חובותיהן האקדמיים, למלא טופס "בקשה לאישור על סיום 

לימודים וזכאות לתעודה".

ב. מנהל הסטודנטים ישלים את הבדיקה בתוך חודש ממועד הגשת הבקשה. 

ג.  על סטודנטית שקיבלה הודעה על אי השלמת חובות לימודים ומנהליים להשלים את חובותיה. 

ד. עם השלמת חובותיה יהיה על הסטודנטית להגיש טופס בקשה חדש והיא תחויב בתשלום.

חובותיה  את  הסטודנטית  סיימה  שבו  התאריך  הוא  לתואר  או  לתעודה  הזכאות  מועד  ה. 

האקדמיים והמנהליים. מועד טקס חלוקת תארים יפורסם מדי שנה.

ו. כדי שתוכלנה הסטודנטיות להשתתף בטקס הענקת תארים הסמוך למועד סיום כל חובותיהם, 

יהיה עליהן להגיש בקשה "לאישור סיום לימודים וזכאות לתעודה", לא יאוחר מחודש טרם מועד 

הטקס.

ז. התעודה המקורית תוענק לסטודנטיות בטקס הענקת תארים הסמוך למועד סיום כל חובותיהן. 

סטודנטית שנבצר ממנה להגיע לטקס, תוכל לקבל את התעודה במזכירות המכללה או באמצעות 

קרוב משפחה מדרגה ראשונה שיגיע למכללה ויציג ייפוי כוח של הסטודנטית וצילום תעודת 

זהות שלה. 

לשליחת  בקשה  או  ראשונה  מדרגה  משפחה  קרוב  שאינו  נציג  באמצעות  התעודה  שליחת 

התעודה בדואר – יחייבו דמי טיפול על סך 120 ש"ח.

ועדת מוגנות 
הקשורות  בתלונות  לטיפול  המכללה  הנהלת  בידי  ממונה  המכללה,  דיקנית  בלאו,  מיכל  הגב' 

בהטרדה מינית. בכל מקרה של סבל עקב הטרדה מינית או במקרה של ספק האם מה שקורה הוא 

הטרדה מינית – אתן מוזמנות ליצור קשר עם מיכל 055-6603587. 
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מבנה שנת הלימודים
המכללה קשורה במוסדות החינוך הממ"ד בישראל בפעילותה השוטפת בהכשרה קלינית. לפיכך 

מועדי שנה"ל צמודים בדרך כלל ללוח התאריכים והחופשות שמפרסם משרד החינוך.

שנת הלימודים נחלקת לשתי עונות (סמסטרים). בתום כל עונת לימודים מתקיימים מבחני סיום.

רוב הקורסים ניתנים בהיקף של שתי שעות בשבוע (1 ש"ש) במשך סמסטר אחד או לאורך כל 

שנת הלימודים.

במשך שנה"ל משובצים כשניים-שלושה שבועות של "הכשרה קלינית רצופה" (התנסות במוסדות 

חינוך), וכן שבוע של סדנאות מרוכזות בנושאים שונים.

מערכת הלימודים
א. לקראת כל שנת לימודים מתפרסמת מערכת לימודים הבנויה לפי המסלולים ושנתוני הלימוד.

ב. מערכת הלימודים מחייבת את כל הסטודנטיות אם כי ייתכנו בה שינויים במקרים מסוימים על 

בסיס אישי.

בקשה  תגיש   – גבוהה  להשכלה  אחר  במוסד  בהם  חייבת  שהיא  קורסים  שלמדה  מי  ג. 

לפטור/להמרה לוועדת הסטטוס. לכל בקשה כזו יש לצרף מסמכים מתאימים הניתנים להורדה 

באתר המכללה: סטודנטים/ טפסים/פניה לוועדות המכללה.

ד. כל תוכנית לימודים חייבת להיות חתומה ומאושרת בידי ראש המסלול או מרכז הלימודים או 

מי שהוסמך לכך.

עותק מאושר של התוכנית יישמר בתיק האישי של כל סטודנט.

השבועיים  במהלך  האישית  השעות  במערכת  שינויים  ולבצע  מקורסים  לפרוש  אפשר  ה. 

ובאישור ראש המסלול בלבד. החל מהשבוע השלישי, כל עזיבה של  הראשונים של הסמסטר 

קורס, גם במקרים מזכים ובאישור ראש המסלול, תחייב את הסטודנטית בתשלום מלא.

בקורס של סיורים אפשר לבטל השתתפות בקורס וללא תשלום עד שבועיים קודם הסיור, חוץ 

ממקרים חריגים ביותר ושיועברו לדיון בוועדת סטטוס.

ו. שינוי תוכנית הלימודים – סטודנטית המבקשת לשנות את התוכנית שאושרה לה תפנה לראש 

המסלול ותמלא טופס בקשה לשינוי קורס. לאחר אישור השינוי בידי ראש המסלול, יוקלד השינוי 

במזכירות האקדמית ויתויק בתיק האישי. לימודים בקורסים שלא יירשמו בטופס הלימודים – לא 

יוכרו. שינויים במערכת הלימודים יוגשו עד שבועיים מתחילת הלימודים.

לוחות  על  מתפרסמים  פרטים  הקיץ.  חופשת  במהלך  מתנהלת  הלימוד  לקורסי  ההרשמה  ז. 

המודעות/ באתר המכללה.

ח. סטודנטית שלמדה במוסד להשכלה גבוהה ומבקשת לקבל הכרה בקורסים על סמך לימודיה 

– נדרשת לצרף אישור רשמי המפרט את תחומי הלימוד, מספר שעות הלימוד, סילבוס הקורס 

והציונים שהושגו. המכללה אינה מתחייבת להכיר בקורסים שנלמדו במוסדות לימוד אחרים. יש 

להגיש בקשות להכרה בלימודים קודמים (כולל לימודי מדרשה) בשלב הקבלה למכללה בלבד.

קוד התנהגות וקוד לבוש
בישראל,  הדתית  הממלכתית  החינוך  למערכת  ומחנכים  מחנכות  המכשירה  שאנן  במכללת 

החמ"ד  במערכת  כמחנכים  בעתיד  לתפקידם  מודעים  להיות  מתבקשים  במכללה  הסטודנטים 

ולנהל את אורח חייהם באופן המתבקש, מתאים והולם למחנכים במגזר הדתי.

בבואם למכללה יקפידו הגברים על לבוש הולם והנשים תקפדנה על לבוש צנוע - חצאית ושמלה 

באורך המכסה את הברך גם בעת ישיבה, שרוולים ומפתח חולצה סגור.

יושר אישי
שמירה על לוח הזמנים ונוכחות מראשית השיעור ועד סופו (על פי זמני השיעורים המתפרסמים 

במכללה ובאתר האינטרנט של המכללה).

שמירה על טוהר המידות בבחינות ובמטלות.

כתיבה אקדמית מתוך שמירה על כללי האתיקה וזכויות יוצרים. 

תקנות מנהל
א. סטודנטית השוהה במכללה נדרשת לכבד את כל הכללים הנהוגים במכללה.

עם  יתקיים  במכללה  תפקיד  בעל  או  גוף  עם  סטודנטית  של  דיון  או  שיח  התנהלות,  כל  ב. 

הסטודנטית עצמה ולא עם מייצגים חיצוניים כגון הורים או בני זוג.

אישורים,  הצגת  מועדי  בדבר  המזכירות  הוראות  אחר  בדייקנות  למלא  נדרשת  הסטודנטית  ג. 

תעודות מקוריות ואישורים נוטריוניים.

ד. הסטודנטית מתבקשת לדאוג לעדכון הפרטים האישיים שבתיקה האישי במנהל תלמידים או 

באמצעות מערכת הציונים שבאינטרנט באמצעות אתר המכללה (שינוי מצב משפחתי, כתובת 

וכו'). 

עצמן  ולבטח  לאומי  לביטוח  לשלם  בריאות,  בביטוח  עצמה  את  לבטח  נדרשת  הסטודנטית  ה. 

ביטוח נזיקין.

ו.  הסטודנטית אחראית להתעדכן בהודעות המתפרסמות מדי יום באתר המכללה.

נוכחות בלימודים
הקשורה  אחרת  פעילות  ובכל  הוראה  באימוני  בסיורים,  בסדנאות,  בשיעורים,  ההשתתפות  א. 

בלימודים במכללה היא חובה.

היעדרויות  חמש  ועד  סמסטריאלי  מקורס  היעדרויות  שתי  עד  להיעדר  רשאית  סטודנטית  ב. 

מקורס שנתי. 

ולא  (אפילו מסיבות מוצדקות) לא תורשה להיבחן,  ג. סטודנטית שתיעדר מקורס מעל המותר 

יוכרו לה לימודיה במקצוע זה באותה שנה/סמסטר. במקרים גבוליים תוטל עבודת השלמה או 

מבחן.

ד. הזכות להיעדר אינה קיימת בהכשרה הקלינית. בכל מקרה של היעדרות חייבת הסטודנטית 

להשלים את הימים שנעדרה בהם.

ה. סטודנטית תורשה למלא מקום בגן או בבית ספר בזמן ימי הלימוד במכללה אך ורק לפי אישור 

ראש המסלול. מילוי מקום מאושר לא ייחשב במכסת ההיעדרויות.

ו. סטודנטית המתחתנת תקבל אישור להיעדרות נוספת של שבוע ימים מעבר למכסה.

המותרת.  למכסה  מעבר  נוספות  היעדרויות  לארבע  אישור  תקבל  לידה  לאחר  סטודנטית  ז. 

הנולד.  ברך  וטיפול  מהלידה  התאוששות  לצורך  נוספת  אחת  להיעדרות  זכאית  הסטודנטית 

היעדרות זו ניתנת למימוש שנה מיום הלידה בלבד ולא בסמסטר שמומשה בו חופשת הלידה. 

בלידה  על ארבע  נוספת  להיעדרות אחת  זכאית  היולדת  ח. בלידת תאומים תהיה הסטודנטית 

רגילה. כלומר חמש היעדרויות.

ט.  סטודנטית השרויה באבל, לא עלינו, תקבל אישור להיעדרות נוספת של שבוע ימים מעבר 

למכסה.

י.  חל איסור להכניס תינוקות לשיעורים.

יא. יציאה לצורך הנקה תתאפשר לזמן של כ-15 דקות בפתיחה או בסיום של כל שיעור ובסמוך 

להפסקות. 

יב.  במקרה של ספק בבעיית היעדרות, על התלמידה לוודא את זכאותה להיבחן אצל המרצה.

יג. זכותו של מרצה למנוע כניסת מאחרים להרצאה או "טיילת" בזמן ההרצאה. הסטודנטית חייבת 

להופיע בזמן לשיעורים ולפעילויות. איחור הוא כניסה לשיעור עד 15 דקות מתחילתו, שלושה 

ייחשב  דקות   15 מעל  איחור  המלא).  התקנון  במסמך  (ראי  אחת  להיעדרות  נחשבים  איחורים 

כהיעדרות מלאה. אין לצאת במהלך השיעור. יציאה במהלך השיעור דינה כהיעדרות (כולל מקרים 

להוציא  רשאי  מרצה  פדגוגי).  מדריך  או  מרצה  עם  פגישה  לצורך  יוצאת  סטודנטית  שבהם 

סטודנטית מהשיעור בשל הפרעה למהלך השיעור, יציאה זו תיחשב כהיעדרות. המרצה יעביר את 

פרטי האירוע לוועדת משמעת. (מרצה רשאי להחליט ולהודיע כי בקורס שהוא מלמד בו לא תותר 

כלל כניסה באיחור).

ורק  ל-20%  מעבר  בסמסטר  אחת  פעם  ניתן  מאמן  ספר  לבית  עזרה  לצורך  יציאה  אישור  יד. 

באישור ההנהלה מראש. לא יינתן אישור למפרע ובמקרה זה תיחשב ההיעדרות כחלק מ-20%.

טו.  היעדרות לצורך ימי עיון של פר"ח נמצאת במסגרת 20% היעדרות.

שיטת לימוד חריגה (לימוד בהנחיה)
בשיטת לימוד חריגה הסטודנטיות פטורות מנוכחות סדירה בשיעורים, כאשר כלל הסטודנטיות 

המשתתפות בקורס לומדות בנוכחות מלאה. בקשה לשיטת לימוד חריגה תוגש במהלך השבועיים 

הראשונים של הסמסטר לראש המסלול/ החוג, בכפוף לאישור המרצה ועל פי הנחיותיו. 

סטודנטיות הלומדות בשיטת לימוד חריגה, מחויבות להיפגש לכל הפחות מפגש אחד עם מרצה 

הקורס במהלך הסמסטר, כמו כן הן מחויבות במטלה אקדמית נוספת, וכן קריאת מאמר חובה 

אחד מתוך הסילבוס שיישאלו עליו בשאלה נוספת בבחינה/בעבודה. מענה על שאלה זו תזכה את 

כך,  על  נוסף  הבחינה/העבודה.  של  הסופי  הציון  לצבירת  ויחושב  מלא  בניקוד  הסטודנטיות 

עצמה,  דעת  על  ב  במועד  שתיבחן  סטודנטית  בלבד.  א  במועדי  להיבחן  נדרשות  הסטודנטיות 

המבחן ייפסל והסטודנטית תיקנס. 

76. לא הצליחה הסטודנטית לקבל ציון עובר  זו הוא  ציון עובר מינימלי בקורס הנלמד בשיטה 

או  מלא  ובתשלום  רגילה  לימוד  בשיטת  נוספת  פעם  הקורס  את  ללמוד  תידרש  היא  מינימלי, 

ללמוד קורס חלופי על פי הנחיית ראש המסלול.

קורס מקוון/מונחה
קורס מקוון הוא קורס שבו הלמידה מתבצעת במרשתת (אינטרנט). הרישום לקורס ייעשה על פי 

הנחיות המזכירות וההנהלה. על הנרשמת להיות בעלת יכולת נגישות לאינטרנט ובעלת מיומנות 

וידע בשימוש ברשת האינטרנט. 

הסטודנטיות יידרשו לבצע את המטלות באופן סדיר ועל פי לוח זמנים והנחיות המרצה. 

תקנון ללמידה מקוונת
 = / בזום  הסטודנטיות נדרשות לעמוד בכל הכללים הנדרשים במכללת שאנן. שיעור "מרחוק" 

שיעור פרונטלי רגיל, ולכן יש לעמוד בכל הכללים הכתובים בתקנון.

סביבה לימודית – הינך נדרשת מראש לארגן לעצמך סביבת לימודים ביתית נוחה ונאותה (לא 

למידה במהלך נסיעה/הליכה וכדומה) ותנאי למידה נוחים ולמנוע כל מצב של אי נוכחות שיירשם 

כהיעדרות:

• מחשב תקין מחובר לאינטרנט פעיל. לוודא מראש שלא תהיינה בעיות של חומרה, במקרה של 

מחשב נייד – שתהיה סוללה טעונה דייה לכל היום.

• מצלמה ומיקרופון תקינים ופעילים.

• חיבור תקין לאינטרנט

• מכשירי כתיבה ושתייה.

• האכילה אסורה בזמן השיעורים. 

בכל  פתוחה  מצלמה  חובת  השיעורים.  אורך  לכל  נראית  נוכחות  נדרשת   – נראית  נוכחות 

השיעורים ולכל אורכם. 

פניות ללימודים – יש לשמור על פניות מלאה ללימודים. חל איסור להכניס תינוקות לשיעורים. 

חובת נוכחות על פי כל כללי התקנון, ישיבה מול מצלמה = יציאה לרשות הרבים.

בדיונים  מגוונות, להשתתף  להגיש מטלות  – במהלך הלמידה תידרש הלומדת  נוכחות פעילה 

וכדומה. בכל ההליך תידרש לעבוד ליד המחשב עם מצלמה פתוחה בזמן העבודה. 

אתר/כלי דיגיטלי – אפשר לשלב ולהיעזר רק בכלים/אתרים שאפשר להשתמש בהם והנתונים 

שנתקלת  במקרה  לשימוש.  מאושר  אינו  הגנה,  בשל  שנחסם  דיגיטלי  אתר/כלי  ההגנות.   לכל 

בבעיה, נא לעדכן את המרצה על כך.

תקנון מבחנים וסדרי בחינה
א. לוח בחינות סופי יתפרסם על לוח המודעות ובאתר המכללה באינטרנט, לא יאוחר משבועיים 

לפני מועד הבחינות (על אף הנאמר לעיל, יש לעקוב יום לפני הבחינה על שינוי בלתי צפוי).

ב. חלה חובת השתתפות בבחינות במועד א.

ג. אם נבצר מהסטודנטית להיבחן במועד א בשל אילוצים של המכללה (מועדי בחינות חופפים) 

יש להיבחן במועד ב. גם סטודנטית שהיו לה אילוצים אישיים או שרוצה לתקן ציונים שקיבלה 

במועד א רשאית לגשת להיבחן במועד ב של הקורס. הציון האחרון קובע. במקרים מיוחדים כפי 

שיפורט בהמשך הסטודנטית רשאית להיבחן במועד מיוחד נוסף.

ד. חלה עדיפות בביצוע בחינות הנדרשות במסגרת של השלמת חובות משנים קודמות.

ה. כאמור סטודנטית הלומדת בשיטת למידה חריגה רשאית להיבחן במועדי א בלבד ובציון עובר 

של 76. 

יורשו  לא  נבחנות  המשגיח.  של  הגעתו  עם  מייד  תתבצע  הבחינה  לחדר  סטודנטית  כניסת  ו. 

להיכנס לחדר הבחינה, אלא רק במהלך חצי השעה הראשונה שלאחר תחילתה, בתנאי שאחת 

מהנבחנות לא עזבה את חדר הבחינה בפרק זמן זה. לא תינתן תוספת זמן למאחרות.

ז. בעת הכניסה לבחינה יש להציג לפני המשגיח כרטיס נבחן מעודכן לסמסטר הנוכחי, המוכיח 

כי אין לסטודנטית מחויבויות כספיות כלשהן כלפי המכללה. ניתן להורידו באזור האישי בתוך 

אתר המכללה ,המסמך יופיע לאפשרות הדפסה לאחר הסדרת התשלומים.

ח. לא תורשה סטודנטית לעיין בבחינה טרם כתיבתה. סטודנטית שתיכנס לבחינה ותבחר שלא 

לכתוב במחברת הבחינה הציון יהיה "0". 

ט. נבחנת שהחליטה שלא לכתוב את הבחינה, לא תהיה רשאית לעזוב את חדר הבחינה, אלא 

כעבור חצי שעה ממועד תחילתה, וזאת לאחר שמילאה את פרטיה האישיים על גבי המחברת 

והחזירה את טופס הבחינה.

י. נבחנת לא תעזוב את חדר הבחינה במהלך הבחינה. במקרים מיוחדים שבהם תוגש בקשה עד 

היציאה  תתאפשר   04-8780017  – כלאף  רגינה  הגב'   – הבחינות  לאחראית  הבחינה  לפני  יום 

לשירותים. בבחינות שאורכן יותר משעה וחצי, תתפצל הבחינה לשני חלקים וביניהם הפסקה של 

15 דקות לשירותים ולאוכל. 

יא. במשך כל הבחינה חל איסור להחזיק בהישג יד, בחדר הבחינה או בסמוך לו, כל חומר הקשור 

לבחינה עצמה או לקורס שבו נערכת הבחינה, כולל טלפון סלולרי, פרט לחומר שהשימוש בו 

הותר בידי המרצה.

יב. חל איסור מוחלט להשתמש במכשירי טלפון ניידים או בכל מכשיר אלקטרוני בשעת הבחינה. 

יש לכבותם ולהניחם בתיק ליד הלוח בכיתה.

יג. לחדר הבחינה מותר להכניס רק שתייה.

יד. חל איסור להכניס תינוקות לחדר המבחן.

טו. חלה חובת הרשמה למועד ב באתר המכללה. סטודנטית שהחליטה שלא לגשת לבחינה, עליה 

להודיע על כך במזכירות. במקרים שבהם לא תתקבל הודעה תחויב הסטודנטית בקנס של 100 

ש"ח.

טז. סטודנטית הנדרשת להיבחן במועד מיוחד תגיש בקשה לוועדת סטטוס לפני מועד ב! פניות 

יוגשו אך ורק על גבי "טופס פנייה  שיוגשו לאחר מועד זה לא יתקבלו. פניות לוועדת סטטוס 

לוועדת סטטוס" הנמצא באתר המכללה . 

יז. החלטות ועדת הסטטוס יועברו למזכירות המכללה. יש לציין כי באחריותה של הסטודנטית 

לברר מה היו החלטות הוועדה במזכירות המכללה- הגב' הניה ארנון.

ZOOM מבחנים בחדר
במידה והמצב הקיים יאלץ אותנו ללמוד מרחוק, המבחנים יתקיימו במתכונת זו על פי הכללים 

הבאים:

א. הבחינה תתבצע בחדר ZOOM  בו נלמד הקורס, אלה אם כן המרצה אשלח כתובת זום אחרת.

ב. ללא הפעלת המצלמה בזמן הבחינה לא ניתן יהיה להבחן. 

ג. באחריות הסטודנטית להימצא בחדר נפרד ושקט ושלא ייכנסו לחדר בני משפחה או אנשים 

אחרים.

ד. במשך כל הבחינה חל איסור להחזיק בהישג יד, בחדר הבחינה או בסמוך לו, כל חומר הקשור 

לבחינה עצמה או לקורס בו נערכת הבחינה, כולל טלפון סלולארי, פרט לחומר שהשימוש בו הותר 

על-ידי המרצה. חל איסור להשתמש בטלפון נייד או כל אמצעי אלקטרוניקה אחר בזמן הבחינה.

ה. סטודנטית שתכנס לבחינה לאחר תחילת הבחינה לא תקבל תוספת זמן מעבר לשעת ההתחלה 

והסיום שהוגדרה לבחינה. סטודנטים עם התאמות של תוספת זמן, יוגדר להם זמן הבחינה כולל 

תוספת זמן.

ו. פנייה למרצה תהיה ע"י הרמת יד לכיוון המצלמה, והמתנה שהמרצה יפנה לסטודנטית.

ז. נבחן לא יוכל לעזות את החדר ZOOM או לכבות את המחשב לפני שסיים את הבחינה.

ח. נבחן שהחליט שלא לכתוב את הבחינה, לא יהיה רשאי לעזוב את חדר ZOOM, אלא כעבור חצי 

שעה ממועד תחילת   הבחינה.

מועד בחינה מיוחד
א. סטודנטית שנבצר ממנה להיבחן במועד א או במועד ב אינה זכאית אוטומטית למועד מיוחד. 

בקשה למועד מיוחד מחייבת פנייה בכתב לוועדת סטטוס לפני מועד ב! פניות שיוגשו לאחר מועד 

אחד.  טופס  גבי  על  ירוכזו  הבקשות  כל  אחת,  מבחינה  יותר  יש  שבו  במקרה  יתקבלו.  לא  זה 

הבקשות לביצוע מועד מיוחד יוגשו רק במקרה של כישלון בבחינה ולא לצורך שיפור הציון.

ב. האפשרות לקבלת מועד מיוחד ניתנת רק בחמישה מקרים:

    1. חתונה  |  2. חופשת לידה  |  3. מילואים  |  4. אשפוז  |  5. אבל

ג. פניות לוועדת סטטוס לבקשת מועד מיוחד יוגשו אך ורק על גבי "טופס בקשה למועד מיוחד" 

הנמצא באתר המכללה. החלטות ועדת הסטטוס יועברו למזכירות המכללה. יש לציין כי באחריות 

הסטודנטית לברר מה היו החלטות הוועדה.

ד. אי אפשר לשפר ציון במועד מיוחד. המקרה היחיד שבו אפשר לשפר ציון במועד מיוחד הוא 

במקרה שבו היה כפל מבחנים. אי אפשר לשפר ציון במועד מיוחד גם במקרים מזכים.

ה. אי אפשר להיבחן שלוש פעמים בקורס. סטודנטית שנבחנה פעמיים ונכשלה נדרשת להירשם 

לקורס מחודש בשנת הלימודים הבאה.

ו. סטודנטית שהייתה אמורה להגיע לבחינה במועד מיוחד, לא הגיעה לבחינה, לא הודיעה על כך 

100 ש"ח דמי טיפול ולא תוכל להיבחן  וההיעדרות הייתה ללא סיבה מוצדקת, תשלם קנס של 

במועדים מיוחדים עד תום לימודיה, חוץ ממקרים חריגים ביותר ובאישור מיוחד של ועדת סטטוס.

ציוני בחינות 
א. מחובתה של הסטודנטית לעקוב אחר ציוניה המופיעים באתר המכללה באינטרנט ולדווח על 

יפורסמו בין שבועיים לשלושה שבועות ממועד  כל עיכוב חריג ברישום ציונה בקורס. הציונים 

הבחינה. לא תתקבל טענה כלשהי על ציון חסר לאחר סוף הסמסטר העוקב.

ב. ציון "עובר" הוא 60. חוץ מקורסים שבהם ציון "עובר" הוא 70: הכשרה קלינית, לשון עברית, 

קורסי דידקטיקה, חוגים (ממוצע כולל) או קורסים שצוין בהם אחרת. ציון "עובר" הנמוך ביותר 

במבחני בקיאות בהלכה ובמקרא הוא 65.

ג.  ציון עובר בקורס – תנאי ראשון- יש לקבל ציון עובר בבחינה (לפחות 60 או 70 בהתאם להגדרת 

הקורס). רק לאחר שהסטודנטית עברה את הבחינה אפשר לשקלל לה את ההרכבים הנוספים של 

הקורס: תרגילים, בחנים, עבודות וכו' כדי לקבל את הציון הסופי בקורס. 

ד. סטודנטית שמעוניינת לשפר ציון תוכל להיבחן גם במועד ב. בכל מקרה הציון האחרון הוא 

הקובע. לא יתקיימו מועדים נוספים! באירועים חריגים רשאית הנהלת המכללה לקבוע כי הציון 

הגבוה מבין שני המועדים הוא הציון הסופי והקובע.

ה.  סטודנטית שנכשלה בשני מועדים של אותו קורס, תחויב ללמוד את הקורס פעם נוספת או 

לחלופין, ללמוד קורס אחר. 

ו. עלות חזרה על קורס סמסטריאלי                                   - 574 ש“ח.   

ז. החובה על בדיקת הציונים ועל בירור תאריכי הבחינות מוטלת על הסטודנטית.

נוהל ערעור על ציוני בחינות: 

א. לערעור על הבחינה יש לפנות למרצה ולראש החוג.

יעמדו לרשות הסטודנטים  יהיה לעיין במחברת הבחינה הסרוקה. המחברות הסרוקות  ניתן  ב. 

לעיונם עד תום חודשיים ממועד המבחן.

עבודות – תקנון לכתיבה ולהגשת עבודות 

הנחיות כלליות
כל עבודה (כולל מטלות ותרגילים קצרים), פרו-סמינריון ועבודה סמינריונית חייבים להיכתב לפי 

הכללים של כתיבת עבודה אקדמית, תוך הקפדה על מניעת העתקות ושמירה על זכויות יוצרים.

הסטודנטיות הלומדות לקראת תואר B.Ed. חייבות בכתיבת שתי עבודות סמינריוניות במקצועות 

ההתמחות ועבודה סמינריונית נוספת בחינוך. 

הסטודנטיות הלומדות לקראת תואר M.Ed. חייבות בשתי עבודות סמינריוניות, וכן בעבודת גמר 

יישומית. 

אין לכתוב שתי עבודות בהנחיית אותו מנחה.

מנחי העבודות ייעצו לסטודנטיות בבחירת הנושא ובתכנון שלבי העבודה. היקף ההנחיה ומועדיה 

ייקבעו בתיאום משותף של הסטודנטית והמנחה. בהנחיה האישית יידונו האפשרויות שבנושא, 

פיתוחו, תיחומו, איסוף החומר והמקורות, דרכי תיעודו ועיבודו וחלוקת הנושא לראשי פרקים. 

אפשר לקבל ייעוץ גם בספרייה.

הסטודנטיות נדרשות לשמור עותק נוסף של העבודה ברשותן למקרה שיידרשו להגישו.

סדרי הגשת עבודות
בכל עבודת סיום לקורס סמסטריאלי/שנתי יהיה מועד הגשה אחד בלבד.

כמו כן יודיע המרצה את עקרונות למתן הציון באמצעות מחוון.

יש להגיש את העבודה בצירוף טופס בקרה (הנמצא באתר המכללה) שלא בוצעו העתקות. ללא 

הטופס לא תיבדק העבודה! 

למען הסר ספק – חלה על המרצים חובת דיווח לוועדת משמעת על כל מקרה של חשד להעתקה 

בעבודות כולל פלגיאט. 

במקרה של סיבה אישית מיוחדת, אפשר לפנות בכתב לוועדת סטטוס לפני תום מועד ההגשה 

של העבודה ולבקש הארכה.

הגשת עבודה במועד מיוחד תחויב באישור ועדת סטטוס. הגשת עבודה באיחור ללא אירוע מזכה, 

תחייב תשלום קנס של 300 ש"ח לכל 1 ש"ש. לאחר המועד המיוחד, הקורס יימחק והסטודנטית 

תאלץ לחזור עליו.

כמו כן, בכל מקרה אי אפשר להשלים חובות/עבודות/מבחנים בקורס אם חלפו מועדי ההגשה 

למועד  להגיש בקשה  יש  כאמור  המזכירות האקדמית.  בידי  בקורס, אלא אם תאושר הבקשה 

מיוחד במבחן לפני תום מועד ההגשה של העבודה.

אם מסיבה כל שהיא לא הוגדר מועד להגשה הרי שהתאריך האחרון להגשת עבודה בקורס הוא 

סוף תקופת המבחנים של אותו סמסטר.

לסטודנטיות שלא הגישו עבודה במועד שנקבע ולא קיבלו על כך אישור מראש מוועדת הסטטוס, 

יבוטל הקורס ויהיה עליהן להירשם, לשלם וללמוד אותו מחדש בנוכחות מלאה.

מועדי הגשת עבודות סמינריוניות:
1. עד לראש חודש חשוון, בשנה העוקבת למועד הקורס. 

2. סטודנטיות הלומדות בתוכנית רג"ב (תוכנית מצוינות), הלומדות בשנת לימודים אחת שלושה 

סמינריונים, יגישו שתי עבודות סמינריוניות עד לר"ח חשוון בשנה העוקבת למועד הקורס ואת 

העבודה הסמינריונית השלישית עד לראש חודש כסלו בשנה העוקבת למועד הקורס. 

רפרטים לסמינריונים:
1.  על כל הסטודנטיות להעביר רפרט על פי ההנחיות והמועדים שהמרצה יקבע.

2.  אי אפשר לפנות לוועדת סטטוס בעניין חריגה בהעברת הרפרט.

3.  אי הגשת רפרט על פי ההנחיות שנקבעו, תגרור הפסקת הקורס הסמינריוני.

4. הגשת עבודה סמינריונית במועד מיוחד תחויב באישור ועדת סטטוס. הוועדה תקבע את מועד 

המיוחד  המועד  1 ש"ש. לאחר  לכל  300 ש"ח  קנס של  הנתונים תשלום  פי  על  ותחייב  ההגשה 

הקורס יימחק והסטודנטית תיאלץ לחזור עליו.

5. אי אפשר לתקן עבודות/עבודות סמינריוניות לאחר הגשה סופית. 

6.  חשוב שיודגש שכל עבודה תיעשה על פי כללי האתיקה הסטודנטיאלית שבתקנון.

7.  הסטודנטיות צריכים לבדוק לפני הגשת העבודה כי אין להם מחויבויות כספיות כלשהן כלפי 

המכללה.

8.  מסירת עבודות על פי הנחיית המרצה.

9.  המרצה יכול על פי שיקול דעתו לא להחזיר עבודות שנמסרו לבדיקה. לסטודנטיות יש הזכות 

להיפגש עם המרצה כדי לראות את ההערות שנרשמו בעבודה וזאת עד שבועיים מיום פרסום 

הציון.

10. בקשת ערעור על ציון העבודה ובדיקה חוזרת תוגש בכתב למרצה, עם העתק לראש החוג, 

בעבודה  משותף  לעיון  הסטודנטית  את  יזמן  המרצה  הציון.  פרסום  מתאריך  שבועיים  בתוך 

ולהסבר הקריטריונים למתן הציון. דמי טיפול עבור בדיקה חוזרת – 50 ש"ח.

11. בקשת ערעור על ציון העבודה ובדיקה חוזרת בידי מרצה נוסף תוגש בכתב למרצה, עם העתק 

לראש החוג, בתוך שבועיים מתאריך פרסום הציון. ראש החוג יאשר וימנה מרצה נוסף לבדיקה 

העבודה. הציון האחרון שיתקבל יהיה הציון הסופי של העבודה. לא יהיה אפשר לערער על ציון 

זה. דמי טיפול עבור בדיקה חוזרת – 200 ש"ח.

סיום הסמסטר  עד  ותשמרנה  במזכירות המכללה  בידי המרצה תמצאנה  עבודות שהוחזרו   .12

העוקב.

אישורים ונהלים
סטודנטית רשאית לקבל במהלך לימודיה שני אישורי לימודים שתקבל בזמן הסדרת מקדמת 

שכ"ל.

עם השלמת כל החובות – תקבלנה הבוגרות אישור סיום לימודים, גיליון ציונים ותעודה.

כל פנייה למזכירות האקדמית תחויב בתשלום דמי טיפול כדלהלן:

  10 ש"ח תמורת אישור לימודים (מעבר לשניים שקיבלה). 

  60 ש"ח תמורת אישור לימודים בשפה האנגלית. 

  25 ש"ח תמורת סילבוס בקורס שנלמד בעבר וניתן לאתרו במאגר המכללה.

  60 ש"ח תמורת כל מסמך אחר, כולל גיליון ציונים, או מסמכים חיצוניים המצויים בתיקה האישי

  של הסטודנטית, המאוחסן בארכיון המכללה.

  30 ש"ח תמורת גיליון ציונים הנשלח למייל האישי של הבוגרת.

  120 ש"ח תמורת הכנת תעודה מחדש. יש להמציא למזכירות תצהיר על אובדן תעודה.

  120 ש"ח תמורת משלוח תעודת "בוגר" מקורית או משוחזרת, בדואר שליחים. 

נוהל קבלת גיליונות ציונים ואישור ביניים
ומיועד  רשמי  אינו  הגיליון  המכללה.  באתר  ציונים  גיליון  להפיק  יכולות  הסטודנטיות  כל  א. 

לידיעה בלבד.

סטודנטית המבקשת גיליון ציונים חתום תחויב בתשלום בסך 30 ש"ח. 

ב.  במהלך סמסטר א בשנה ג, על כל סטודנטית לתאם עם ראש המסלול מועד לבדיקת חובותיה 

האקדמיות. חובת הסטודנטית לברר יתרת מכסת שעות. 

תוכנית  פי  על  א-ג  (שנים  האקדמיים  החובות  כל  את  ומילאו  ג  שנה  שסיימו  סטודנטיות  ג. 

הלימודים כולל ציונים בקורסים שלמדו, פטור באנגלית, פרויקט וקורס עזרה ראשונה), ימלאו 

טופס בקשה לאישור ביניים בִמנהל הסטודנטים. אם יימצאו הסטודנטיות זכאיות לאישור, יישלח 

האישור לביתן בתוך חודש ימים מיום הגשת הבקשה.

מעבר משנה לשנה
בראש  קלינית  ובהכשרה  הבאה  לשנה  למעבר  תנאי  הוא  הלימודים  שנת  חובות  סיום  א. 

ובראשונה.

ב. סטודנטית שנכשלה בשלושה קורסים, לא תורשה להמשיך בלימודיה.

ג.  סטודנטית שנכשלה בהכשרה הקלינית (ציון נמוך מ-70), לא תוכל להמשיך בלימודיה.

ד.  סטודנטית במסלול מצוינות תעבור משנה לשנה על פי הכללים במסלול – ממוצע 90 ומילוי 

חובות המסלול.

בחירה ושינוי של חוג/מסלול לימודים
א. כל הסטודנטיות רשאיות לבחור במסלול הלימודים ובהתמחות, בתנאי שעמדו בתנאי הקבלה. 

אפשר לקבל ייעוץ לקראת בחירה או שינוי של חוג ומסלול הלימודים.

לראש  באתר)  (המופיע  בקשה  בטופס  תפנה  לימודים,  חוג/מסלול  לשנות  הרוצה  סטודנטית  ב. 

המסלול הנוכחי. לאחר קבלת אישור ראש המסלול הנוכחי, תועבר הבקשה לראש המסלול הקולט 

ולנשיא המכללה. ללא אישור של כל הגורמים, לא תאושר הבקשה. במקרה שבו תאושר הבקשה, 

ייקבעו ההשלמות הנדרשות בקורסי הכשרה קלינית.

ג. צוות המרצים בראשות המדריך הפדגוגי יעקוב אחרי התאמת הסטודנטית למסלול הלימודים. 

יכול להמליץ לסטודנטית על מעבר למסלול  בשעת הצורך ראש המסלול או המדריך הפדגוגי 

הכשרה אחר או לקבוע תנאים להמשך הלימודים.

ד. כל מעבר ממסלול למסלול טעון אישור נשיא המכללה.

הפסקת לימודים
א. הפסקת לימודים והרחקת סטודנטית מהמכללה תוכל לקרות במקרים אלה:

    1. אי עמידה בתנאי הקבלה או בתנאי המעבר משנה לשנה.

    2. אי התאמה אישית להוראה או למסגרת החמ"ד.

    3. אי הקפדה על כללי קוד הלבוש בזמן הימצאותה בין כותלי המכללה.

    4. אם קבעה מועצה פדגוגית עקב אירוע חריג כי הסטודנטית אינה ראויה ללמוד במכללה.

ב. ההחלטה על הרחקת סטודנטית מהמכללה לא תיעשה על דעת יחיד, אלא על יסוד החלטה 

"מינהל  במסמך  החינוך  משרד  בידי  המפורסמים  הנהלים  פי  ועל  פדגוגי  פורום  של  מנומקת 

לומדים במוסדות להכשרת עו"ה" (תש"ע).

פעילות  ומכל  קלינית  מהכשרה  מלימודים,  סטודנטית  להשעות  גם  רשאי  הפדגוגי  הפורום  ג.  

אחרת במכללה לתקופה שלא תעלה על שבועיים.

ד.  סטודנטית רשאית לערער לפני ועדת הערעור על החלטה להרחקה בתוך 14 יום מן המועד שבו 

נודע לה על ההחלטה.

ה.  דיון בוועדת הערעור יתקיים בתוך שבועיים מיום הגשת הבקשה. הסטודנטית רשאית להופיע 

לפני הוועדה אם היא מעוניינת בכך.

ו. דיון בוועדת ערעור יתבצע עם הסטודנטית עצמה ולא עם מייצגים חיצוניים כגון הורים או בני 

זוג.

ז.  הודעה על ההחלטה הסופית תימסר לסטודנטית בתוך שבוע מישיבת הוועדה.

הקפאת לימודים
א. אם הסטודנטית החליטה להקפיא את הלימודים מכל סיבה שהיא, היא חייבת להודיע בכתב 

לראש המסלול, למזכירות האקדמית ולהנהלת החשבונות. 

ב. על הסטודנטית לקבל בכתב את אישורו של ראש החוג. אישור זה תקף לשנתיים. 

ג. סטודנטית שחזרה ללמוד בתוך שנתיים מיום ההקפאה, לא תהיה חובת שינוי כל שהוא בתוכנית 

הלימודים ולא תהיה מחויבת בתוספת שכר לימוד.

ד. סטודנטית שהפסיקה לימודיה לתקופה כל שהיא ולא קיבלה אישור מראש המסלול, תהיה 

מחויבת לבחון מחדש עם ראש המסלול דרישות לסיום התואר, מעבר לתוכנית שנקבעה לה לפני 

הפסקת הלימודים ובתוספת שכר לימוד על כל קורס שתלמד מיום חזרתה. 

תנאי ההסמכה
א. בוגר המכללה יוסמך על יסוד התנאים האלה:

     1. השתתפות סדירה בלימודים, בהתנסות בהוראה ובחינוך ובכל הפעילויות הנדרשות

     במכללה.

     2. עמידה בהצלחה בכל מבחני הקורסים השונים ובבחינות הגמר והגשת עבודות לסוגיהן 

     במועדים הנדרשים.

     3. סיום כל החובות המשלימים, כגון קורס עזרה ראשונה, מבחני בקיאות במקרא ובהלכה, 

     סדנאות וכיו"ב.

חובות  סיום  על  אישור  המכללה  למזכירות  להמציא  לימודיהן  את  שסיימו  סטודנטיות  על  ב. 

כספיים ממנהלת החשבונות והספרייה. כמו כן על הסטודנטיות למלא טופס "בקשה לאישור על 

על  זה  טופס  להגשת  האחריות  האקדמית.  למזכירות  ולהגיש  לתעודה"  וזכאות  לימודים  סיום 

הסטודנטיות.

סטודנטיות שסיימו את לימודיהן, יקבלו זכאות לתואר או לתעודת הוראה מהמזכירות האקדמית, 

רק לאחר בדיקת ראש המסלול ואישורו על סיום הלימודים. 

אישור הזכאות לתואר או לתעודת הוראה הוא אסמכתה רשמית של המכללה ואפשר להציגו 

לפני כל מוסד. 

ייקבע לפי תאריך מתן הציון האחרון לתעודה. התעודות מוענקות  ג. תאריך הזכאות לתעודה 

אחת לשנה בטקס חלוקת תארים ותעודות.

ד. המסיימות בהצלחה שלוש שנות לימוד, בהיקף של 80% כולל הכשרה קלינית ג ופרויקט – יהיו 

זכאיות לאישור המקנה דרגת שכר "מורה מוסמך בכיר" – לצורכי שכר בלבד.

ה. מי שסיימה לימודיה ואינה זכאית לתואר או לתעודת הוראה בגלל בחינות וחובות לימודים – 

תישמר לה הזכות להשלים את החובות על פי התוכנית המקורית, במשך שנתיים ממועד סיום 

הלימודים, בתשלום נוסף! 

והיקף  הלימודים  מסגרת   – משמעה  המקורית"  התוכנית  פי  על  חובות  "השלמת  כי  יובהר 

הדרישות. אי אפשר להשלים חובות/עבודות/מבחנים בקורס אם חלפו מועדי ההגשה.

(נא לעיין ב"סדרי הגשת עבודות" עמ' 34 בתקנון זה)

השלמה לאחר שנתיים ועד שש שנים מסיום הלימודים תהיה על פי תוכנית לימודים שתיבנה 

לפונה בידי המכללה – בהתחשב בחובות הקבלה, בלימודים ובדרישות העדכניות של המכללה 

בתחום ההכשרה – בתשלום נוסף!

לאומי  שירות  כולל  (לא  לימודים  הפסקת  על  הודעה  לאחר שנמסרה  שנתיים  ללימודים  חזרה 

לאחר סיום הלימודים) – תיחשב כפנייה חדשה לקבלה למכללה, והיא טעונה הסכמת המכללה 

קודמים  בלימודים  להכיר  אפשרות  בדיקת  מתוך   – שתיקבע  כפי  לימודים  בתוכנית  ועמידה 

(הוראות התיישנות לימודים של האגף להכשרת עו"ה – מינהל לומדים תש"ע).

ו. סטודנטיות שהחלו את הלימודים לתעודת הוראה (עם או בלי תואר) משנת הלימודים תשע"ז 

ואילך, תהיינה מחויבות כחלק מתהליך הקבלה לעבודה (לאחר סיום תקופת ההתמחות) במוסד 

חינוך רשמי (מוסד חינוך שבו משרד החינוך הוא המעסיק של עובדי ההוראה), לעבור בחינות 

קבלה מעבר לדרישות הקיימות כיום – תואר אקדמי, תעודת הוראה וחובת התמחות בהוראה 

(סטאז'). 

תאריכי תפוגה של הסמכה להוראה
האחריות על סיום החובות הלימודיות מוטלת על הסטודנטית בלבד. 

סטודנטית זכאית להשהות את לימודיה לתואר ראשון לתקופה שלא תעלה על שתי שנות לימוד, 

בלי שתקופה זו תימנה לה במניין שנות לימודיה לתואר. 

אם לא תעשה זאת בפרק הזמן הנקוב, תחויב בתקופת לימודים או בעבודות נוספות כפי שתקבע 

המועצה האקדמית. 

בהכשרה מלאה – לאחר שש שנים לא יהיה תוקף ללימודיה הקודמים.

בהסבות – לאחר שלוש שנים לא יהיה תוקף ללימודיה הקודמים.

נוהל קבלת תעודות ותארים
א. על סטודנטיות שהשלימו את כל חובותיהן האקדמיים, למלא טופס "בקשה לאישור על סיום 

לימודים וזכאות לתעודה".

ב. מנהל הסטודנטים ישלים את הבדיקה בתוך חודש ממועד הגשת הבקשה. 

ג.  על סטודנטית שקיבלה הודעה על אי השלמת חובות לימודים ומנהליים להשלים את חובותיה. 

ד. עם השלמת חובותיה יהיה על הסטודנטית להגיש טופס בקשה חדש והיא תחויב בתשלום.

חובותיה  את  הסטודנטית  סיימה  שבו  התאריך  הוא  לתואר  או  לתעודה  הזכאות  מועד  ה. 

האקדמיים והמנהליים. מועד טקס חלוקת תארים יפורסם מדי שנה.

ו. כדי שתוכלנה הסטודנטיות להשתתף בטקס הענקת תארים הסמוך למועד סיום כל חובותיהם, 

יהיה עליהן להגיש בקשה "לאישור סיום לימודים וזכאות לתעודה", לא יאוחר מחודש טרם מועד 

הטקס.

ז. התעודה המקורית תוענק לסטודנטיות בטקס הענקת תארים הסמוך למועד סיום כל חובותיהן. 

סטודנטית שנבצר ממנה להגיע לטקס, תוכל לקבל את התעודה במזכירות המכללה או באמצעות 

קרוב משפחה מדרגה ראשונה שיגיע למכללה ויציג ייפוי כוח של הסטודנטית וצילום תעודת 

זהות שלה. 

לשליחת  בקשה  או  ראשונה  מדרגה  משפחה  קרוב  שאינו  נציג  באמצעות  התעודה  שליחת 

התעודה בדואר – יחייבו דמי טיפול על סך 120 ש"ח.

ועדת מוגנות 
הקשורות  בתלונות  לטיפול  המכללה  הנהלת  בידי  ממונה  המכללה,  דיקנית  בלאו,  מיכל  הגב' 

בהטרדה מינית. בכל מקרה של סבל עקב הטרדה מינית או במקרה של ספק האם מה שקורה הוא 

הטרדה מינית – אתן מוזמנות ליצור קשר עם מיכל 055-6603587. 
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מבנה שנת הלימודים
המכללה קשורה במוסדות החינוך הממ"ד בישראל בפעילותה השוטפת בהכשרה קלינית. לפיכך 

מועדי שנה"ל צמודים בדרך כלל ללוח התאריכים והחופשות שמפרסם משרד החינוך.

שנת הלימודים נחלקת לשתי עונות (סמסטרים). בתום כל עונת לימודים מתקיימים מבחני סיום.

רוב הקורסים ניתנים בהיקף של שתי שעות בשבוע (1 ש"ש) במשך סמסטר אחד או לאורך כל 

שנת הלימודים.

במשך שנה"ל משובצים כשניים-שלושה שבועות של "הכשרה קלינית רצופה" (התנסות במוסדות 

חינוך), וכן שבוע של סדנאות מרוכזות בנושאים שונים.

מערכת הלימודים
א. לקראת כל שנת לימודים מתפרסמת מערכת לימודים הבנויה לפי המסלולים ושנתוני הלימוד.

ב. מערכת הלימודים מחייבת את כל הסטודנטיות אם כי ייתכנו בה שינויים במקרים מסוימים על 

בסיס אישי.

בקשה  תגיש   – גבוהה  להשכלה  אחר  במוסד  בהם  חייבת  שהיא  קורסים  שלמדה  מי  ג. 

לפטור/להמרה לוועדת הסטטוס. לכל בקשה כזו יש לצרף מסמכים מתאימים הניתנים להורדה 

באתר המכללה: סטודנטים/ טפסים/פניה לוועדות המכללה.

ד. כל תוכנית לימודים חייבת להיות חתומה ומאושרת בידי ראש המסלול או מרכז הלימודים או 

מי שהוסמך לכך.

עותק מאושר של התוכנית יישמר בתיק האישי של כל סטודנט.

השבועיים  במהלך  האישית  השעות  במערכת  שינויים  ולבצע  מקורסים  לפרוש  אפשר  ה. 

ובאישור ראש המסלול בלבד. החל מהשבוע השלישי, כל עזיבה של  הראשונים של הסמסטר 

קורס, גם במקרים מזכים ובאישור ראש המסלול, תחייב את הסטודנטית בתשלום מלא.

בקורס של סיורים אפשר לבטל השתתפות בקורס וללא תשלום עד שבועיים קודם הסיור, חוץ 

ממקרים חריגים ביותר ושיועברו לדיון בוועדת סטטוס.

ו. שינוי תוכנית הלימודים – סטודנטית המבקשת לשנות את התוכנית שאושרה לה תפנה לראש 

המסלול ותמלא טופס בקשה לשינוי קורס. לאחר אישור השינוי בידי ראש המסלול, יוקלד השינוי 

במזכירות האקדמית ויתויק בתיק האישי. לימודים בקורסים שלא יירשמו בטופס הלימודים – לא 

יוכרו. שינויים במערכת הלימודים יוגשו עד שבועיים מתחילת הלימודים.

לוחות  על  מתפרסמים  פרטים  הקיץ.  חופשת  במהלך  מתנהלת  הלימוד  לקורסי  ההרשמה  ז. 

המודעות/ באתר המכללה.

ח. סטודנטית שלמדה במוסד להשכלה גבוהה ומבקשת לקבל הכרה בקורסים על סמך לימודיה 

– נדרשת לצרף אישור רשמי המפרט את תחומי הלימוד, מספר שעות הלימוד, סילבוס הקורס 

והציונים שהושגו. המכללה אינה מתחייבת להכיר בקורסים שנלמדו במוסדות לימוד אחרים. יש 

להגיש בקשות להכרה בלימודים קודמים (כולל לימודי מדרשה) בשלב הקבלה למכללה בלבד.

קוד התנהגות וקוד לבוש
בישראל,  הדתית  הממלכתית  החינוך  למערכת  ומחנכים  מחנכות  המכשירה  שאנן  במכללת 

החמ"ד  במערכת  כמחנכים  בעתיד  לתפקידם  מודעים  להיות  מתבקשים  במכללה  הסטודנטים 

ולנהל את אורח חייהם באופן המתבקש, מתאים והולם למחנכים במגזר הדתי.

בבואם למכללה יקפידו הגברים על לבוש הולם והנשים תקפדנה על לבוש צנוע - חצאית ושמלה 

באורך המכסה את הברך גם בעת ישיבה, שרוולים ומפתח חולצה סגור.

יושר אישי
שמירה על לוח הזמנים ונוכחות מראשית השיעור ועד סופו (על פי זמני השיעורים המתפרסמים 

במכללה ובאתר האינטרנט של המכללה).

שמירה על טוהר המידות בבחינות ובמטלות.

כתיבה אקדמית מתוך שמירה על כללי האתיקה וזכויות יוצרים. 

תקנות מנהל
א. סטודנטית השוהה במכללה נדרשת לכבד את כל הכללים הנהוגים במכללה.

עם  יתקיים  במכללה  תפקיד  בעל  או  גוף  עם  סטודנטית  של  דיון  או  שיח  התנהלות,  כל  ב. 

הסטודנטית עצמה ולא עם מייצגים חיצוניים כגון הורים או בני זוג.

אישורים,  הצגת  מועדי  בדבר  המזכירות  הוראות  אחר  בדייקנות  למלא  נדרשת  הסטודנטית  ג. 

תעודות מקוריות ואישורים נוטריוניים.

ד. הסטודנטית מתבקשת לדאוג לעדכון הפרטים האישיים שבתיקה האישי במנהל תלמידים או 

באמצעות מערכת הציונים שבאינטרנט באמצעות אתר המכללה (שינוי מצב משפחתי, כתובת 

וכו'). 

עצמן  ולבטח  לאומי  לביטוח  לשלם  בריאות,  בביטוח  עצמה  את  לבטח  נדרשת  הסטודנטית  ה. 

ביטוח נזיקין.

ו.  הסטודנטית אחראית להתעדכן בהודעות המתפרסמות מדי יום באתר המכללה.

נוכחות בלימודים
הקשורה  אחרת  פעילות  ובכל  הוראה  באימוני  בסיורים,  בסדנאות,  בשיעורים,  ההשתתפות  א. 

בלימודים במכללה היא חובה.

היעדרויות  חמש  ועד  סמסטריאלי  מקורס  היעדרויות  שתי  עד  להיעדר  רשאית  סטודנטית  ב. 

מקורס שנתי. 

ולא  (אפילו מסיבות מוצדקות) לא תורשה להיבחן,  ג. סטודנטית שתיעדר מקורס מעל המותר 

יוכרו לה לימודיה במקצוע זה באותה שנה/סמסטר. במקרים גבוליים תוטל עבודת השלמה או 

מבחן.

ד. הזכות להיעדר אינה קיימת בהכשרה הקלינית. בכל מקרה של היעדרות חייבת הסטודנטית 

להשלים את הימים שנעדרה בהם.

ה. סטודנטית תורשה למלא מקום בגן או בבית ספר בזמן ימי הלימוד במכללה אך ורק לפי אישור 

ראש המסלול. מילוי מקום מאושר לא ייחשב במכסת ההיעדרויות.

ו. סטודנטית המתחתנת תקבל אישור להיעדרות נוספת של שבוע ימים מעבר למכסה.

המותרת.  למכסה  מעבר  נוספות  היעדרויות  לארבע  אישור  תקבל  לידה  לאחר  סטודנטית  ז. 

הנולד.  ברך  וטיפול  מהלידה  התאוששות  לצורך  נוספת  אחת  להיעדרות  זכאית  הסטודנטית 

היעדרות זו ניתנת למימוש שנה מיום הלידה בלבד ולא בסמסטר שמומשה בו חופשת הלידה. 

בלידה  על ארבע  נוספת  להיעדרות אחת  זכאית  היולדת  ח. בלידת תאומים תהיה הסטודנטית 

רגילה. כלומר חמש היעדרויות.

ט.  סטודנטית השרויה באבל, לא עלינו, תקבל אישור להיעדרות נוספת של שבוע ימים מעבר 

למכסה.

י.  חל איסור להכניס תינוקות לשיעורים.

יא. יציאה לצורך הנקה תתאפשר לזמן של כ-15 דקות בפתיחה או בסיום של כל שיעור ובסמוך 

להפסקות. 

יב.  במקרה של ספק בבעיית היעדרות, על התלמידה לוודא את זכאותה להיבחן אצל המרצה.

יג. זכותו של מרצה למנוע כניסת מאחרים להרצאה או "טיילת" בזמן ההרצאה. הסטודנטית חייבת 

להופיע בזמן לשיעורים ולפעילויות. איחור הוא כניסה לשיעור עד 15 דקות מתחילתו, שלושה 

ייחשב  דקות   15 מעל  איחור  המלא).  התקנון  במסמך  (ראי  אחת  להיעדרות  נחשבים  איחורים 

כהיעדרות מלאה. אין לצאת במהלך השיעור. יציאה במהלך השיעור דינה כהיעדרות (כולל מקרים 

להוציא  רשאי  מרצה  פדגוגי).  מדריך  או  מרצה  עם  פגישה  לצורך  יוצאת  סטודנטית  שבהם 

סטודנטית מהשיעור בשל הפרעה למהלך השיעור, יציאה זו תיחשב כהיעדרות. המרצה יעביר את 

פרטי האירוע לוועדת משמעת. (מרצה רשאי להחליט ולהודיע כי בקורס שהוא מלמד בו לא תותר 

כלל כניסה באיחור).

ורק  ל-20%  מעבר  בסמסטר  אחת  פעם  ניתן  מאמן  ספר  לבית  עזרה  לצורך  יציאה  אישור  יד. 

באישור ההנהלה מראש. לא יינתן אישור למפרע ובמקרה זה תיחשב ההיעדרות כחלק מ-20%.

טו.  היעדרות לצורך ימי עיון של פר"ח נמצאת במסגרת 20% היעדרות.

שיטת לימוד חריגה (לימוד בהנחיה)
בשיטת לימוד חריגה הסטודנטיות פטורות מנוכחות סדירה בשיעורים, כאשר כלל הסטודנטיות 

המשתתפות בקורס לומדות בנוכחות מלאה. בקשה לשיטת לימוד חריגה תוגש במהלך השבועיים 

הראשונים של הסמסטר לראש המסלול/ החוג, בכפוף לאישור המרצה ועל פי הנחיותיו. 

סטודנטיות הלומדות בשיטת לימוד חריגה, מחויבות להיפגש לכל הפחות מפגש אחד עם מרצה 

הקורס במהלך הסמסטר, כמו כן הן מחויבות במטלה אקדמית נוספת, וכן קריאת מאמר חובה 

אחד מתוך הסילבוס שיישאלו עליו בשאלה נוספת בבחינה/בעבודה. מענה על שאלה זו תזכה את 

כך,  על  נוסף  הבחינה/העבודה.  של  הסופי  הציון  לצבירת  ויחושב  מלא  בניקוד  הסטודנטיות 

עצמה,  דעת  על  ב  במועד  שתיבחן  סטודנטית  בלבד.  א  במועדי  להיבחן  נדרשות  הסטודנטיות 

המבחן ייפסל והסטודנטית תיקנס. 

76. לא הצליחה הסטודנטית לקבל ציון עובר  זו הוא  ציון עובר מינימלי בקורס הנלמד בשיטה 

או  מלא  ובתשלום  רגילה  לימוד  בשיטת  נוספת  פעם  הקורס  את  ללמוד  תידרש  היא  מינימלי, 

ללמוד קורס חלופי על פי הנחיית ראש המסלול.

קורס מקוון/מונחה
קורס מקוון הוא קורס שבו הלמידה מתבצעת במרשתת (אינטרנט). הרישום לקורס ייעשה על פי 

הנחיות המזכירות וההנהלה. על הנרשמת להיות בעלת יכולת נגישות לאינטרנט ובעלת מיומנות 

וידע בשימוש ברשת האינטרנט. 

הסטודנטיות יידרשו לבצע את המטלות באופן סדיר ועל פי לוח זמנים והנחיות המרצה. 

תקנון ללמידה מקוונת
 = / בזום  הסטודנטיות נדרשות לעמוד בכל הכללים הנדרשים במכללת שאנן. שיעור "מרחוק" 

שיעור פרונטלי רגיל, ולכן יש לעמוד בכל הכללים הכתובים בתקנון.

סביבה לימודית – הינך נדרשת מראש לארגן לעצמך סביבת לימודים ביתית נוחה ונאותה (לא 

למידה במהלך נסיעה/הליכה וכדומה) ותנאי למידה נוחים ולמנוע כל מצב של אי נוכחות שיירשם 

כהיעדרות:

• מחשב תקין מחובר לאינטרנט פעיל. לוודא מראש שלא תהיינה בעיות של חומרה, במקרה של 

מחשב נייד – שתהיה סוללה טעונה דייה לכל היום.

• מצלמה ומיקרופון תקינים ופעילים.

• חיבור תקין לאינטרנט

• מכשירי כתיבה ושתייה.

• האכילה אסורה בזמן השיעורים. 

בכל  פתוחה  מצלמה  חובת  השיעורים.  אורך  לכל  נראית  נוכחות  נדרשת   – נראית  נוכחות 

השיעורים ולכל אורכם. 

פניות ללימודים – יש לשמור על פניות מלאה ללימודים. חל איסור להכניס תינוקות לשיעורים. 

חובת נוכחות על פי כל כללי התקנון, ישיבה מול מצלמה = יציאה לרשות הרבים.

בדיונים  מגוונות, להשתתף  להגיש מטלות  – במהלך הלמידה תידרש הלומדת  נוכחות פעילה 

וכדומה. בכל ההליך תידרש לעבוד ליד המחשב עם מצלמה פתוחה בזמן העבודה. 

אתר/כלי דיגיטלי – אפשר לשלב ולהיעזר רק בכלים/אתרים שאפשר להשתמש בהם והנתונים 

שנתקלת  במקרה  לשימוש.  מאושר  אינו  הגנה,  בשל  שנחסם  דיגיטלי  אתר/כלי  ההגנות.   לכל 

בבעיה, נא לעדכן את המרצה על כך.

תקנון מבחנים וסדרי בחינה
א. לוח בחינות סופי יתפרסם על לוח המודעות ובאתר המכללה באינטרנט, לא יאוחר משבועיים 

לפני מועד הבחינות (על אף הנאמר לעיל, יש לעקוב יום לפני הבחינה על שינוי בלתי צפוי).

ב. חלה חובת השתתפות בבחינות במועד א.

ג. אם נבצר מהסטודנטית להיבחן במועד א בשל אילוצים של המכללה (מועדי בחינות חופפים) 

יש להיבחן במועד ב. גם סטודנטית שהיו לה אילוצים אישיים או שרוצה לתקן ציונים שקיבלה 

במועד א רשאית לגשת להיבחן במועד ב של הקורס. הציון האחרון קובע. במקרים מיוחדים כפי 

שיפורט בהמשך הסטודנטית רשאית להיבחן במועד מיוחד נוסף.

ד. חלה עדיפות בביצוע בחינות הנדרשות במסגרת של השלמת חובות משנים קודמות.

ה. כאמור סטודנטית הלומדת בשיטת למידה חריגה רשאית להיבחן במועדי א בלבד ובציון עובר 

של 76. 

יורשו  לא  נבחנות  המשגיח.  של  הגעתו  עם  מייד  תתבצע  הבחינה  לחדר  סטודנטית  כניסת  ו. 

להיכנס לחדר הבחינה, אלא רק במהלך חצי השעה הראשונה שלאחר תחילתה, בתנאי שאחת 

מהנבחנות לא עזבה את חדר הבחינה בפרק זמן זה. לא תינתן תוספת זמן למאחרות.

ז. בעת הכניסה לבחינה יש להציג לפני המשגיח כרטיס נבחן מעודכן לסמסטר הנוכחי, המוכיח 

כי אין לסטודנטית מחויבויות כספיות כלשהן כלפי המכללה. ניתן להורידו באזור האישי בתוך 

אתר המכללה ,המסמך יופיע לאפשרות הדפסה לאחר הסדרת התשלומים.

ח. לא תורשה סטודנטית לעיין בבחינה טרם כתיבתה. סטודנטית שתיכנס לבחינה ותבחר שלא 

לכתוב במחברת הבחינה הציון יהיה "0". 

ט. נבחנת שהחליטה שלא לכתוב את הבחינה, לא תהיה רשאית לעזוב את חדר הבחינה, אלא 

כעבור חצי שעה ממועד תחילתה, וזאת לאחר שמילאה את פרטיה האישיים על גבי המחברת 

והחזירה את טופס הבחינה.

י. נבחנת לא תעזוב את חדר הבחינה במהלך הבחינה. במקרים מיוחדים שבהם תוגש בקשה עד 

היציאה  תתאפשר   04-8780017  – כלאף  רגינה  הגב'   – הבחינות  לאחראית  הבחינה  לפני  יום 

לשירותים. בבחינות שאורכן יותר משעה וחצי, תתפצל הבחינה לשני חלקים וביניהם הפסקה של 

15 דקות לשירותים ולאוכל. 

יא. במשך כל הבחינה חל איסור להחזיק בהישג יד, בחדר הבחינה או בסמוך לו, כל חומר הקשור 

לבחינה עצמה או לקורס שבו נערכת הבחינה, כולל טלפון סלולרי, פרט לחומר שהשימוש בו 

הותר בידי המרצה.

יב. חל איסור מוחלט להשתמש במכשירי טלפון ניידים או בכל מכשיר אלקטרוני בשעת הבחינה. 

יש לכבותם ולהניחם בתיק ליד הלוח בכיתה.

יג. לחדר הבחינה מותר להכניס רק שתייה.

יד. חל איסור להכניס תינוקות לחדר המבחן.

טו. חלה חובת הרשמה למועד ב באתר המכללה. סטודנטית שהחליטה שלא לגשת לבחינה, עליה 

להודיע על כך במזכירות. במקרים שבהם לא תתקבל הודעה תחויב הסטודנטית בקנס של 100 

ש"ח.

טז. סטודנטית הנדרשת להיבחן במועד מיוחד תגיש בקשה לוועדת סטטוס לפני מועד ב! פניות 

יוגשו אך ורק על גבי "טופס פנייה  שיוגשו לאחר מועד זה לא יתקבלו. פניות לוועדת סטטוס 

לוועדת סטטוס" הנמצא באתר המכללה . 

יז. החלטות ועדת הסטטוס יועברו למזכירות המכללה. יש לציין כי באחריותה של הסטודנטית 

לברר מה היו החלטות הוועדה במזכירות המכללה- הגב' הניה ארנון.

ZOOM מבחנים בחדר
במידה והמצב הקיים יאלץ אותנו ללמוד מרחוק, המבחנים יתקיימו במתכונת זו על פי הכללים 

הבאים:

א. הבחינה תתבצע בחדר ZOOM  בו נלמד הקורס, אלה אם כן המרצה אשלח כתובת זום אחרת.

ב. ללא הפעלת המצלמה בזמן הבחינה לא ניתן יהיה להבחן. 

ג. באחריות הסטודנטית להימצא בחדר נפרד ושקט ושלא ייכנסו לחדר בני משפחה או אנשים 

אחרים.

ד. במשך כל הבחינה חל איסור להחזיק בהישג יד, בחדר הבחינה או בסמוך לו, כל חומר הקשור 

לבחינה עצמה או לקורס בו נערכת הבחינה, כולל טלפון סלולארי, פרט לחומר שהשימוש בו הותר 

על-ידי המרצה. חל איסור להשתמש בטלפון נייד או כל אמצעי אלקטרוניקה אחר בזמן הבחינה.

ה. סטודנטית שתכנס לבחינה לאחר תחילת הבחינה לא תקבל תוספת זמן מעבר לשעת ההתחלה 

והסיום שהוגדרה לבחינה. סטודנטים עם התאמות של תוספת זמן, יוגדר להם זמן הבחינה כולל 

תוספת זמן.

ו. פנייה למרצה תהיה ע"י הרמת יד לכיוון המצלמה, והמתנה שהמרצה יפנה לסטודנטית.

ז. נבחן לא יוכל לעזות את החדר ZOOM או לכבות את המחשב לפני שסיים את הבחינה.

ח. נבחן שהחליט שלא לכתוב את הבחינה, לא יהיה רשאי לעזוב את חדר ZOOM, אלא כעבור חצי 

שעה ממועד תחילת   הבחינה.

מועד בחינה מיוחד
א. סטודנטית שנבצר ממנה להיבחן במועד א או במועד ב אינה זכאית אוטומטית למועד מיוחד. 

בקשה למועד מיוחד מחייבת פנייה בכתב לוועדת סטטוס לפני מועד ב! פניות שיוגשו לאחר מועד 

אחד.  טופס  גבי  על  ירוכזו  הבקשות  כל  אחת,  מבחינה  יותר  יש  שבו  במקרה  יתקבלו.  לא  זה 

הבקשות לביצוע מועד מיוחד יוגשו רק במקרה של כישלון בבחינה ולא לצורך שיפור הציון.

ב. האפשרות לקבלת מועד מיוחד ניתנת רק בחמישה מקרים:

    1. חתונה  |  2. חופשת לידה  |  3. מילואים  |  4. אשפוז  |  5. אבל

ג. פניות לוועדת סטטוס לבקשת מועד מיוחד יוגשו אך ורק על גבי "טופס בקשה למועד מיוחד" 

הנמצא באתר המכללה. החלטות ועדת הסטטוס יועברו למזכירות המכללה. יש לציין כי באחריות 

הסטודנטית לברר מה היו החלטות הוועדה.

ד. אי אפשר לשפר ציון במועד מיוחד. המקרה היחיד שבו אפשר לשפר ציון במועד מיוחד הוא 

במקרה שבו היה כפל מבחנים. אי אפשר לשפר ציון במועד מיוחד גם במקרים מזכים.

ה. אי אפשר להיבחן שלוש פעמים בקורס. סטודנטית שנבחנה פעמיים ונכשלה נדרשת להירשם 

לקורס מחודש בשנת הלימודים הבאה.

ו. סטודנטית שהייתה אמורה להגיע לבחינה במועד מיוחד, לא הגיעה לבחינה, לא הודיעה על כך 

100 ש"ח דמי טיפול ולא תוכל להיבחן  וההיעדרות הייתה ללא סיבה מוצדקת, תשלם קנס של 

במועדים מיוחדים עד תום לימודיה, חוץ ממקרים חריגים ביותר ובאישור מיוחד של ועדת סטטוס.

ציוני בחינות 
א. מחובתה של הסטודנטית לעקוב אחר ציוניה המופיעים באתר המכללה באינטרנט ולדווח על 

יפורסמו בין שבועיים לשלושה שבועות ממועד  כל עיכוב חריג ברישום ציונה בקורס. הציונים 

הבחינה. לא תתקבל טענה כלשהי על ציון חסר לאחר סוף הסמסטר העוקב.

ב. ציון "עובר" הוא 60. חוץ מקורסים שבהם ציון "עובר" הוא 70: הכשרה קלינית, לשון עברית, 

קורסי דידקטיקה, חוגים (ממוצע כולל) או קורסים שצוין בהם אחרת. ציון "עובר" הנמוך ביותר 

במבחני בקיאות בהלכה ובמקרא הוא 65.

ג.  ציון עובר בקורס – תנאי ראשון- יש לקבל ציון עובר בבחינה (לפחות 60 או 70 בהתאם להגדרת 

הקורס). רק לאחר שהסטודנטית עברה את הבחינה אפשר לשקלל לה את ההרכבים הנוספים של 

הקורס: תרגילים, בחנים, עבודות וכו' כדי לקבל את הציון הסופי בקורס. 

ד. סטודנטית שמעוניינת לשפר ציון תוכל להיבחן גם במועד ב. בכל מקרה הציון האחרון הוא 

הקובע. לא יתקיימו מועדים נוספים! באירועים חריגים רשאית הנהלת המכללה לקבוע כי הציון 

הגבוה מבין שני המועדים הוא הציון הסופי והקובע.

ה.  סטודנטית שנכשלה בשני מועדים של אותו קורס, תחויב ללמוד את הקורס פעם נוספת או 

לחלופין, ללמוד קורס אחר. 

ו. עלות חזרה על קורס סמסטריאלי                                   - 574 ש“ח.   

ז. החובה על בדיקת הציונים ועל בירור תאריכי הבחינות מוטלת על הסטודנטית.

נוהל ערעור על ציוני בחינות: 

א. לערעור על הבחינה יש לפנות למרצה ולראש החוג.

יעמדו לרשות הסטודנטים  יהיה לעיין במחברת הבחינה הסרוקה. המחברות הסרוקות  ניתן  ב. 

לעיונם עד תום חודשיים ממועד המבחן.

עבודות – תקנון לכתיבה ולהגשת עבודות 

הנחיות כלליות
כל עבודה (כולל מטלות ותרגילים קצרים), פרו-סמינריון ועבודה סמינריונית חייבים להיכתב לפי 

הכללים של כתיבת עבודה אקדמית, תוך הקפדה על מניעת העתקות ושמירה על זכויות יוצרים.

הסטודנטיות הלומדות לקראת תואר B.Ed. חייבות בכתיבת שתי עבודות סמינריוניות במקצועות 

ההתמחות ועבודה סמינריונית נוספת בחינוך. 

הסטודנטיות הלומדות לקראת תואר M.Ed. חייבות בשתי עבודות סמינריוניות, וכן בעבודת גמר 

יישומית. 

אין לכתוב שתי עבודות בהנחיית אותו מנחה.

מנחי העבודות ייעצו לסטודנטיות בבחירת הנושא ובתכנון שלבי העבודה. היקף ההנחיה ומועדיה 

ייקבעו בתיאום משותף של הסטודנטית והמנחה. בהנחיה האישית יידונו האפשרויות שבנושא, 

פיתוחו, תיחומו, איסוף החומר והמקורות, דרכי תיעודו ועיבודו וחלוקת הנושא לראשי פרקים. 

אפשר לקבל ייעוץ גם בספרייה.

הסטודנטיות נדרשות לשמור עותק נוסף של העבודה ברשותן למקרה שיידרשו להגישו.

סדרי הגשת עבודות
בכל עבודת סיום לקורס סמסטריאלי/שנתי יהיה מועד הגשה אחד בלבד.

כמו כן יודיע המרצה את עקרונות למתן הציון באמצעות מחוון.

יש להגיש את העבודה בצירוף טופס בקרה (הנמצא באתר המכללה) שלא בוצעו העתקות. ללא 

הטופס לא תיבדק העבודה! 

למען הסר ספק – חלה על המרצים חובת דיווח לוועדת משמעת על כל מקרה של חשד להעתקה 

בעבודות כולל פלגיאט. 

במקרה של סיבה אישית מיוחדת, אפשר לפנות בכתב לוועדת סטטוס לפני תום מועד ההגשה 

של העבודה ולבקש הארכה.

הגשת עבודה במועד מיוחד תחויב באישור ועדת סטטוס. הגשת עבודה באיחור ללא אירוע מזכה, 

תחייב תשלום קנס של 300 ש"ח לכל 1 ש"ש. לאחר המועד המיוחד, הקורס יימחק והסטודנטית 

תאלץ לחזור עליו.

כמו כן, בכל מקרה אי אפשר להשלים חובות/עבודות/מבחנים בקורס אם חלפו מועדי ההגשה 

למועד  להגיש בקשה  יש  כאמור  המזכירות האקדמית.  בידי  בקורס, אלא אם תאושר הבקשה 

מיוחד במבחן לפני תום מועד ההגשה של העבודה.

אם מסיבה כל שהיא לא הוגדר מועד להגשה הרי שהתאריך האחרון להגשת עבודה בקורס הוא 

סוף תקופת המבחנים של אותו סמסטר.

לסטודנטיות שלא הגישו עבודה במועד שנקבע ולא קיבלו על כך אישור מראש מוועדת הסטטוס, 

יבוטל הקורס ויהיה עליהן להירשם, לשלם וללמוד אותו מחדש בנוכחות מלאה.

מועדי הגשת עבודות סמינריוניות:
1. עד לראש חודש חשוון, בשנה העוקבת למועד הקורס. 

2. סטודנטיות הלומדות בתוכנית רג"ב (תוכנית מצוינות), הלומדות בשנת לימודים אחת שלושה 

סמינריונים, יגישו שתי עבודות סמינריוניות עד לר"ח חשוון בשנה העוקבת למועד הקורס ואת 

העבודה הסמינריונית השלישית עד לראש חודש כסלו בשנה העוקבת למועד הקורס. 

רפרטים לסמינריונים:
1.  על כל הסטודנטיות להעביר רפרט על פי ההנחיות והמועדים שהמרצה יקבע.

2.  אי אפשר לפנות לוועדת סטטוס בעניין חריגה בהעברת הרפרט.

3.  אי הגשת רפרט על פי ההנחיות שנקבעו, תגרור הפסקת הקורס הסמינריוני.

4. הגשת עבודה סמינריונית במועד מיוחד תחויב באישור ועדת סטטוס. הוועדה תקבע את מועד 

המיוחד  המועד  1 ש"ש. לאחר  לכל  300 ש"ח  קנס של  הנתונים תשלום  פי  על  ותחייב  ההגשה 

הקורס יימחק והסטודנטית תיאלץ לחזור עליו.

5. אי אפשר לתקן עבודות/עבודות סמינריוניות לאחר הגשה סופית. 

6.  חשוב שיודגש שכל עבודה תיעשה על פי כללי האתיקה הסטודנטיאלית שבתקנון.

7.  הסטודנטיות צריכים לבדוק לפני הגשת העבודה כי אין להם מחויבויות כספיות כלשהן כלפי 

המכללה.

8.  מסירת עבודות על פי הנחיית המרצה.

9.  המרצה יכול על פי שיקול דעתו לא להחזיר עבודות שנמסרו לבדיקה. לסטודנטיות יש הזכות 

להיפגש עם המרצה כדי לראות את ההערות שנרשמו בעבודה וזאת עד שבועיים מיום פרסום 

הציון.

10. בקשת ערעור על ציון העבודה ובדיקה חוזרת תוגש בכתב למרצה, עם העתק לראש החוג, 

בעבודה  משותף  לעיון  הסטודנטית  את  יזמן  המרצה  הציון.  פרסום  מתאריך  שבועיים  בתוך 

ולהסבר הקריטריונים למתן הציון. דמי טיפול עבור בדיקה חוזרת – 50 ש"ח.

11. בקשת ערעור על ציון העבודה ובדיקה חוזרת בידי מרצה נוסף תוגש בכתב למרצה, עם העתק 

לראש החוג, בתוך שבועיים מתאריך פרסום הציון. ראש החוג יאשר וימנה מרצה נוסף לבדיקה 

העבודה. הציון האחרון שיתקבל יהיה הציון הסופי של העבודה. לא יהיה אפשר לערער על ציון 

זה. דמי טיפול עבור בדיקה חוזרת – 200 ש"ח.

סיום הסמסטר  עד  ותשמרנה  במזכירות המכללה  בידי המרצה תמצאנה  עבודות שהוחזרו   .12

העוקב.

אישורים ונהלים
סטודנטית רשאית לקבל במהלך לימודיה שני אישורי לימודים שתקבל בזמן הסדרת מקדמת 

שכ"ל.

עם השלמת כל החובות – תקבלנה הבוגרות אישור סיום לימודים, גיליון ציונים ותעודה.

כל פנייה למזכירות האקדמית תחויב בתשלום דמי טיפול כדלהלן:

  10 ש"ח תמורת אישור לימודים (מעבר לשניים שקיבלה). 

  60 ש"ח תמורת אישור לימודים בשפה האנגלית. 

  25 ש"ח תמורת סילבוס בקורס שנלמד בעבר וניתן לאתרו במאגר המכללה.

  60 ש"ח תמורת כל מסמך אחר, כולל גיליון ציונים, או מסמכים חיצוניים המצויים בתיקה האישי

  של הסטודנטית, המאוחסן בארכיון המכללה.

  30 ש"ח תמורת גיליון ציונים הנשלח למייל האישי של הבוגרת.

  120 ש"ח תמורת הכנת תעודה מחדש. יש להמציא למזכירות תצהיר על אובדן תעודה.

  120 ש"ח תמורת משלוח תעודת "בוגר" מקורית או משוחזרת, בדואר שליחים. 

נוהל קבלת גיליונות ציונים ואישור ביניים
ומיועד  רשמי  אינו  הגיליון  המכללה.  באתר  ציונים  גיליון  להפיק  יכולות  הסטודנטיות  כל  א. 

לידיעה בלבד.

סטודנטית המבקשת גיליון ציונים חתום תחויב בתשלום בסך 30 ש"ח. 

ב.  במהלך סמסטר א בשנה ג, על כל סטודנטית לתאם עם ראש המסלול מועד לבדיקת חובותיה 

האקדמיות. חובת הסטודנטית לברר יתרת מכסת שעות. 

תוכנית  פי  על  א-ג  (שנים  האקדמיים  החובות  כל  את  ומילאו  ג  שנה  שסיימו  סטודנטיות  ג. 

הלימודים כולל ציונים בקורסים שלמדו, פטור באנגלית, פרויקט וקורס עזרה ראשונה), ימלאו 

טופס בקשה לאישור ביניים בִמנהל הסטודנטים. אם יימצאו הסטודנטיות זכאיות לאישור, יישלח 

האישור לביתן בתוך חודש ימים מיום הגשת הבקשה.

מעבר משנה לשנה
בראש  קלינית  ובהכשרה  הבאה  לשנה  למעבר  תנאי  הוא  הלימודים  שנת  חובות  סיום  א. 

ובראשונה.

ב. סטודנטית שנכשלה בשלושה קורסים, לא תורשה להמשיך בלימודיה.

ג.  סטודנטית שנכשלה בהכשרה הקלינית (ציון נמוך מ-70), לא תוכל להמשיך בלימודיה.

ד.  סטודנטית במסלול מצוינות תעבור משנה לשנה על פי הכללים במסלול – ממוצע 90 ומילוי 

חובות המסלול.

בחירה ושינוי של חוג/מסלול לימודים
א. כל הסטודנטיות רשאיות לבחור במסלול הלימודים ובהתמחות, בתנאי שעמדו בתנאי הקבלה. 

אפשר לקבל ייעוץ לקראת בחירה או שינוי של חוג ומסלול הלימודים.

לראש  באתר)  (המופיע  בקשה  בטופס  תפנה  לימודים,  חוג/מסלול  לשנות  הרוצה  סטודנטית  ב. 

המסלול הנוכחי. לאחר קבלת אישור ראש המסלול הנוכחי, תועבר הבקשה לראש המסלול הקולט 

ולנשיא המכללה. ללא אישור של כל הגורמים, לא תאושר הבקשה. במקרה שבו תאושר הבקשה, 

ייקבעו ההשלמות הנדרשות בקורסי הכשרה קלינית.

ג. צוות המרצים בראשות המדריך הפדגוגי יעקוב אחרי התאמת הסטודנטית למסלול הלימודים. 

יכול להמליץ לסטודנטית על מעבר למסלול  בשעת הצורך ראש המסלול או המדריך הפדגוגי 

הכשרה אחר או לקבוע תנאים להמשך הלימודים.

ד. כל מעבר ממסלול למסלול טעון אישור נשיא המכללה.

הפסקת לימודים
א. הפסקת לימודים והרחקת סטודנטית מהמכללה תוכל לקרות במקרים אלה:

    1. אי עמידה בתנאי הקבלה או בתנאי המעבר משנה לשנה.

    2. אי התאמה אישית להוראה או למסגרת החמ"ד.

    3. אי הקפדה על כללי קוד הלבוש בזמן הימצאותה בין כותלי המכללה.

    4. אם קבעה מועצה פדגוגית עקב אירוע חריג כי הסטודנטית אינה ראויה ללמוד במכללה.

ב. ההחלטה על הרחקת סטודנטית מהמכללה לא תיעשה על דעת יחיד, אלא על יסוד החלטה 

"מינהל  במסמך  החינוך  משרד  בידי  המפורסמים  הנהלים  פי  ועל  פדגוגי  פורום  של  מנומקת 

לומדים במוסדות להכשרת עו"ה" (תש"ע).

פעילות  ומכל  קלינית  מהכשרה  מלימודים,  סטודנטית  להשעות  גם  רשאי  הפדגוגי  הפורום  ג.  

אחרת במכללה לתקופה שלא תעלה על שבועיים.

ד.  סטודנטית רשאית לערער לפני ועדת הערעור על החלטה להרחקה בתוך 14 יום מן המועד שבו 

נודע לה על ההחלטה.

ה.  דיון בוועדת הערעור יתקיים בתוך שבועיים מיום הגשת הבקשה. הסטודנטית רשאית להופיע 

לפני הוועדה אם היא מעוניינת בכך.

ו. דיון בוועדת ערעור יתבצע עם הסטודנטית עצמה ולא עם מייצגים חיצוניים כגון הורים או בני 

זוג.

ז.  הודעה על ההחלטה הסופית תימסר לסטודנטית בתוך שבוע מישיבת הוועדה.

הקפאת לימודים
א. אם הסטודנטית החליטה להקפיא את הלימודים מכל סיבה שהיא, היא חייבת להודיע בכתב 

לראש המסלול, למזכירות האקדמית ולהנהלת החשבונות. 

ב. על הסטודנטית לקבל בכתב את אישורו של ראש החוג. אישור זה תקף לשנתיים. 

ג. סטודנטית שחזרה ללמוד בתוך שנתיים מיום ההקפאה, לא תהיה חובת שינוי כל שהוא בתוכנית 

הלימודים ולא תהיה מחויבת בתוספת שכר לימוד.

ד. סטודנטית שהפסיקה לימודיה לתקופה כל שהיא ולא קיבלה אישור מראש המסלול, תהיה 

מחויבת לבחון מחדש עם ראש המסלול דרישות לסיום התואר, מעבר לתוכנית שנקבעה לה לפני 

הפסקת הלימודים ובתוספת שכר לימוד על כל קורס שתלמד מיום חזרתה. 

תנאי ההסמכה
א. בוגר המכללה יוסמך על יסוד התנאים האלה:

     1. השתתפות סדירה בלימודים, בהתנסות בהוראה ובחינוך ובכל הפעילויות הנדרשות

     במכללה.

     2. עמידה בהצלחה בכל מבחני הקורסים השונים ובבחינות הגמר והגשת עבודות לסוגיהן 

     במועדים הנדרשים.

     3. סיום כל החובות המשלימים, כגון קורס עזרה ראשונה, מבחני בקיאות במקרא ובהלכה, 

     סדנאות וכיו"ב.

חובות  סיום  על  אישור  המכללה  למזכירות  להמציא  לימודיהן  את  שסיימו  סטודנטיות  על  ב. 

כספיים ממנהלת החשבונות והספרייה. כמו כן על הסטודנטיות למלא טופס "בקשה לאישור על 

על  זה  טופס  להגשת  האחריות  האקדמית.  למזכירות  ולהגיש  לתעודה"  וזכאות  לימודים  סיום 

הסטודנטיות.

סטודנטיות שסיימו את לימודיהן, יקבלו זכאות לתואר או לתעודת הוראה מהמזכירות האקדמית, 

רק לאחר בדיקת ראש המסלול ואישורו על סיום הלימודים. 

אישור הזכאות לתואר או לתעודת הוראה הוא אסמכתה רשמית של המכללה ואפשר להציגו 

לפני כל מוסד. 

ייקבע לפי תאריך מתן הציון האחרון לתעודה. התעודות מוענקות  ג. תאריך הזכאות לתעודה 

אחת לשנה בטקס חלוקת תארים ותעודות.

ד. המסיימות בהצלחה שלוש שנות לימוד, בהיקף של 80% כולל הכשרה קלינית ג ופרויקט – יהיו 

זכאיות לאישור המקנה דרגת שכר "מורה מוסמך בכיר" – לצורכי שכר בלבד.

ה. מי שסיימה לימודיה ואינה זכאית לתואר או לתעודת הוראה בגלל בחינות וחובות לימודים – 

תישמר לה הזכות להשלים את החובות על פי התוכנית המקורית, במשך שנתיים ממועד סיום 

הלימודים, בתשלום נוסף! 

והיקף  הלימודים  מסגרת   – משמעה  המקורית"  התוכנית  פי  על  חובות  "השלמת  כי  יובהר 

הדרישות. אי אפשר להשלים חובות/עבודות/מבחנים בקורס אם חלפו מועדי ההגשה.

(נא לעיין ב"סדרי הגשת עבודות" עמ' 34 בתקנון זה)

השלמה לאחר שנתיים ועד שש שנים מסיום הלימודים תהיה על פי תוכנית לימודים שתיבנה 

לפונה בידי המכללה – בהתחשב בחובות הקבלה, בלימודים ובדרישות העדכניות של המכללה 

בתחום ההכשרה – בתשלום נוסף!

לאומי  שירות  כולל  (לא  לימודים  הפסקת  על  הודעה  לאחר שנמסרה  שנתיים  ללימודים  חזרה 

לאחר סיום הלימודים) – תיחשב כפנייה חדשה לקבלה למכללה, והיא טעונה הסכמת המכללה 

קודמים  בלימודים  להכיר  אפשרות  בדיקת  מתוך   – שתיקבע  כפי  לימודים  בתוכנית  ועמידה 

(הוראות התיישנות לימודים של האגף להכשרת עו"ה – מינהל לומדים תש"ע).

ו. סטודנטיות שהחלו את הלימודים לתעודת הוראה (עם או בלי תואר) משנת הלימודים תשע"ז 

ואילך, תהיינה מחויבות כחלק מתהליך הקבלה לעבודה (לאחר סיום תקופת ההתמחות) במוסד 

חינוך רשמי (מוסד חינוך שבו משרד החינוך הוא המעסיק של עובדי ההוראה), לעבור בחינות 

קבלה מעבר לדרישות הקיימות כיום – תואר אקדמי, תעודת הוראה וחובת התמחות בהוראה 

(סטאז'). 

תאריכי תפוגה של הסמכה להוראה
האחריות על סיום החובות הלימודיות מוטלת על הסטודנטית בלבד. 

סטודנטית זכאית להשהות את לימודיה לתואר ראשון לתקופה שלא תעלה על שתי שנות לימוד, 

בלי שתקופה זו תימנה לה במניין שנות לימודיה לתואר. 

אם לא תעשה זאת בפרק הזמן הנקוב, תחויב בתקופת לימודים או בעבודות נוספות כפי שתקבע 

המועצה האקדמית. 

בהכשרה מלאה – לאחר שש שנים לא יהיה תוקף ללימודיה הקודמים.

בהסבות – לאחר שלוש שנים לא יהיה תוקף ללימודיה הקודמים.

נוהל קבלת תעודות ותארים
א. על סטודנטיות שהשלימו את כל חובותיהן האקדמיים, למלא טופס "בקשה לאישור על סיום 

לימודים וזכאות לתעודה".

ב. מנהל הסטודנטים ישלים את הבדיקה בתוך חודש ממועד הגשת הבקשה. 

ג.  על סטודנטית שקיבלה הודעה על אי השלמת חובות לימודים ומנהליים להשלים את חובותיה. 

ד. עם השלמת חובותיה יהיה על הסטודנטית להגיש טופס בקשה חדש והיא תחויב בתשלום.

חובותיה  את  הסטודנטית  סיימה  שבו  התאריך  הוא  לתואר  או  לתעודה  הזכאות  מועד  ה. 

האקדמיים והמנהליים. מועד טקס חלוקת תארים יפורסם מדי שנה.

ו. כדי שתוכלנה הסטודנטיות להשתתף בטקס הענקת תארים הסמוך למועד סיום כל חובותיהם, 

יהיה עליהן להגיש בקשה "לאישור סיום לימודים וזכאות לתעודה", לא יאוחר מחודש טרם מועד 

הטקס.

ז. התעודה המקורית תוענק לסטודנטיות בטקס הענקת תארים הסמוך למועד סיום כל חובותיהן. 

סטודנטית שנבצר ממנה להגיע לטקס, תוכל לקבל את התעודה במזכירות המכללה או באמצעות 

קרוב משפחה מדרגה ראשונה שיגיע למכללה ויציג ייפוי כוח של הסטודנטית וצילום תעודת 

זהות שלה. 

לשליחת  בקשה  או  ראשונה  מדרגה  משפחה  קרוב  שאינו  נציג  באמצעות  התעודה  שליחת 

התעודה בדואר – יחייבו דמי טיפול על סך 120 ש"ח.

ועדת מוגנות 
הקשורות  בתלונות  לטיפול  המכללה  הנהלת  בידי  ממונה  המכללה,  דיקנית  בלאו,  מיכל  הגב' 

בהטרדה מינית. בכל מקרה של סבל עקב הטרדה מינית או במקרה של ספק האם מה שקורה הוא 

הטרדה מינית – אתן מוזמנות ליצור קשר עם מיכל 055-6603587. 
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מבנה שנת הלימודים
המכללה קשורה במוסדות החינוך הממ"ד בישראל בפעילותה השוטפת בהכשרה קלינית. לפיכך 

מועדי שנה"ל צמודים בדרך כלל ללוח התאריכים והחופשות שמפרסם משרד החינוך.

שנת הלימודים נחלקת לשתי עונות (סמסטרים). בתום כל עונת לימודים מתקיימים מבחני סיום.

רוב הקורסים ניתנים בהיקף של שתי שעות בשבוע (1 ש"ש) במשך סמסטר אחד או לאורך כל 

שנת הלימודים.

במשך שנה"ל משובצים כשניים-שלושה שבועות של "הכשרה קלינית רצופה" (התנסות במוסדות 

חינוך), וכן שבוע של סדנאות מרוכזות בנושאים שונים.

מערכת הלימודים
א. לקראת כל שנת לימודים מתפרסמת מערכת לימודים הבנויה לפי המסלולים ושנתוני הלימוד.

ב. מערכת הלימודים מחייבת את כל הסטודנטיות אם כי ייתכנו בה שינויים במקרים מסוימים על 

בסיס אישי.

בקשה  תגיש   – גבוהה  להשכלה  אחר  במוסד  בהם  חייבת  שהיא  קורסים  שלמדה  מי  ג. 

לפטור/להמרה לוועדת הסטטוס. לכל בקשה כזו יש לצרף מסמכים מתאימים הניתנים להורדה 

באתר המכללה: סטודנטים/ טפסים/פניה לוועדות המכללה.

ד. כל תוכנית לימודים חייבת להיות חתומה ומאושרת בידי ראש המסלול או מרכז הלימודים או 

מי שהוסמך לכך.

עותק מאושר של התוכנית יישמר בתיק האישי של כל סטודנט.

השבועיים  במהלך  האישית  השעות  במערכת  שינויים  ולבצע  מקורסים  לפרוש  אפשר  ה. 

ובאישור ראש המסלול בלבד. החל מהשבוע השלישי, כל עזיבה של  הראשונים של הסמסטר 

קורס, גם במקרים מזכים ובאישור ראש המסלול, תחייב את הסטודנטית בתשלום מלא.

בקורס של סיורים אפשר לבטל השתתפות בקורס וללא תשלום עד שבועיים קודם הסיור, חוץ 

ממקרים חריגים ביותר ושיועברו לדיון בוועדת סטטוס.

ו. שינוי תוכנית הלימודים – סטודנטית המבקשת לשנות את התוכנית שאושרה לה תפנה לראש 

המסלול ותמלא טופס בקשה לשינוי קורס. לאחר אישור השינוי בידי ראש המסלול, יוקלד השינוי 

במזכירות האקדמית ויתויק בתיק האישי. לימודים בקורסים שלא יירשמו בטופס הלימודים – לא 

יוכרו. שינויים במערכת הלימודים יוגשו עד שבועיים מתחילת הלימודים.

לוחות  על  מתפרסמים  פרטים  הקיץ.  חופשת  במהלך  מתנהלת  הלימוד  לקורסי  ההרשמה  ז. 

המודעות/ באתר המכללה.

ח. סטודנטית שלמדה במוסד להשכלה גבוהה ומבקשת לקבל הכרה בקורסים על סמך לימודיה 

– נדרשת לצרף אישור רשמי המפרט את תחומי הלימוד, מספר שעות הלימוד, סילבוס הקורס 

והציונים שהושגו. המכללה אינה מתחייבת להכיר בקורסים שנלמדו במוסדות לימוד אחרים. יש 

להגיש בקשות להכרה בלימודים קודמים (כולל לימודי מדרשה) בשלב הקבלה למכללה בלבד.

קוד התנהגות וקוד לבוש
בישראל,  הדתית  הממלכתית  החינוך  למערכת  ומחנכים  מחנכות  המכשירה  שאנן  במכללת 

החמ"ד  במערכת  כמחנכים  בעתיד  לתפקידם  מודעים  להיות  מתבקשים  במכללה  הסטודנטים 

ולנהל את אורח חייהם באופן המתבקש, מתאים והולם למחנכים במגזר הדתי.

בבואם למכללה יקפידו הגברים על לבוש הולם והנשים תקפדנה על לבוש צנוע - חצאית ושמלה 

באורך המכסה את הברך גם בעת ישיבה, שרוולים ומפתח חולצה סגור.

יושר אישי
שמירה על לוח הזמנים ונוכחות מראשית השיעור ועד סופו (על פי זמני השיעורים המתפרסמים 

במכללה ובאתר האינטרנט של המכללה).

שמירה על טוהר המידות בבחינות ובמטלות.

כתיבה אקדמית מתוך שמירה על כללי האתיקה וזכויות יוצרים. 

תקנות מנהל
א. סטודנטית השוהה במכללה נדרשת לכבד את כל הכללים הנהוגים במכללה.

עם  יתקיים  במכללה  תפקיד  בעל  או  גוף  עם  סטודנטית  של  דיון  או  שיח  התנהלות,  כל  ב. 

הסטודנטית עצמה ולא עם מייצגים חיצוניים כגון הורים או בני זוג.

אישורים,  הצגת  מועדי  בדבר  המזכירות  הוראות  אחר  בדייקנות  למלא  נדרשת  הסטודנטית  ג. 

תעודות מקוריות ואישורים נוטריוניים.

ד. הסטודנטית מתבקשת לדאוג לעדכון הפרטים האישיים שבתיקה האישי במנהל תלמידים או 

באמצעות מערכת הציונים שבאינטרנט באמצעות אתר המכללה (שינוי מצב משפחתי, כתובת 

וכו'). 

עצמן  ולבטח  לאומי  לביטוח  לשלם  בריאות,  בביטוח  עצמה  את  לבטח  נדרשת  הסטודנטית  ה. 

ביטוח נזיקין.

ו.  הסטודנטית אחראית להתעדכן בהודעות המתפרסמות מדי יום באתר המכללה.

נוכחות בלימודים
הקשורה  אחרת  פעילות  ובכל  הוראה  באימוני  בסיורים,  בסדנאות,  בשיעורים,  ההשתתפות  א. 

בלימודים במכללה היא חובה.

היעדרויות  חמש  ועד  סמסטריאלי  מקורס  היעדרויות  שתי  עד  להיעדר  רשאית  סטודנטית  ב. 

מקורס שנתי. 

ולא  (אפילו מסיבות מוצדקות) לא תורשה להיבחן,  ג. סטודנטית שתיעדר מקורס מעל המותר 

יוכרו לה לימודיה במקצוע זה באותה שנה/סמסטר. במקרים גבוליים תוטל עבודת השלמה או 

מבחן.

ד. הזכות להיעדר אינה קיימת בהכשרה הקלינית. בכל מקרה של היעדרות חייבת הסטודנטית 

להשלים את הימים שנעדרה בהם.

ה. סטודנטית תורשה למלא מקום בגן או בבית ספר בזמן ימי הלימוד במכללה אך ורק לפי אישור 

ראש המסלול. מילוי מקום מאושר לא ייחשב במכסת ההיעדרויות.

ו. סטודנטית המתחתנת תקבל אישור להיעדרות נוספת של שבוע ימים מעבר למכסה.

המותרת.  למכסה  מעבר  נוספות  היעדרויות  לארבע  אישור  תקבל  לידה  לאחר  סטודנטית  ז. 

הנולד.  ברך  וטיפול  מהלידה  התאוששות  לצורך  נוספת  אחת  להיעדרות  זכאית  הסטודנטית 

היעדרות זו ניתנת למימוש שנה מיום הלידה בלבד ולא בסמסטר שמומשה בו חופשת הלידה. 

בלידה  על ארבע  נוספת  להיעדרות אחת  זכאית  היולדת  ח. בלידת תאומים תהיה הסטודנטית 

רגילה. כלומר חמש היעדרויות.

ט.  סטודנטית השרויה באבל, לא עלינו, תקבל אישור להיעדרות נוספת של שבוע ימים מעבר 

למכסה.

י.  חל איסור להכניס תינוקות לשיעורים.

יא. יציאה לצורך הנקה תתאפשר לזמן של כ-15 דקות בפתיחה או בסיום של כל שיעור ובסמוך 

להפסקות. 

יב.  במקרה של ספק בבעיית היעדרות, על התלמידה לוודא את זכאותה להיבחן אצל המרצה.

יג. זכותו של מרצה למנוע כניסת מאחרים להרצאה או "טיילת" בזמן ההרצאה. הסטודנטית חייבת 

להופיע בזמן לשיעורים ולפעילויות. איחור הוא כניסה לשיעור עד 15 דקות מתחילתו, שלושה 

ייחשב  דקות   15 מעל  איחור  המלא).  התקנון  במסמך  (ראי  אחת  להיעדרות  נחשבים  איחורים 

כהיעדרות מלאה. אין לצאת במהלך השיעור. יציאה במהלך השיעור דינה כהיעדרות (כולל מקרים 

להוציא  רשאי  מרצה  פדגוגי).  מדריך  או  מרצה  עם  פגישה  לצורך  יוצאת  סטודנטית  שבהם 

סטודנטית מהשיעור בשל הפרעה למהלך השיעור, יציאה זו תיחשב כהיעדרות. המרצה יעביר את 

פרטי האירוע לוועדת משמעת. (מרצה רשאי להחליט ולהודיע כי בקורס שהוא מלמד בו לא תותר 

כלל כניסה באיחור).

ורק  ל-20%  מעבר  בסמסטר  אחת  פעם  ניתן  מאמן  ספר  לבית  עזרה  לצורך  יציאה  אישור  יד. 

באישור ההנהלה מראש. לא יינתן אישור למפרע ובמקרה זה תיחשב ההיעדרות כחלק מ-20%.

טו.  היעדרות לצורך ימי עיון של פר"ח נמצאת במסגרת 20% היעדרות.

שיטת לימוד חריגה (לימוד בהנחיה)
בשיטת לימוד חריגה הסטודנטיות פטורות מנוכחות סדירה בשיעורים, כאשר כלל הסטודנטיות 

המשתתפות בקורס לומדות בנוכחות מלאה. בקשה לשיטת לימוד חריגה תוגש במהלך השבועיים 

הראשונים של הסמסטר לראש המסלול/ החוג, בכפוף לאישור המרצה ועל פי הנחיותיו. 

סטודנטיות הלומדות בשיטת לימוד חריגה, מחויבות להיפגש לכל הפחות מפגש אחד עם מרצה 

הקורס במהלך הסמסטר, כמו כן הן מחויבות במטלה אקדמית נוספת, וכן קריאת מאמר חובה 

אחד מתוך הסילבוס שיישאלו עליו בשאלה נוספת בבחינה/בעבודה. מענה על שאלה זו תזכה את 

כך,  על  נוסף  הבחינה/העבודה.  של  הסופי  הציון  לצבירת  ויחושב  מלא  בניקוד  הסטודנטיות 

עצמה,  דעת  על  ב  במועד  שתיבחן  סטודנטית  בלבד.  א  במועדי  להיבחן  נדרשות  הסטודנטיות 

המבחן ייפסל והסטודנטית תיקנס. 

76. לא הצליחה הסטודנטית לקבל ציון עובר  זו הוא  ציון עובר מינימלי בקורס הנלמד בשיטה 

או  מלא  ובתשלום  רגילה  לימוד  בשיטת  נוספת  פעם  הקורס  את  ללמוד  תידרש  היא  מינימלי, 

ללמוד קורס חלופי על פי הנחיית ראש המסלול.

קורס מקוון/מונחה
קורס מקוון הוא קורס שבו הלמידה מתבצעת במרשתת (אינטרנט). הרישום לקורס ייעשה על פי 

הנחיות המזכירות וההנהלה. על הנרשמת להיות בעלת יכולת נגישות לאינטרנט ובעלת מיומנות 

וידע בשימוש ברשת האינטרנט. 

הסטודנטיות יידרשו לבצע את המטלות באופן סדיר ועל פי לוח זמנים והנחיות המרצה. 

תקנון ללמידה מקוונת
 = / בזום  הסטודנטיות נדרשות לעמוד בכל הכללים הנדרשים במכללת שאנן. שיעור "מרחוק" 

שיעור פרונטלי רגיל, ולכן יש לעמוד בכל הכללים הכתובים בתקנון.

סביבה לימודית – הינך נדרשת מראש לארגן לעצמך סביבת לימודים ביתית נוחה ונאותה (לא 

למידה במהלך נסיעה/הליכה וכדומה) ותנאי למידה נוחים ולמנוע כל מצב של אי נוכחות שיירשם 

כהיעדרות:

• מחשב תקין מחובר לאינטרנט פעיל. לוודא מראש שלא תהיינה בעיות של חומרה, במקרה של 

מחשב נייד – שתהיה סוללה טעונה דייה לכל היום.

• מצלמה ומיקרופון תקינים ופעילים.

• חיבור תקין לאינטרנט

• מכשירי כתיבה ושתייה.

• האכילה אסורה בזמן השיעורים. 

בכל  פתוחה  מצלמה  חובת  השיעורים.  אורך  לכל  נראית  נוכחות  נדרשת   – נראית  נוכחות 

השיעורים ולכל אורכם. 

פניות ללימודים – יש לשמור על פניות מלאה ללימודים. חל איסור להכניס תינוקות לשיעורים. 

חובת נוכחות על פי כל כללי התקנון, ישיבה מול מצלמה = יציאה לרשות הרבים.

בדיונים  מגוונות, להשתתף  להגיש מטלות  – במהלך הלמידה תידרש הלומדת  נוכחות פעילה 

וכדומה. בכל ההליך תידרש לעבוד ליד המחשב עם מצלמה פתוחה בזמן העבודה. 

אתר/כלי דיגיטלי – אפשר לשלב ולהיעזר רק בכלים/אתרים שאפשר להשתמש בהם והנתונים 

שנתקלת  במקרה  לשימוש.  מאושר  אינו  הגנה,  בשל  שנחסם  דיגיטלי  אתר/כלי  ההגנות.   לכל 

בבעיה, נא לעדכן את המרצה על כך.

תקנון מבחנים וסדרי בחינה
א. לוח בחינות סופי יתפרסם על לוח המודעות ובאתר המכללה באינטרנט, לא יאוחר משבועיים 

לפני מועד הבחינות (על אף הנאמר לעיל, יש לעקוב יום לפני הבחינה על שינוי בלתי צפוי).

ב. חלה חובת השתתפות בבחינות במועד א.

ג. אם נבצר מהסטודנטית להיבחן במועד א בשל אילוצים של המכללה (מועדי בחינות חופפים) 

יש להיבחן במועד ב. גם סטודנטית שהיו לה אילוצים אישיים או שרוצה לתקן ציונים שקיבלה 

במועד א רשאית לגשת להיבחן במועד ב של הקורס. הציון האחרון קובע. במקרים מיוחדים כפי 

שיפורט בהמשך הסטודנטית רשאית להיבחן במועד מיוחד נוסף.

ד. חלה עדיפות בביצוע בחינות הנדרשות במסגרת של השלמת חובות משנים קודמות.

ה. כאמור סטודנטית הלומדת בשיטת למידה חריגה רשאית להיבחן במועדי א בלבד ובציון עובר 

של 76. 

יורשו  לא  נבחנות  המשגיח.  של  הגעתו  עם  מייד  תתבצע  הבחינה  לחדר  סטודנטית  כניסת  ו. 

להיכנס לחדר הבחינה, אלא רק במהלך חצי השעה הראשונה שלאחר תחילתה, בתנאי שאחת 

מהנבחנות לא עזבה את חדר הבחינה בפרק זמן זה. לא תינתן תוספת זמן למאחרות.

ז. בעת הכניסה לבחינה יש להציג לפני המשגיח כרטיס נבחן מעודכן לסמסטר הנוכחי, המוכיח 

כי אין לסטודנטית מחויבויות כספיות כלשהן כלפי המכללה. ניתן להורידו באזור האישי בתוך 

אתר המכללה ,המסמך יופיע לאפשרות הדפסה לאחר הסדרת התשלומים.

ח. לא תורשה סטודנטית לעיין בבחינה טרם כתיבתה. סטודנטית שתיכנס לבחינה ותבחר שלא 

לכתוב במחברת הבחינה הציון יהיה "0". 

ט. נבחנת שהחליטה שלא לכתוב את הבחינה, לא תהיה רשאית לעזוב את חדר הבחינה, אלא 

כעבור חצי שעה ממועד תחילתה, וזאת לאחר שמילאה את פרטיה האישיים על גבי המחברת 

והחזירה את טופס הבחינה.

י. נבחנת לא תעזוב את חדר הבחינה במהלך הבחינה. במקרים מיוחדים שבהם תוגש בקשה עד 

היציאה  תתאפשר   04-8780017  – כלאף  רגינה  הגב'   – הבחינות  לאחראית  הבחינה  לפני  יום 

לשירותים. בבחינות שאורכן יותר משעה וחצי, תתפצל הבחינה לשני חלקים וביניהם הפסקה של 

15 דקות לשירותים ולאוכל. 

יא. במשך כל הבחינה חל איסור להחזיק בהישג יד, בחדר הבחינה או בסמוך לו, כל חומר הקשור 

לבחינה עצמה או לקורס שבו נערכת הבחינה, כולל טלפון סלולרי, פרט לחומר שהשימוש בו 

הותר בידי המרצה.

יב. חל איסור מוחלט להשתמש במכשירי טלפון ניידים או בכל מכשיר אלקטרוני בשעת הבחינה. 

יש לכבותם ולהניחם בתיק ליד הלוח בכיתה.

יג. לחדר הבחינה מותר להכניס רק שתייה.

יד. חל איסור להכניס תינוקות לחדר המבחן.

טו. חלה חובת הרשמה למועד ב באתר המכללה. סטודנטית שהחליטה שלא לגשת לבחינה, עליה 

להודיע על כך במזכירות. במקרים שבהם לא תתקבל הודעה תחויב הסטודנטית בקנס של 100 

ש"ח.

טז. סטודנטית הנדרשת להיבחן במועד מיוחד תגיש בקשה לוועדת סטטוס לפני מועד ב! פניות 

יוגשו אך ורק על גבי "טופס פנייה  שיוגשו לאחר מועד זה לא יתקבלו. פניות לוועדת סטטוס 

לוועדת סטטוס" הנמצא באתר המכללה . 

יז. החלטות ועדת הסטטוס יועברו למזכירות המכללה. יש לציין כי באחריותה של הסטודנטית 

לברר מה היו החלטות הוועדה במזכירות המכללה- הגב' הניה ארנון.

ZOOM מבחנים בחדר
במידה והמצב הקיים יאלץ אותנו ללמוד מרחוק, המבחנים יתקיימו במתכונת זו על פי הכללים 

הבאים:

א. הבחינה תתבצע בחדר ZOOM  בו נלמד הקורס, אלה אם כן המרצה אשלח כתובת זום אחרת.

ב. ללא הפעלת המצלמה בזמן הבחינה לא ניתן יהיה להבחן. 

ג. באחריות הסטודנטית להימצא בחדר נפרד ושקט ושלא ייכנסו לחדר בני משפחה או אנשים 

אחרים.

ד. במשך כל הבחינה חל איסור להחזיק בהישג יד, בחדר הבחינה או בסמוך לו, כל חומר הקשור 

לבחינה עצמה או לקורס בו נערכת הבחינה, כולל טלפון סלולארי, פרט לחומר שהשימוש בו הותר 

על-ידי המרצה. חל איסור להשתמש בטלפון נייד או כל אמצעי אלקטרוניקה אחר בזמן הבחינה.

ה. סטודנטית שתכנס לבחינה לאחר תחילת הבחינה לא תקבל תוספת זמן מעבר לשעת ההתחלה 

והסיום שהוגדרה לבחינה. סטודנטים עם התאמות של תוספת זמן, יוגדר להם זמן הבחינה כולל 

תוספת זמן.

ו. פנייה למרצה תהיה ע"י הרמת יד לכיוון המצלמה, והמתנה שהמרצה יפנה לסטודנטית.

ז. נבחן לא יוכל לעזות את החדר ZOOM או לכבות את המחשב לפני שסיים את הבחינה.

ח. נבחן שהחליט שלא לכתוב את הבחינה, לא יהיה רשאי לעזוב את חדר ZOOM, אלא כעבור חצי 

שעה ממועד תחילת   הבחינה.

מועד בחינה מיוחד
א. סטודנטית שנבצר ממנה להיבחן במועד א או במועד ב אינה זכאית אוטומטית למועד מיוחד. 

בקשה למועד מיוחד מחייבת פנייה בכתב לוועדת סטטוס לפני מועד ב! פניות שיוגשו לאחר מועד 

אחד.  טופס  גבי  על  ירוכזו  הבקשות  כל  אחת,  מבחינה  יותר  יש  שבו  במקרה  יתקבלו.  לא  זה 

הבקשות לביצוע מועד מיוחד יוגשו רק במקרה של כישלון בבחינה ולא לצורך שיפור הציון.

ב. האפשרות לקבלת מועד מיוחד ניתנת רק בחמישה מקרים:

    1. חתונה  |  2. חופשת לידה  |  3. מילואים  |  4. אשפוז  |  5. אבל

ג. פניות לוועדת סטטוס לבקשת מועד מיוחד יוגשו אך ורק על גבי "טופס בקשה למועד מיוחד" 

הנמצא באתר המכללה. החלטות ועדת הסטטוס יועברו למזכירות המכללה. יש לציין כי באחריות 

הסטודנטית לברר מה היו החלטות הוועדה.

ד. אי אפשר לשפר ציון במועד מיוחד. המקרה היחיד שבו אפשר לשפר ציון במועד מיוחד הוא 

במקרה שבו היה כפל מבחנים. אי אפשר לשפר ציון במועד מיוחד גם במקרים מזכים.

ה. אי אפשר להיבחן שלוש פעמים בקורס. סטודנטית שנבחנה פעמיים ונכשלה נדרשת להירשם 

לקורס מחודש בשנת הלימודים הבאה.

ו. סטודנטית שהייתה אמורה להגיע לבחינה במועד מיוחד, לא הגיעה לבחינה, לא הודיעה על כך 

100 ש"ח דמי טיפול ולא תוכל להיבחן  וההיעדרות הייתה ללא סיבה מוצדקת, תשלם קנס של 

במועדים מיוחדים עד תום לימודיה, חוץ ממקרים חריגים ביותר ובאישור מיוחד של ועדת סטטוס.

ציוני בחינות 
א. מחובתה של הסטודנטית לעקוב אחר ציוניה המופיעים באתר המכללה באינטרנט ולדווח על 

יפורסמו בין שבועיים לשלושה שבועות ממועד  כל עיכוב חריג ברישום ציונה בקורס. הציונים 

הבחינה. לא תתקבל טענה כלשהי על ציון חסר לאחר סוף הסמסטר העוקב.

ב. ציון "עובר" הוא 60. חוץ מקורסים שבהם ציון "עובר" הוא 70: הכשרה קלינית, לשון עברית, 

קורסי דידקטיקה, חוגים (ממוצע כולל) או קורסים שצוין בהם אחרת. ציון "עובר" הנמוך ביותר 

במבחני בקיאות בהלכה ובמקרא הוא 65.

ג.  ציון עובר בקורס – תנאי ראשון- יש לקבל ציון עובר בבחינה (לפחות 60 או 70 בהתאם להגדרת 

הקורס). רק לאחר שהסטודנטית עברה את הבחינה אפשר לשקלל לה את ההרכבים הנוספים של 

הקורס: תרגילים, בחנים, עבודות וכו' כדי לקבל את הציון הסופי בקורס. 

ד. סטודנטית שמעוניינת לשפר ציון תוכל להיבחן גם במועד ב. בכל מקרה הציון האחרון הוא 

הקובע. לא יתקיימו מועדים נוספים! באירועים חריגים רשאית הנהלת המכללה לקבוע כי הציון 

הגבוה מבין שני המועדים הוא הציון הסופי והקובע.

ה.  סטודנטית שנכשלה בשני מועדים של אותו קורס, תחויב ללמוד את הקורס פעם נוספת או 

לחלופין, ללמוד קורס אחר. 

ו. עלות חזרה על קורס סמסטריאלי                                   - 574 ש“ח.   

ז. החובה על בדיקת הציונים ועל בירור תאריכי הבחינות מוטלת על הסטודנטית.

נוהל ערעור על ציוני בחינות: 

א. לערעור על הבחינה יש לפנות למרצה ולראש החוג.

יעמדו לרשות הסטודנטים  יהיה לעיין במחברת הבחינה הסרוקה. המחברות הסרוקות  ניתן  ב. 

לעיונם עד תום חודשיים ממועד המבחן.

עבודות – תקנון לכתיבה ולהגשת עבודות 

הנחיות כלליות
כל עבודה (כולל מטלות ותרגילים קצרים), פרו-סמינריון ועבודה סמינריונית חייבים להיכתב לפי 

הכללים של כתיבת עבודה אקדמית, תוך הקפדה על מניעת העתקות ושמירה על זכויות יוצרים.

הסטודנטיות הלומדות לקראת תואר B.Ed. חייבות בכתיבת שתי עבודות סמינריוניות במקצועות 

ההתמחות ועבודה סמינריונית נוספת בחינוך. 

הסטודנטיות הלומדות לקראת תואר M.Ed. חייבות בשתי עבודות סמינריוניות, וכן בעבודת גמר 

יישומית. 

אין לכתוב שתי עבודות בהנחיית אותו מנחה.

מנחי העבודות ייעצו לסטודנטיות בבחירת הנושא ובתכנון שלבי העבודה. היקף ההנחיה ומועדיה 

ייקבעו בתיאום משותף של הסטודנטית והמנחה. בהנחיה האישית יידונו האפשרויות שבנושא, 

פיתוחו, תיחומו, איסוף החומר והמקורות, דרכי תיעודו ועיבודו וחלוקת הנושא לראשי פרקים. 

אפשר לקבל ייעוץ גם בספרייה.

הסטודנטיות נדרשות לשמור עותק נוסף של העבודה ברשותן למקרה שיידרשו להגישו.

סדרי הגשת עבודות
בכל עבודת סיום לקורס סמסטריאלי/שנתי יהיה מועד הגשה אחד בלבד.

כמו כן יודיע המרצה את עקרונות למתן הציון באמצעות מחוון.

יש להגיש את העבודה בצירוף טופס בקרה (הנמצא באתר המכללה) שלא בוצעו העתקות. ללא 

הטופס לא תיבדק העבודה! 

למען הסר ספק – חלה על המרצים חובת דיווח לוועדת משמעת על כל מקרה של חשד להעתקה 

בעבודות כולל פלגיאט. 

במקרה של סיבה אישית מיוחדת, אפשר לפנות בכתב לוועדת סטטוס לפני תום מועד ההגשה 

של העבודה ולבקש הארכה.

הגשת עבודה במועד מיוחד תחויב באישור ועדת סטטוס. הגשת עבודה באיחור ללא אירוע מזכה, 

תחייב תשלום קנס של 300 ש"ח לכל 1 ש"ש. לאחר המועד המיוחד, הקורס יימחק והסטודנטית 

תאלץ לחזור עליו.

כמו כן, בכל מקרה אי אפשר להשלים חובות/עבודות/מבחנים בקורס אם חלפו מועדי ההגשה 

למועד  להגיש בקשה  יש  כאמור  המזכירות האקדמית.  בידי  בקורס, אלא אם תאושר הבקשה 

מיוחד במבחן לפני תום מועד ההגשה של העבודה.

אם מסיבה כל שהיא לא הוגדר מועד להגשה הרי שהתאריך האחרון להגשת עבודה בקורס הוא 

סוף תקופת המבחנים של אותו סמסטר.

לסטודנטיות שלא הגישו עבודה במועד שנקבע ולא קיבלו על כך אישור מראש מוועדת הסטטוס, 

יבוטל הקורס ויהיה עליהן להירשם, לשלם וללמוד אותו מחדש בנוכחות מלאה.

מועדי הגשת עבודות סמינריוניות:
1. עד לראש חודש חשוון, בשנה העוקבת למועד הקורס. 

2. סטודנטיות הלומדות בתוכנית רג"ב (תוכנית מצוינות), הלומדות בשנת לימודים אחת שלושה 

סמינריונים, יגישו שתי עבודות סמינריוניות עד לר"ח חשוון בשנה העוקבת למועד הקורס ואת 

העבודה הסמינריונית השלישית עד לראש חודש כסלו בשנה העוקבת למועד הקורס. 

רפרטים לסמינריונים:
1.  על כל הסטודנטיות להעביר רפרט על פי ההנחיות והמועדים שהמרצה יקבע.

2.  אי אפשר לפנות לוועדת סטטוס בעניין חריגה בהעברת הרפרט.

3.  אי הגשת רפרט על פי ההנחיות שנקבעו, תגרור הפסקת הקורס הסמינריוני.

4. הגשת עבודה סמינריונית במועד מיוחד תחויב באישור ועדת סטטוס. הוועדה תקבע את מועד 

המיוחד  המועד  1 ש"ש. לאחר  לכל  300 ש"ח  קנס של  הנתונים תשלום  פי  על  ותחייב  ההגשה 

הקורס יימחק והסטודנטית תיאלץ לחזור עליו.

5. אי אפשר לתקן עבודות/עבודות סמינריוניות לאחר הגשה סופית. 

6.  חשוב שיודגש שכל עבודה תיעשה על פי כללי האתיקה הסטודנטיאלית שבתקנון.

7.  הסטודנטיות צריכים לבדוק לפני הגשת העבודה כי אין להם מחויבויות כספיות כלשהן כלפי 

המכללה.

8.  מסירת עבודות על פי הנחיית המרצה.

9.  המרצה יכול על פי שיקול דעתו לא להחזיר עבודות שנמסרו לבדיקה. לסטודנטיות יש הזכות 

להיפגש עם המרצה כדי לראות את ההערות שנרשמו בעבודה וזאת עד שבועיים מיום פרסום 

הציון.

10. בקשת ערעור על ציון העבודה ובדיקה חוזרת תוגש בכתב למרצה, עם העתק לראש החוג, 

בעבודה  משותף  לעיון  הסטודנטית  את  יזמן  המרצה  הציון.  פרסום  מתאריך  שבועיים  בתוך 

ולהסבר הקריטריונים למתן הציון. דמי טיפול עבור בדיקה חוזרת – 50 ש"ח.

11. בקשת ערעור על ציון העבודה ובדיקה חוזרת בידי מרצה נוסף תוגש בכתב למרצה, עם העתק 

לראש החוג, בתוך שבועיים מתאריך פרסום הציון. ראש החוג יאשר וימנה מרצה נוסף לבדיקה 

העבודה. הציון האחרון שיתקבל יהיה הציון הסופי של העבודה. לא יהיה אפשר לערער על ציון 

זה. דמי טיפול עבור בדיקה חוזרת – 200 ש"ח.

סיום הסמסטר  עד  ותשמרנה  במזכירות המכללה  בידי המרצה תמצאנה  עבודות שהוחזרו   .12

העוקב.

אישורים ונהלים
סטודנטית רשאית לקבל במהלך לימודיה שני אישורי לימודים שתקבל בזמן הסדרת מקדמת 

שכ"ל.

עם השלמת כל החובות – תקבלנה הבוגרות אישור סיום לימודים, גיליון ציונים ותעודה.

כל פנייה למזכירות האקדמית תחויב בתשלום דמי טיפול כדלהלן:

  10 ש"ח תמורת אישור לימודים (מעבר לשניים שקיבלה). 

  60 ש"ח תמורת אישור לימודים בשפה האנגלית. 

  25 ש"ח תמורת סילבוס בקורס שנלמד בעבר וניתן לאתרו במאגר המכללה.

  60 ש"ח תמורת כל מסמך אחר, כולל גיליון ציונים, או מסמכים חיצוניים המצויים בתיקה האישי

  של הסטודנטית, המאוחסן בארכיון המכללה.

  30 ש"ח תמורת גיליון ציונים הנשלח למייל האישי של הבוגרת.

  120 ש"ח תמורת הכנת תעודה מחדש. יש להמציא למזכירות תצהיר על אובדן תעודה.

  120 ש"ח תמורת משלוח תעודת "בוגר" מקורית או משוחזרת, בדואר שליחים. 

נוהל קבלת גיליונות ציונים ואישור ביניים
ומיועד  רשמי  אינו  הגיליון  המכללה.  באתר  ציונים  גיליון  להפיק  יכולות  הסטודנטיות  כל  א. 

לידיעה בלבד.

סטודנטית המבקשת גיליון ציונים חתום תחויב בתשלום בסך 30 ש"ח. 

ב.  במהלך סמסטר א בשנה ג, על כל סטודנטית לתאם עם ראש המסלול מועד לבדיקת חובותיה 

האקדמיות. חובת הסטודנטית לברר יתרת מכסת שעות. 

תוכנית  פי  על  א-ג  (שנים  האקדמיים  החובות  כל  את  ומילאו  ג  שנה  שסיימו  סטודנטיות  ג. 

הלימודים כולל ציונים בקורסים שלמדו, פטור באנגלית, פרויקט וקורס עזרה ראשונה), ימלאו 

טופס בקשה לאישור ביניים בִמנהל הסטודנטים. אם יימצאו הסטודנטיות זכאיות לאישור, יישלח 

האישור לביתן בתוך חודש ימים מיום הגשת הבקשה.

מעבר משנה לשנה
בראש  קלינית  ובהכשרה  הבאה  לשנה  למעבר  תנאי  הוא  הלימודים  שנת  חובות  סיום  א. 

ובראשונה.

ב. סטודנטית שנכשלה בשלושה קורסים, לא תורשה להמשיך בלימודיה.

ג.  סטודנטית שנכשלה בהכשרה הקלינית (ציון נמוך מ-70), לא תוכל להמשיך בלימודיה.

ד.  סטודנטית במסלול מצוינות תעבור משנה לשנה על פי הכללים במסלול – ממוצע 90 ומילוי 

חובות המסלול.

בחירה ושינוי של חוג/מסלול לימודים
א. כל הסטודנטיות רשאיות לבחור במסלול הלימודים ובהתמחות, בתנאי שעמדו בתנאי הקבלה. 

אפשר לקבל ייעוץ לקראת בחירה או שינוי של חוג ומסלול הלימודים.

לראש  באתר)  (המופיע  בקשה  בטופס  תפנה  לימודים,  חוג/מסלול  לשנות  הרוצה  סטודנטית  ב. 

המסלול הנוכחי. לאחר קבלת אישור ראש המסלול הנוכחי, תועבר הבקשה לראש המסלול הקולט 

ולנשיא המכללה. ללא אישור של כל הגורמים, לא תאושר הבקשה. במקרה שבו תאושר הבקשה, 

ייקבעו ההשלמות הנדרשות בקורסי הכשרה קלינית.

ג. צוות המרצים בראשות המדריך הפדגוגי יעקוב אחרי התאמת הסטודנטית למסלול הלימודים. 

יכול להמליץ לסטודנטית על מעבר למסלול  בשעת הצורך ראש המסלול או המדריך הפדגוגי 

הכשרה אחר או לקבוע תנאים להמשך הלימודים.

ד. כל מעבר ממסלול למסלול טעון אישור נשיא המכללה.

הפסקת לימודים
א. הפסקת לימודים והרחקת סטודנטית מהמכללה תוכל לקרות במקרים אלה:

    1. אי עמידה בתנאי הקבלה או בתנאי המעבר משנה לשנה.

    2. אי התאמה אישית להוראה או למסגרת החמ"ד.

    3. אי הקפדה על כללי קוד הלבוש בזמן הימצאותה בין כותלי המכללה.

    4. אם קבעה מועצה פדגוגית עקב אירוע חריג כי הסטודנטית אינה ראויה ללמוד במכללה.

ב. ההחלטה על הרחקת סטודנטית מהמכללה לא תיעשה על דעת יחיד, אלא על יסוד החלטה 

"מינהל  במסמך  החינוך  משרד  בידי  המפורסמים  הנהלים  פי  ועל  פדגוגי  פורום  של  מנומקת 

לומדים במוסדות להכשרת עו"ה" (תש"ע).

פעילות  ומכל  קלינית  מהכשרה  מלימודים,  סטודנטית  להשעות  גם  רשאי  הפדגוגי  הפורום  ג.  

אחרת במכללה לתקופה שלא תעלה על שבועיים.

ד.  סטודנטית רשאית לערער לפני ועדת הערעור על החלטה להרחקה בתוך 14 יום מן המועד שבו 

נודע לה על ההחלטה.

ה.  דיון בוועדת הערעור יתקיים בתוך שבועיים מיום הגשת הבקשה. הסטודנטית רשאית להופיע 

לפני הוועדה אם היא מעוניינת בכך.

ו. דיון בוועדת ערעור יתבצע עם הסטודנטית עצמה ולא עם מייצגים חיצוניים כגון הורים או בני 

זוג.

ז.  הודעה על ההחלטה הסופית תימסר לסטודנטית בתוך שבוע מישיבת הוועדה.

הקפאת לימודים
א. אם הסטודנטית החליטה להקפיא את הלימודים מכל סיבה שהיא, היא חייבת להודיע בכתב 

לראש המסלול, למזכירות האקדמית ולהנהלת החשבונות. 

ב. על הסטודנטית לקבל בכתב את אישורו של ראש החוג. אישור זה תקף לשנתיים. 

ג. סטודנטית שחזרה ללמוד בתוך שנתיים מיום ההקפאה, לא תהיה חובת שינוי כל שהוא בתוכנית 

הלימודים ולא תהיה מחויבת בתוספת שכר לימוד.

ד. סטודנטית שהפסיקה לימודיה לתקופה כל שהיא ולא קיבלה אישור מראש המסלול, תהיה 

מחויבת לבחון מחדש עם ראש המסלול דרישות לסיום התואר, מעבר לתוכנית שנקבעה לה לפני 

הפסקת הלימודים ובתוספת שכר לימוד על כל קורס שתלמד מיום חזרתה. 

תנאי ההסמכה
א. בוגר המכללה יוסמך על יסוד התנאים האלה:

     1. השתתפות סדירה בלימודים, בהתנסות בהוראה ובחינוך ובכל הפעילויות הנדרשות

     במכללה.

     2. עמידה בהצלחה בכל מבחני הקורסים השונים ובבחינות הגמר והגשת עבודות לסוגיהן 

     במועדים הנדרשים.

     3. סיום כל החובות המשלימים, כגון קורס עזרה ראשונה, מבחני בקיאות במקרא ובהלכה, 

     סדנאות וכיו"ב.

חובות  סיום  על  אישור  המכללה  למזכירות  להמציא  לימודיהן  את  שסיימו  סטודנטיות  על  ב. 

כספיים ממנהלת החשבונות והספרייה. כמו כן על הסטודנטיות למלא טופס "בקשה לאישור על 

על  זה  טופס  להגשת  האחריות  האקדמית.  למזכירות  ולהגיש  לתעודה"  וזכאות  לימודים  סיום 

הסטודנטיות.

סטודנטיות שסיימו את לימודיהן, יקבלו זכאות לתואר או לתעודת הוראה מהמזכירות האקדמית, 

רק לאחר בדיקת ראש המסלול ואישורו על סיום הלימודים. 

אישור הזכאות לתואר או לתעודת הוראה הוא אסמכתה רשמית של המכללה ואפשר להציגו 

לפני כל מוסד. 

ייקבע לפי תאריך מתן הציון האחרון לתעודה. התעודות מוענקות  ג. תאריך הזכאות לתעודה 

אחת לשנה בטקס חלוקת תארים ותעודות.

ד. המסיימות בהצלחה שלוש שנות לימוד, בהיקף של 80% כולל הכשרה קלינית ג ופרויקט – יהיו 

זכאיות לאישור המקנה דרגת שכר "מורה מוסמך בכיר" – לצורכי שכר בלבד.

ה. מי שסיימה לימודיה ואינה זכאית לתואר או לתעודת הוראה בגלל בחינות וחובות לימודים – 

תישמר לה הזכות להשלים את החובות על פי התוכנית המקורית, במשך שנתיים ממועד סיום 

הלימודים, בתשלום נוסף! 

והיקף  הלימודים  מסגרת   – משמעה  המקורית"  התוכנית  פי  על  חובות  "השלמת  כי  יובהר 

הדרישות. אי אפשר להשלים חובות/עבודות/מבחנים בקורס אם חלפו מועדי ההגשה.

(נא לעיין ב"סדרי הגשת עבודות" עמ' 34 בתקנון זה)

השלמה לאחר שנתיים ועד שש שנים מסיום הלימודים תהיה על פי תוכנית לימודים שתיבנה 

לפונה בידי המכללה – בהתחשב בחובות הקבלה, בלימודים ובדרישות העדכניות של המכללה 

בתחום ההכשרה – בתשלום נוסף!

לאומי  שירות  כולל  (לא  לימודים  הפסקת  על  הודעה  לאחר שנמסרה  שנתיים  ללימודים  חזרה 

לאחר סיום הלימודים) – תיחשב כפנייה חדשה לקבלה למכללה, והיא טעונה הסכמת המכללה 

קודמים  בלימודים  להכיר  אפשרות  בדיקת  מתוך   – שתיקבע  כפי  לימודים  בתוכנית  ועמידה 

(הוראות התיישנות לימודים של האגף להכשרת עו"ה – מינהל לומדים תש"ע).

ו. סטודנטיות שהחלו את הלימודים לתעודת הוראה (עם או בלי תואר) משנת הלימודים תשע"ז 

ואילך, תהיינה מחויבות כחלק מתהליך הקבלה לעבודה (לאחר סיום תקופת ההתמחות) במוסד 

חינוך רשמי (מוסד חינוך שבו משרד החינוך הוא המעסיק של עובדי ההוראה), לעבור בחינות 

קבלה מעבר לדרישות הקיימות כיום – תואר אקדמי, תעודת הוראה וחובת התמחות בהוראה 

(סטאז'). 

תאריכי תפוגה של הסמכה להוראה
האחריות על סיום החובות הלימודיות מוטלת על הסטודנטית בלבד. 

סטודנטית זכאית להשהות את לימודיה לתואר ראשון לתקופה שלא תעלה על שתי שנות לימוד, 

בלי שתקופה זו תימנה לה במניין שנות לימודיה לתואר. 

אם לא תעשה זאת בפרק הזמן הנקוב, תחויב בתקופת לימודים או בעבודות נוספות כפי שתקבע 

המועצה האקדמית. 

בהכשרה מלאה – לאחר שש שנים לא יהיה תוקף ללימודיה הקודמים.

בהסבות – לאחר שלוש שנים לא יהיה תוקף ללימודיה הקודמים.

נוהל קבלת תעודות ותארים
א. על סטודנטיות שהשלימו את כל חובותיהן האקדמיים, למלא טופס "בקשה לאישור על סיום 

לימודים וזכאות לתעודה".

ב. מנהל הסטודנטים ישלים את הבדיקה בתוך חודש ממועד הגשת הבקשה. 

ג.  על סטודנטית שקיבלה הודעה על אי השלמת חובות לימודים ומנהליים להשלים את חובותיה. 

ד. עם השלמת חובותיה יהיה על הסטודנטית להגיש טופס בקשה חדש והיא תחויב בתשלום.

חובותיה  את  הסטודנטית  סיימה  שבו  התאריך  הוא  לתואר  או  לתעודה  הזכאות  מועד  ה. 

האקדמיים והמנהליים. מועד טקס חלוקת תארים יפורסם מדי שנה.

ו. כדי שתוכלנה הסטודנטיות להשתתף בטקס הענקת תארים הסמוך למועד סיום כל חובותיהם, 

יהיה עליהן להגיש בקשה "לאישור סיום לימודים וזכאות לתעודה", לא יאוחר מחודש טרם מועד 

הטקס.

ז. התעודה המקורית תוענק לסטודנטיות בטקס הענקת תארים הסמוך למועד סיום כל חובותיהן. 

סטודנטית שנבצר ממנה להגיע לטקס, תוכל לקבל את התעודה במזכירות המכללה או באמצעות 

קרוב משפחה מדרגה ראשונה שיגיע למכללה ויציג ייפוי כוח של הסטודנטית וצילום תעודת 

זהות שלה. 

לשליחת  בקשה  או  ראשונה  מדרגה  משפחה  קרוב  שאינו  נציג  באמצעות  התעודה  שליחת 

התעודה בדואר – יחייבו דמי טיפול על סך 120 ש"ח.

ועדת מוגנות 
הקשורות  בתלונות  לטיפול  המכללה  הנהלת  בידי  ממונה  המכללה,  דיקנית  בלאו,  מיכל  הגב' 

בהטרדה מינית. בכל מקרה של סבל עקב הטרדה מינית או במקרה של ספק האם מה שקורה הוא 

הטרדה מינית – אתן מוזמנות ליצור קשר עם מיכל 055-6603587. 

תקנון המשמעת- יש לעיין כמפורט בתקנון המכללה.

הספרייה 
יש לעיין כמפורט בתקנון המכללה.

כרטיסי סטודנט
הנפקת כרטיסי סטודנט תתבצע דיגיטלית באתר מכללת שאנן (למעט בקשות מיוחדות).

המצ"ב הוא תמצית תקנון. 

התקנון המפורט מופיע באתר מכללת שאנן.

החובה על ידיעת הנהלים, בירור, התעדכנות 

ועמידה בהם מוטלת על הסטודנטית.

האמור להלן כפוף להנחיות משה"ח והמל"ג 

ולפיכך ייתכנו שינויים ועדכונים.

שירותי משרד

שעות פעילות המשרד:

בימים א'-ה' בין השעות 8:00–16:00

טלפונים במזכירות התוכנית:

גב' הניה ארנון

 arnonh@shaanan.org | 04-8780013

גב' שרון דרטלר (בנות)

sharond@shaanan.org |  04-878001 

כתובת המכללה: 

מכללת שאנן רחוב הים התיכון 7, קריית שמואל
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