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מבנה ארגוני. 1



,  הלימוד, העיון, ההגות, חופש אקדמי הוא אבן היסוד של מערכי החקר

מדעי ומאפשרים את -ההתדיינות והפרסום שמכוננים את השיח הרציונלי

במקום שבו אין בני האדם רשאים לבחון ולבקר  ; הרחבת הדעת והנחלתה

אמינותן או תקפותן של קביעות באשר  , בצורה חופשית ופומבית את הגיונן

אין  -ללא מורא מפני תגובתם של בעלי הכוח וההשפעה בחברה -לטוב ולראוי 

קל וחומר שלא לזכות לאישוש ציבורי ולהנחלה  , כמעט סיכוי לאמת להפציע

.חינוכית

:  לפיכך אנו מחויבים לעקרון החופש האקדמי בשני ההיבטים המרכזיים שלו

ועניינו המחויבות לאפשר  , ההיבט האחד מתייחס לחברי סגל המחקר וההוראה

להם לחקור ולחשוב ללא מגבלה ולנהל את מלאכתם האינטלקטואלית  

והאקדמית מתוך אוטונומיה מקצועית ובזיקה לסטנדרטים האיכותיים  

.  המקובלים בעולם האקדמי בכלל ובתחומי הדעת הספציפיים בפרט

חופש אקדמי. 2

ועניינו המחויבות , ההיבט השני מתייחס לציבור הסטודנטים הלומדים במכללה
לזמן להם תרבות אקדמית וחינוכית החושפת אותם למבט מקיף ככל שניתן 

-תרבותיות וחוסר פניות -רב, עצמאות מחשבתית, שוויון הזדמנויות, הגינות, כבוד האדם, סובלנות, המושתתת על פלורליזם
.עמדה פוליטית והעדפה מינית, מעמד כלכלי, דעה, דת, לאום, מין, ללא הבדל בגזע



אקדמיתקנון.3
והסמכותהאחריותותחומיתפקידםהגדרתמהי,במכללההאקדמייםהגופיםמיהםומפרטמגדירהאקדמיהתקנון
.והחוגיםהפקולטותשלהאקדמיהמבנהואתוהעלאותהמינוייםהליכיאתמפרטהתקנון,שלהם

הקוד האתי  . 3.1

.סטודנטים ואורחים, מנהלי, סגל אקדמי: נשען על ערכים בסיסיים ומחייב את כל באי המכללההאתי הקוד 

https://telhaimng.sharepoint.com/sites/tip/DocLib8/Forms/AllItems.aspx?id=/sites/tip/DocLib8/%D7%AA%D7%A7%D7%A0%D7%95%D7%9F%20%D7%90%D7%A7%D7%93%D7%9E%D7%99%20406-6.pdf&parent=/sites/tip/DocLib8
https://telhaimng.sharepoint.com/sites/tip/DocLib14/Forms/AllItems.aspx?id=/sites/tip/DocLib14/%D7%A7%D7%95%D7%93%20%D7%90%D7%AA%D7%99-%20502.pdf&parent=/sites/tip/DocLib14


תנאי העסקה. 4

הסכם קיבוצי וטבלאות שכר, העסקת סגל בכיר4.1

בסיסקובעזההסכם.2021ותתוהנחיות2011קיבוציהסכם,2018הבכירלסגלהקיבוציההסכםי"עפמועסקבמכללההבכירהסגל
נקבעיםהבכירהאקדמילסגלהשכרתעריפי.שוניםבנושאיםבמוסדהאקדמיהסגללחברינלוותוזכויותעבודהתנאישלמשותף

לתוקףהמינויכניסתמיוםונמנהבמוסדמהוותקשונהבדרגההוותק).בדרגהולוותקלדרגהבהתאםת"הותשלהשכרטבלאותי"עפ
ת"ותהנחיותלחוברתבנוסףאלוהסכמים.בכיראקדמיסגלהשכרלטבלאותקישורלהלן.(חדשמינויבכלמחדשלהימנותומתחיל

.הבכירהסגלתנאיכללאתממציםהמכללהונהלי

הסכם קיבוצי וטבלאות שכר, העסקת סגל זוטר4.2
בחוברת            ,  הסכם הקיבוצי של הסגל האקדמי הזוטרבתנאי העסקה של הסגל הזוטר לרבות סגל עמית ומורים מן החוץ מעוגנים 

.ונהלי המכללההנחיות ותת

.טבלאות השכר סגל אקדמי זוטרבומפורט ת"הותהינו בהתאם לטבלאות השכר של ה"ולממהשכר המשולם לסגל ההוראה הזוטר 

מנהל תחום סגל אקדמי  , תום קנר
באגף משאבי אנוש

tomkan@telhai.ac.il: ל"דוא
04-8181792: טלפון

רכזת משאבי אנוש ושכר סגל אקדמי זוטר, בר לחמני
באגף משאבי אנוש

baramr@telhai.ac.il: ל"דוא
04-8181782: טלפון

https://telhaimng.sharepoint.com/sites/tip/DocLib5/Forms/AllItems.aspx?id=/sites/tip/DocLib5/%D7%94%D7%A1%D7%9B%D7%9D%20%D7%A7%D7%99%D7%91%D7%95%D7%A6%D7%99%20%D7%A1%D7%92%D7%9C%20%D7%91%D7%9B%D7%99%D7%A8%202018.pdf&parent=/sites/tip/DocLib5
https://telhaimng.sharepoint.com/sites/tip/DocLib5/Forms/AllItems.aspx?id=/sites/tip/DocLib5/%D7%94%D7%A1%D7%9B%D7%9D%20%D7%A7%D7%99%D7%91%D7%95%D7%A6%D7%99%20%D7%A1%D7%92%D7%9C%20%D7%90%D7%A7%D7%93%D7%9E%D7%99%202011%20(1).pdf&parent=/sites/tip/DocLib5
https://telhaimng.sharepoint.com/sites/tip/DocLib5/Forms/AllItems.aspx?id=/sites/tip/DocLib5/%D7%94%D7%A0%D7%97%D7%99%D7%95%D7%AA%20%D7%95%D7%AA%D7%AA%20%D7%9C%D7%AA%D7%A0%D7%90%D7%99%20%D7%94%D7%A2%D7%A1%D7%A7%D7%94%20%D7%A1%D7%92%D7%9C%20%D7%90%D7%A7%D7%93%D7%9E%D7%99%202021.pdf&parent=/sites/tip/DocLib5
https://telhaimng.sharepoint.com/:x:/r/sites/tip/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7bAFDC9AF3-35F3-41E5-B51E-1A1E7A27091B%7d&file=%D7%98%D7%91%D7%9C%D7%90%D7%95%D7%AA%20%D7%A9%D7%9B%D7%A8%20%D7%9E%D7%9B%D7%9C%D7%9C%D7%95%D7%AA%202017-2021%20%D7%A1%D7%92%D7%9C%20%D7%90%D7%A7%D7%93%D7%9E%D7%99%20%D7%91%D7%9B%D7%99%D7%A8.xlsx&action=default&mobileredirect=true&DefaultItemOpen=1
https://telhaimng.sharepoint.com/sites/tip/DocLib5/Forms/AllItems.aspx?id=/sites/tip/DocLib5/%D7%94%D7%A1%D7%9B%D7%9D%20%D7%A7%D7%99%D7%91%D7%95%D7%A6%D7%99%20%D7%A1%D7%92%D7%9C%20%D7%96%D7%95%D7%98%D7%A8%202018%20(%D7%9B%D7%95%D7%9C%D7%9C%20%D7%9E%D7%9B%D7%AA%D7%91%20%D7%A0%D7%9C%D7%95%D7%95%D7%94).pdf&parent=/sites/tip/DocLib5
https://telhaimng.sharepoint.com/:x:/r/sites/tip/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7bBA8FB90C-E61E-475F-B054-FC82EDB3747E%7d&file=%D7%98%D7%91%D7%9C%D7%90%D7%95%D7%AA%20%D7%A9%D7%9B%D7%A8%20%D7%A1%D7%92%D7%9C%20%D7%90%D7%A7%D7%93%D7%9E%D7%99%20%D7%96%D7%95%D7%98%D7%A8%20%D7%A0%D7%9B%D7%95%D7%9F%20%D7%9C%D7%99%D7%A0%D7%95%D7%90%D7%A8%2014.xls&action=default&mobileredirect=true
mailto:tomkan@telhai.ac.il
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הוראה או העסקה של קרובי משפחה וקשרים בין חברי סגל אקדמי לקרוב משפחה4.3
פיעללפעולמרצהעלנמנעבלתיהמצבבובמקרה,משפחהקרובשלהעסקהאו/והוראהמקשרלהימנעסגלחברעלככלל
עוסקיםאלונהלים,משפחהקרובלביןאקדמי/מנהליסגלחברביןקשריםהסדרתנוהלומשפחהקרוביהעסקתנוהל

.סוגמכלמשפחהקרובישלהעסקהאו/והוראהלקשריבנוגעההגבלותבהגדרת

תעסוקה נוספת4.4

בנושאת"הותשלהמחייביםהכלליםעליויחולוחי-בתללהעסקתומעברנוספתבתעסוקהלעסוקהמבקשאקדמיסגלחבר
לסגלנוספתתעסוקהבנוהלהמפורסמיםהכלליםפ"ועהמכללהמנשיאמראשאישורלקבלישנוספתתעסוקהעל,זה

.נוספתלתעסוקהבקשההגשתלטופסלינקלהלן.אקדמי

השתתפות בשכר לימוד סגל בכיר  4.5
מפרט את  זוג וילדי עובדים ות/במוסדות מחוץ למכללה לבנינוהל השתתפות בשכר לימוד

.  כללי הזכאות והתהליך הנדרש לאישור השתתפות המכללה בשכר הלימוד

נוהל קביעות סגל אקדמי בכיר4.6
.מפרט קריטריונים והתניות למתן קביעות והסכמים ארוכי טווח לחברי סגל בכיר במכללהבכירנוהל קביעות סגל אקדמי 

נוהל תעריף מומחה סגל זוטר4.7
.הפרט קריטריונים והתניות למתן דרגת מומחה בהוראה לסגל זוטרנוהל תעריף מומחה סגל זוטר 

https://telhaimng.sharepoint.com/:b:/r/sites/tip/DocLib10/%D7%A0%D7%95%D7%94%D7%9C%20%D7%94%D7%A2%D7%A1%D7%A7%D7%AA%20%D7%A7%D7%A8%D7%95%D7%91%D7%99%20%D7%9E%D7%A9%D7%A4%D7%97%D7%94%20119.pdf?csf=1&web=1&e=X6JBRi
https://telhaimng.sharepoint.com/sites/tip/DocLib8/%D7%A0%D7%94%D7%95%D7%9C%20%D7%94%D7%A1%D7%93%D7%A8%D7%AA%20%D7%A7%D7%A9%D7%A8%D7%99%D7%9D%20%D7%91%D7%99%D7%9F%20%D7%97%D7%91%D7%A8%D7%99%20%D7%A1%D7%92%D7%9C%20%D7%9E%D7%A0%D7%94%D7%9C%D7%99%20%D7%90%D7%95%20%D7%90%D7%A7%D7%93%D7%9E%D7%99%20%D7%9C%D7%91%D7%99%D7%9F%20%D7%A7%D7%A8%D7%95%D7%91%20%D7%9E%D7%A9%D7%A4%D7%97%D7%94%20410-2.pdf
https://telhaimng.sharepoint.com/:b:/r/sites/tip/DocLib8/%D7%A0%D7%95%D7%94%D7%9C%20%D7%AA%D7%A2%D7%A1%D7%95%D7%A7%D7%94%20%D7%A0%D7%95%D7%A1%D7%A4%D7%AA%20%D7%9C%D7%A1%D7%92%D7%9C%20%D7%90%D7%A7%D7%93%D7%9E%D7%99%20407.pdf?csf=1&web=1&e=AaWklq
https://forms.telhai.ac.il/form/eshur-taasuka
https://forms.telhai.ac.il/form/eshur-taasuka
https://telhaimng.sharepoint.com/:b:/r/sites/tip/DocLib10/%D7%A0%D7%95%D7%94%D7%9C%20%D7%94%D7%A9%D7%AA%D7%AA%D7%A4%D7%95%D7%AA%20%D7%91%D7%A9%D7%9B'%D7%9C%20%D7%91%D7%9E%D7%95%D7%A1%D7%93%D7%95%D7%AA%20%D7%9E%D7%97%D7%95%D7%A5%20%D7%9C%D7%9E%D7%9B%D7%9C%D7%9C%D7%94%20%D7%9C%D7%91%D7%A0%D7%99%20%D7%96%D7%95%D7%92%20%D7%95%D7%99%D7%9C%D7%93%D7%99%20%D7%A2%D7%95%D7%91%D7%93%D7%99%D7%9D%20100.pdf?csf=1&web=1&e=aDJS0B
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בודקי תרגילים5.1

אתויתעדפויאשרוהחוגיםראשי,הרלוונטיהתקציבממסגרותנגזרתהזכאות,תרגיליםלבודקלזכאותבקשהלהגישרשאימרצה

.תרגיליםבודקיובנוהלהמתרגלתפקידבנוהלשמוגדריםכפישוניםלקריטריוניםהתייחסותתוךהבקשות

בכירסגלהצטיינותגמול5.2

.הבכירהאקדמילסגלהצטיינותגמולנוהלפ"עניתןהצטיינותגמול

האקדמילסגלהצטיינותגמוללענייןאחידיםכלליםלקבועהנוהלמטרת

ביןשנחתםהקיבוצילהסכםבהתאםהגמוללמתןהאופןאתולפרט

להנחיותובהתאםהבכירהסגללביןחי-תלהאקדמיתהמכללההנהלת

אקדמיתפעילותדוחטופסלמילוילינקלהלן.שבנושאת"ות

זכויות מרצה. 5

יציאה להשתלמות ארוכה5.3

.לנוהל יציאה להשתלמות ממושכת

https://telhaimng.sharepoint.com/sites/tip/DocLib8/Forms/AllItems.aspx?sortField=Modified&isAscending=false&id=/sites/tip/DocLib8/%D7%A0%D7%95%D7%94%D7%9C%20%D7%AA%D7%A4%D7%A7%D7%99%D7%93%20%D7%9E%D7%AA%D7%A8%D7%92%D7%9C%20422.pdf&parent=/sites/tip/DocLib8
https://telhaimng.sharepoint.com/sites/tip/DocLib8/Forms/AllItems.aspx?id=/sites/tip/DocLib8/%D7%A0%D7%95%D7%94%D7%9C%20%D7%AA%D7%A9%D7%9C%D7%95%D7%9D%20%D7%A2%D7%91%D7%95%D7%A8%20%D7%91%D7%93%D7%99%D7%A7%D7%AA%20%D7%AA%D7%A8%D7%92%D7%99%D7%9C%D7%99%D7%9D%20%D7%92%D7%A8%D7%A1%D7%94%20405.pdf&parent=/sites/tip/DocLib8
https://telhaimng.sharepoint.com/sites/tip/DocLib8/Forms/AllItems.aspx?sortField=Modified&isAscending=false&id=/sites/tip/DocLib8/%D7%A0%D7%95%D7%94%D7%9C%20%D7%92%D7%9E%D7%95%D7%9C%20%D7%94%D7%A6%D7%98%D7%99%D7%A0%D7%95%D7%AA%20%D7%9C%D7%A1%D7%92%D7%9C%20%D7%94%D7%90%D7%A7%D7%93%D7%9E%D7%99%20402.pdf&parent=/sites/tip/DocLib8
https://forms.telhai.ac.il/form/academic-report
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פרישה לגמלאות5.4
מציג את הכללים לעניין פרישה לגמלאות של עובדי המכללה תוך החלת הוראות החוקנוהל פרישה לגמלאות 

מענק פריפריה סגל בכיר5.5
מפורטים הכללים לאישור מתן מענק פריפריה רבעוני לחברי סגל בכיר שמקום בנוהל נסיעות סגל אקדמי

. מ לכיוון מהמכללה"ק60עולה על מגוריהם

נוהל נסיעות ולינות5.6
. מפורטים הכללים לאישורי נסיעות טיסות ולינות לעובדי הסגל האקדמי במכללהבנוהל נסיעות סגל אקדמי

דמי הבראה  5.7
.היא לקבוע תנאים מיטיבים לעניין קבלת תשלומי הבראה בשכר לעובדי המכללההנוהל לתשלום דמי הבראהמטרת

הפחתת הוראה בגין קורס חדש סגל בכיר  5.8
היא קביעת כללים אחידים למתן אישור להפחתת הוראה בגין קורס      הפחתת הוראה בגין קורס חדשמטרתו של נוהל

. חדש לחברי סגל בכיר

מלגת הצטיינות סגל עמית  5.9
.    70,000₪למטרת עידוד הצטיינות של חברי סגל עמית במכללה נקבע בהסכם הקיבוצי של הסגל הזוטר מענק שנתי של  

.  המענק מחולק בהתאם לקריטריונים שנקבעים מדי שנה בחודש ספטמבר

מדור לוגיסטיקה
logistica@telhai.ac.il: מייל

04-8181795: טלפון
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https://telhaimng.sharepoint.com/sites/tip/DocLib10/Forms/AllItems.aspx?id=/sites/tip/DocLib10/102%20%D7%A0%D7%95%D7%94%D7%9C%20%D7%A0%D7%A1%D7%99%D7%A2%D7%95%D7%AA%20%D7%A1%D7%92%D7%9C%20%D7%90%D7%A7%D7%93%D7%9E%D7%99.pdf&parent=/sites/tip/DocLib10
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מינויים ומזכירות אקדמית . 6

מינויהליכי6.1

הדרגהמעללפחותאחתבדרגהאחרסגלמחבראו.המועמדמכהןבההאקדמיתהיחידהמראשתבואלקידוםאוחדשלמינויהיוזמה•

ועדתר"יובאחריות,לעילכאמורהיחידהראששאינוסגלמחברתבואהמוצעלקידוםוהיוזמהבמידה.עצמומהמועמדאוהמוצעת

.בדברהיחידהראשאתלעדכןהמינויים

.הפקולטהלדקןדעתוחוותאתיעבירהחוגראש•

החומריםבצירוף,ההמלצהאתשתבחן,לנשיאלמשנה,דעתוחוותבצירוףהבקשהאתיעביר,האקדמיהמזכירבאמצעות,הפקולטהדקן•

.המינוייםועדתר"ליוההמלצהאתלהעבירבאםתחליט,המכללהנשיאעםהתייעצותולאחר,המועמדעלשייאספו

.קידוםאומינויבהליכילפתוחאם,לושהוגשווההמלצותהחומרפ"עיחליטהמינוייםועדתר"יו•

תדוןאשר,המוסדיתהמינוייםלוועדתהסגלחברשלתיקויוגש,אחרמוכראקדמיממוסדלמכללהחדשיםסגלחברימעברשלבמקרה•

.חדשמינויבתהליךלפתוחאוהסגלחברשלדרגתואתלאשרראםדעתהשיקולפיעלותחליט

לצרכיהמינוייםועדתי"עשתיקבעמוצעתדרגהיקבל,קודמתמוכרתאקדמיתדרגהללאחדשסגלחבר•

הנשיאיפתח,קבלתועם.המועמדילמדבוהפקולטהודקןהחוגראשהמלצותבסיסעל,בלבדשכר

.המכללהשלהאקדמיבתקנוןהרלוונטילפרקבהתאםזאתכל.בדברהנוגעתהמינוייםועדתי"עהמוצעתהדרגהלאישורבהליכים

המזכיר האקדמי  , עופר בהרל
oferba@telhai.ac.il: מייל

04-8181778: טלפון

חייםקורות6.2

ופעילויותיותפקידיו,הישגיואתמשקףהוא.הסגלחברשלמקצועי/האקדמיהביקורכרטיסהינוהמרצהשלהחייםקורותמסמך

המסמך.חודשיםששהמדיויעודכןמכללהידיעלשנקבעבאנגליתחייםקורותלכתיבתהפורמטפיעלייכתבהמסמך.באקדמיה

.הנחיותלקבלתהשיווקבמחלקתהמכללהאתררכזתאליפנוחדשיםמרצים.באחריותוהמרצהבדףהמכללהבאתריופיע

https://telhaimng.sharepoint.com/sites/tip/DocLib8/Forms/AllItems.aspx?id=/sites/tip/DocLib8/%D7%AA%D7%A7%D7%A0%D7%95%D7%9F%20%D7%90%D7%A7%D7%93%D7%9E%D7%99%20406-6.pdf&parent=/sites/tip/DocLib8
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קרן קשרי מדע7.2
לחברילסייעמנתעלמדעקשריקרןעבורכספיסכוםשנהמדימקציבההמכללההנהלת
,והאקדמיתהמחקריתוהתפתחותםפעילותםוקידוםבמימוןבמשרההבכירהסגל

.מדעקשריקרןנוהלבמפורטיםבקרןהכספיםלחלוקתוהמגבלותהתנאים
זאדהיפעת 

yifatgr@telhai.ac.il: מייל
04-8181810: טלפון

ראש הרשות , סנאית תמיר' פרופ
snait@telhai.ac.il: מייל

מנהל הרשות, אורן פרלסון
orenperl@telhai.ac.il: מייל

מנהל אדמיניסטרטיבי, אבישי לב
avishayl@telhai.ac.il: מייל

04-8181809: טלפון

מחקר. 7

עוסקתהרשות.מחקרלמכללתחיתלאתלהפוךמהחזוןכחלקח"תשעבתחילתהמכללההנהלתידיעלהוקמההמחקררשות
.ומחקרחוקריםלעידודהיקפיתותמיכה,(ציוד,מרחבים)פיסיותתשתיותבהקמת
הזמנת,כנסים,סדנאותדרךעמיתיםעםבמפגשסיוע,עבודתושלביבכללחוקרשיסייעותמךיחידותבהקמתתומכתהרשות
ואףבפרסוםסיוע,וחיצונייםפנימייםמממניםגופיםומולהחוקרמולהצעותליווי,בהגשתן,מחקרהצעותבכתיבתסיוע,אורחים

.במודלהרשותבאתרנמצאהעזרותפירוט.חיצוניותלקרנותלהגשהנתוניםלייצרכדימחקרהצעותשלפנימימימון

לניידותקרנות,מתקדמיםלתאריםלסטודנטיםסיוע:הבאיםבתחומיםגםמסייעתהמחקררשות
לניהול,דוקטורנטיםלפוסטסיוע,(המכללהשלחוץלקשריהיחידהבסיוע)וסגלסטודנטים

.המחקריתבעשייהועידודוהכוונה,למחקראתיאישורקבלת,קוראיםקולות,היחידותשלהשוטף
:הנדרשיםוהטפסיםהנהלים,התמיכותפירוטנמצאבובמודלהמחקררשותלאתרקישורמצורף

במודלהמחקררשותאתר

https://telhaimng.sharepoint.com/:b:/r/sites/tip/DocLib8/%D7%A0%D7%95%D7%94%D7%9C%20%D7%A7%D7%A8%D7%9F%20%D7%A7%D7%A9%D7%A8%D7%99%20%D7%9E%D7%93%D7%A2%20412.pdf?csf=1&web=1&e=I9EgxH
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הקלה בחובות הוראה בגין מחקר וקידום איכות ההוראה7.3
הפחתת שעות הוראה בתשלום בהיקף  , א תוכל לאשר לחברי סגל אקדמי בכיר העוסקים במחקר"ועדה אקדמית בראשות המנל

פ ההנחיות והקריטריונים "כל זאת ע, מחברי הסגל30%-ממשרה מלאה ובלבד שהאישור יינתן לכל היותר ל33%של עד 
.לסגל האקדמי הבכירבנוהל הקלה בחובות הוראה בגין מחקר וקידום איכות ההוראההמפורטים 

ביצוע מחקרים וסקרים במכללה  7.4

חלק , השתתפות במחקר או הוראה באמצעות מחקר, אם כייזום מחקר, על כל גווניה, המכללה רואה בכל פעילות מחקרית
.ממכלול המרכיבים החיוניים לאיכות ומצוינות אקדמיתבלתי נפרד

אקדמיסגלאיש,לכן.המכללהשלהעבודהבשגרתהמוסדרשילובהאתולהבטיחמחקריתפעילותלעודדמבקשתהמכללה
,הלימודיםלמנהללפנותמכןולאחר,החוגיתהאתיקהמוועדתאישורלקבלמתבקשבמכללהמחקרלבצעהמבקש

.האתיקהועדתבתקנוןשמוגדרכפיומידעהפצהאישורלקבלת,מחקרשאלונילהפצתבקשהטופסבאמצעות

זכויות קנין מרצים  7.5
הגנה על הקניין הרוחני . לטובת החברהולהפיצומדיניות המכללה האקדמית לגבי קנין רוחני מבוססת על המטרה ליצר ידע 

חי להעביר טכנולוגיה -היא לא רק הגנה על נכס העשוי להניב פירות אלא חלק מחובתה הציבורית של המכללה האקדמית תל
על פי תפיסה זו מבקשת המכללה לסייע לעובדיה להגן על  . וידע לתועלת החברה ולקידום התעשייה והחברה במדינת ישראל

.לפרטים ניתן לפנות להנהלת המכללה. תוך שמירה על המטרות  והאינטרסים העיקריים של המכללהולהפיצוהקניין הרוחני 

תוספת שכר בגין זכיה במענקי מחקר חיצוניים7.6

מציג כללים אחידים לקביעת הזכות לקבלת תוספת שכר בזכות  נוהל תוספת שכר בזכות זכיה במענקי מחקר חיצוניים
.זכיה במענקי מחקר חיצוניים במכללה האקדמית תל חי

עידוד מחקר והשתתפות בהשתלמויות לחברי סגל עמית7.7

הפעילות מבוצעות . מדי שנה לטובת עידוד מחקר והשתתפות חברי סגל עמית בהשתלמויות₪ 55,000המכללה מקצה 
.באמצעות קול קורא היוצא מרשות המחקר מדי שנה בו מפורסמים הקריטריונים האקדמיים לזכייה במענק

https://telhaimng.sharepoint.com/:b:/r/sites/tip/DocLib8/%D7%A0%D7%95%D7%94%D7%9C%20%D7%94%D7%A7%D7%9C%D7%94%20%D7%91%D7%97%D7%95%D7%91%D7%95%D7%AA%20%D7%94%D7%95%D7%A8%D7%90%D7%94%20%D7%91%D7%92%D7%99%D7%9F%20%D7%9E%D7%97%D7%A7%D7%A8%20414.pdf?csf=1&web=1&e=7Ix3au
https://telhaimng.sharepoint.com/:b:/r/sites/tip/DocLib36/%D7%98%D7%95%D7%A4%D7%A1%20%D7%A4%D7%A0%D7%99%D7%99%D7%94%20%D7%9C%D7%A6%D7%95%D7%A8%D7%9A%20%D7%94%D7%A4%D7%A6%D7%AA%20%D7%A9%D7%90%D7%9C%D7%95%D7%9F%20%D7%9E%D7%97%D7%A7%D7%A8%20%D7%AA%D7%A9%D7%A4%D7%90.pdf?csf=1&web=1&e=v1I0uU
https://telhaimng.sharepoint.com/sites/tip/DocLib8/Forms/AllItems.aspx?id=/sites/tip/DocLib8/%D7%AA%D7%A7%D7%A0%D7%95%D7%9F%20%D7%95%D7%A2%D7%93%D7%AA%20%D7%90%D7%AA%D7%99%D7%A7%D7%94%20%D7%91%D7%9E%D7%97%D7%A7%D7%A8%20415.pdf&parent=/sites/tip/DocLib8
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יום אוריינטציה למרצים חדשים8.1

למפגש פרונטלי והדרכות טרם תחילת  , כל מרצה חדש יוזמן ליום אוריינטציה טרם תחילת עבודתו במכללה
רכזת סגל , רכזת החוג, הנהלה: הלימודים עם מגוון בעלי תפקידי מפתח הקשורים להתנהלותם כמרציםשנת

יום זה חשוב להבנת הצרכים הבסיסיים של  .. בחינות ועוד, מערכות המידע, מרכז התמיכה,ספרייה,אקדמי
.ההשתתפות ביום זה הינה חובה לכל מרצה חדש. על ידי היחידות השונותהמרצים והשירות הניתן להם

אפליקציית מרצה  8.2

"המכללה האקדמית תל חי"מחנות האפליקציות את אפליקציית המרצה מומלץ לכל מרצה להוריד 

, מערכת שעות, הודעות, חדרים, שיעורים, בכל המידע הנדרש להתנהלותך בקמפוסבאפליקציה ניתן לצפות 
..ציונים ועוד

מחויבות ומעורבות חברי הסגל האקדמי. 8



נוכחות והיעדרות מרצה
להקדים או לאחר שיעורים , לקצר, אין לבטל שיעורים. הודעת מרצה על ביטול שיעור תימסר לסטודנטים רק באמצעות מנהל לימודים או מזכירות החוג

.היעדרויות מרצים/ בנוהל נוכחות הנחיות מפורטות , בסיכום פנימי עם הסטודנטים

על המרצה , אם מסיבה כלשהי התלויה במרצה לא התקיים שיעור. י לוח השנה האקדמי"במהלך הסמסטר יש לקיים את המינימום הנדרש של השיעורים עפ

.  להשלים את השיעור בתיאום עם מזכירות החוג והסטודנטים

.יתאם המרצה מול ראש החוג אפשרות חלופית להשלמת השיעור, במקרים בהם לא התאפשר שיעור השלמה

מתבקשים לפנות לראש , (לא יותר מפעם אחת או שבוע אחד לסמסטר)חברי הסגל האקדמי המוזמנים להשתתף בכנסים בארץ או בחו״ל בזמן הלימודים 

.החוג לקבלת אישור באמצעות טופס בקשה להיעדרות צפויה מראש הנמצא כנספח לנוהל

.שיעורים יתקיימו בהשתתפות כל מספר של סטודנטים, אין לבטל שיעורים בגין נוכחות מועטה של סטודנטים

כתובת דואר אלקטרוני ארגוני
העברת מידע הכוללת , לצורך עבודתםחברי הסגל האקדמי שהינם בעלי תפקידים במכללה המקיימים התכתבויות עם יחידות המכללה 

מתבקשים לעשות שימוש בכתובת הדואר האלקטרוני הארגוני של המכללה ', וכוסגל אקדמי , מועמדים, על סטודנטים
XXX@telhai.ac.il) )על פי הנחיות אבטחת המידע, בכל ההתכתבויות שלהם במסגרת התפקיד .

יכולים לפנות למוקד מערכות מידע , ל"מיגבעלי תפקידים העושים שימוש בכתובת דואר אלקטרוני של ארגון אחר כגון 
.ולהגדיר העברה קבועה של המיילים מתיבה של מוסד אחד לאחר

https://telhaimng.sharepoint.com/:b:/r/sites/tip/DocLib8/%D7%A0%D7%95%D7%94%D7%9C%20%D7%A0%D7%95%D7%9B%D7%97%D7%95%D7%AA%20%D7%95%D7%94%D7%A2%D7%93%D7%A8%D7%95%D7%AA%20%D7%9E%D7%A8%D7%A6%D7%99%D7%9D%20408.pdf?csf=1&web=1&e=SAoafC
mailto:XXX@telhai.ac.il)


מנהל אקדמי. 9

מבנה שנת הלימודים9.1

.הנמצא באתר המכללהבלוח השנה האקדמימבנה שנת הלימודים האקדמית מופיע✓

.בהתאם ללוח השנה האקדמי, מתקיימות במהלך שנת הלימודיםהמכללתיותהחופשות והפעילויות✓

.לעבודה מעשית ולישיבות חוגיות, הפסקת הלימודים בין הסמסטרים מוקדשת לבחינות✓

.מפגשי שיעור לכל קורס13לוח השנה האקדמי בנוי כך שבכל סמסטר יתקיימו בדיוק ✓

במפגשים ובכנסים המיועדים  , לפני תחילת שנת הלימודים ובסיום כל סמסטר נדרשת השתתפות בישיבות✓

.לסגל המכללה

.מציין את סיום ההוראה, הנקוב בלוח השנה האקדמי, מועד סיומה של שנת הלימודים✓

חברי הסגל האקדמי מחויבים להיות זמינים לפעילויות המתקיימות, עם זאת

במכללה בשלושת השבועות הראשונים שלאחר מועד זה ועד תום תקופת 

.של אותה שנההבחינות

ראש מנהל לימודים, זהבה שמואל
zahava@telhai.ac.il: מייל

04-8181501: טלפון

https://www.telhai.ac.il/%D7%9C%D7%95%D7%97-%D7%A9%D7%A0%D7%94-%D7%90%D7%A7%D7%93%D7%9E%D7%99
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סילבוסועדכוןקורסיםתכנון9.2

ולוודאבחוגהלימודיםתכניתאתיכירוהאקדמיהסגלשחברילדאוגעליהם.שבתחומםהקורסיםעלאחראיםוהתכניותהחוגיםראשי
.הנדרשבמועדיפורסמושהסילבוסים

,ותקפותמתודיות,דידקטיות,עדכניות,בהירותעללהקפידיש.לסטודנטהמרצהביןמחייב,הקורסבסילבוסהמופיע,הציוןהרכב•
תוצרי,הסילבוסניסוחבעת.הקורסלקיוםוהדרישותהתנאיםבהכללתודיוקשקיפות,קוהרנטיות

בהוראהומצוינותלקידוםהיחידהעםלהתייעץכדאיהערכהודרכיהלמידה
הסטודנטהערכתואופןהוראהדרכי.בקורסשתועברהאקדמיתהתכניתאתכולליםהסילבוסתכני•

.הסטודנטאתוהןהמרצהאתהןמחייבים,בסילבוסהרשומים
כלליהפיועלהמכללהשלהאקדמיתההנהלהידיעלשנקבעקבועסילבוסבפורמטייכתבהסילבוס•

.מראששיפורסמולכךהמיועדיםבמועדיםהמרצהבפורטלמקווןבאופןויעודכן
שנתפתיחתלפניmoodle-בהקורסבאתראוטומטיתיתפרסםהמרצהבפורטלשיעודכןהסילבוס•

.הלימודים
בקורסים.בסילבוסיכללוההנחיות.קורסבכלהנדרשתהנוכחותחובתבקביעתאוטונומיהמרצה•

.הסטודנטיםעלחלהעבודותולהגשתחומרלהשלמת,ללמידההאחריות,נוכחותחובתאיןשבהם
אתהראשוןבשיעורלהציג.לקורסביחסהסטודנטיםעםציפיותתיאוםתהליךלקייםהמרצהעל•

כןכמו.הקורסדרישותשלחלקיממילויהנובעתוהמשמעות,סיורים,מבחנים,עבודות,בחנים,נוכחותדרישותהדגשתתוךהסילבוס
.סעיףכלשלומשקלוהקורסשלהסופיהציוןהרכבאתלהציגהמרצהעל

וחומריםבמחקריםלהתעדכןמומלץ,לפיכך.סטודנטיםשלועדכניתאיכותיתהכשרהעלהסגלחברימופקדיםההוראהתחומיבכל•
.בהתאםהקורססילבוסאתשנהמדיולעדכןההוראהבתחוםחדשניים

הקורסבתחילתלידיעתםזאתולהביא,לסטודנטיםוהדרכהייעוץמתןלצורךבפרונטליותההוראהלשעותמחוץקבלהשעתלקייםיש•
.הקורסובסילבוס

https://telhaimng.sharepoint.com/:w:/s/tip/Edd1F1ubA85DpzBdwOPMDkwBzKNLJZms4_bW_zStdL7srA?e=3YCxeg


וציוניםמטלות,בחינות9.3
.בקמפוס המכללה ובהשגחת המדור, טסט-אי: הבחינות מתקיימות במערכת הבחינות המקוונות, ככלל

ניהול בחינות
במהלך הבחינה , מענה לסטודנטים, הפקדה ועריכת שאלונים: תחת פלטפורמה אחת הכוללת, מדור בחינות פועל באמצעות מערכות טכנולוגיות

.  בנושאים השונים, עומד לרשותכם למתן הדרכה ותמיכהמדור בחינות.בדיקת בחינות ואישור קבצי ציונים לפרסום, ט'מרחוק בצ
.  לקבלת יעוץ בנושא כתיבת שאלונים, ליחידה לחדשנות בהוראהבאפשרותכם לפנות 

פרק מרכיבי הציון הסופי בקורס-סילבוס הקורס 
כמו גם להמיר מטלת  , אין לשנותם  לאחר הפרסום. כפי שמפורסם עבור הסטודנטים, מרכיבי הציון הסופי בקורס נקבעים בהתאמה לסילבוס

.בפרק הערות ל מטלות הקורס, בהתאם למוגדר בסילבוס, הציון הסופי ישוקלל אוטומטית.  עבודה בבחינה או  להיפך
משנוכח המרצה  כי  . מונעת השתתפות בבחינה,  נוכחות: כגוןתהיה התייחסות למקרים בהם אי עמידה במטלות , בפרק מרכיבי הציון בסילבוס

מזכירות החוג תפעל  . מיד בתום הסמסטר, ידווח על כך בכתב למזכירות החוג, אשר מונעת ממנו השתתפות בבחינה, הסטודנט לא עמד במטלה
יש לעדכן בפורטל המרצה עד אמצע חודש  , כולל פרק מטלות ומשקלותאת הסילבוסים . להודיע למדור בחינות ולסטודנט על כי אינו רשאי להבחן

.מרכיבי ציון סופי בקורסלהלן קישור למסמך מפורט בנושא .ל העוקבת"שלפני תחילת שנה, יוני

ומענה על שאלותט בבחינות 'נוכחות מרצה בצ
ללא  )מומלצת נוכחות במשך כל זמן הבחינה . ט'באמצעות הצ' וב' במועד א, להשיב על שאלות הסטודנטים במהלך הבחינהחובתו של המרצה

על , בכל מקרה. חלה עליו חובת נוכחות לפחות במשך שני פרקי זמן שונים, אם המרצה לא מתכנן להיות נוכח במשך כל זמן הבחינה(. הארכות
על משך ופרקי הזמן בהם יהיה נוכח במהלך הבחינה , ט ההודעה הכללית בזמן הבחינה'במודל לפני הבחינה ובצ, המרצה להודיע לסטודנטים

,  (ל או כל סיבה אחרת"שהות בחו,שירות מילואים, עקב מחלה), ט הבחינה'אם נבצר ממרצה להיות נוכח בצ.  ט'ולהודיע על סיום הנוכחות בצ
.למדור בחינות ולסטודנטים בקורס, להודיע על כך מראש לראש החוג, חובתו למנות ממלא מקום מתאים

.מענה יינתן לסטודנטים במידת האפשר. ט'לא חלה על המרצה חובת נוכחות בצ, בבחינות מועד חריג

mailto:exams@telhai.ac.il
mailto:teiu@telhai.ac.il
https://telhaimng.sharepoint.com/sites/tip/DocLib30/%D7%A2%D7%A7%D7%A8%D7%95%D7%A0%D7%95%D7%AA%20%D7%9E%D7%A8%D7%9B%D7%99%D7%91%D7%99%20%D7%A6%D7%99%D7%95%D7%9F%20%D7%A1%D7%95%D7%A4%D7%99%20-%20%D7%A9%D7%99%D7%A0%D7%95%D7%99%20%D7%94%D7%9E%D7%A8%D7%AA%20%D7%9E%D7%98%D7%9C%D7%94%20%D7%9E%D7%90%D7%95%D7%A9%D7%A8%20%2020.3.2021.pdf


אחריות ואתיקה. 10

סגלמשמעת10.1
אובאחתה/עמדשלאמרצהכלפי.המכללהמרציכלאתמחייביםהמכללהונהליהמשמעתתקנוןכללי
ידיעלהורשעה/שיורשעסגלת/חבר,בתקנוןהמפורטיםההליכיםהדרגתיבאופןיופעלומהנחיותיותר
.המכללהלנהליבכפוףיה/פיטוריואתהמכללהתתבע-קלוןעמהשישפליליעברהבגיןמשפטבית

,  מסטודנטים ומכל הבאים בשעריה להתנהגות נאותה, המכללה מצפה מחברי הסגל האקדמי
,  במסירות, על כל חבר סגל לפעול בנאמנות. להתייחסות מכבדת לזולת ולשמירה על רכוש בכל עת

להשתתף בקבלת החלטות ללא משוא פנים , בתום לב וביושרה במילוי תפקידו לטובת המכללה
.ולהימנע מפעולות שיש בהן ניגוד עניינים

באווירה , כבוד המקצוע והאתיקה האקדמית, מחויבים בהקפדה על כבוד המוסד, חברי הסגל האקדמי
.של יושרה ואמון

עם עמיתי , על חברי הסגל האקדמי להוות דוגמה אישית ביחסיהם עם מוסדות המכללה ועובדיה
.  ההוראה והמחקר ועם הסטודנטים הלומדים במכללה

https://telhaimng.sharepoint.com/sites/tip/DocLib8/Forms/AllItems.aspx?q=%D7%9E%D7%A9%D7%9E%D7%A2%D7%AA%20%D7%A1%D7%92%D7%9C&id=/sites/tip/DocLib8/%D7%AA%D7%A7%D7%A0%D7%95%D7%9F%20%D7%9E%D7%A9%D7%9E%D7%A2%D7%AA%20%D7%A1%D7%92%D7%9C%20%D7%AA%D7%A9%D7%A2%D7%96-403.pdf&parent=/sites/tip/DocLib8&parentview=7


לשמירה על ערכים של כבוד הדדי והגינות בקמפוסים ונוקטת  מחוייבתהמכללה האקדמית תל חי 
.או התנכלות על רקע מיני, במדיניות של אפס סובלנות כפי הטרדות מיניות

.  מנהלי וסטודנטים נדרשים לעבור הדרכה באמצעות לומדה בנושא מדי שנה, חברי סגל אקדמי 
ומהסטודנטיםהמנהלי,האקדמימהסגלמיניתהטרדהבנושאיתלונותמקבלותהממונות•
.המקרהופרטיהתלונהאתמבררות•
המוסמכיםלגורמיםהמכללהשלמיניתהטרדהמניעתתקנוןפיעלוהמלצותסיכוםמגישות•

המכללההנהלתמטעם
.ולסטודנטיםלסגליםומידעהדרכה,ייעוץמעניקות•

לבושקוד10.3

,המכללהבשעריהבאיםלאלהההולםהלבושמהוהקובעתהנחייההנולבושקוד
,תדמיתולחשיבותמודעשיהיהראוי,כיתתומולהעומדמרצה,ועובדיהתלמידיה
ולהקנייתהאחרכיבודשלמסריואתלהעבירלמרצהיעזורהלבושקוד.ולבושוהופעתו
אוקצריםבמכנסיםלבושיםלמכללהלהגיעשלאמתבקשיםהמרצים.בכיתתומשמעת
כפי,ותקניתראויהלבושבצורתאלאכפכפיםאוקרוקסנעלי,חשופותחולצות,גופיות

.ציבוריחינוכיבמוסדשמקובל

:  ממונות למניעת הטרדה מינית
054-6504666שרון שניר 

sharonsn@telhai.ac.il: ל"דוא
052-8375716| שולי ספיר ' גב
shulamitsa@telhai.ac.il: ל"דוא

:קמפוס קצרין
052-3507852| קידרוןר ענת "ד

kidrone@telhai.ac.il: ל"דוא
052-3507852| ענת ביטון  

anatb@telhai.ac.il: ל"דוא

https://www.telhai.ac.il/sites/default/files/%D7%93%D7%99%D7%A7%D7%90%D7%9F/%D7%94%D7%98%D7%A8%D7%93%D7%94%20%D7%9E%D7%99%D7%A0%D7%99%D7%AA/%D7%AA%D7%A7%D7%A0%D7%95%D7%9F%20%D7%9E%D7%A0%D7%99%D7%A2%D7%AA%20%D7%94%D7%98%D7%A8%D7%93%D7%94%20%D7%9E%D7%99%D7%A0%D7%99%D7%AA%202017.pdf
mailto:sharonsn@telhai.ac.il
mailto:shulamitsa@telhai.ac.il
mailto:kidrone@telhai.ac.il
mailto:anatb@telhai.ac.il


היחידה למצוינות וחדשנות בהוראה  . 11

.האקדמילסגלההדרכהיחידת-בהוראהוחדשנותלמצוינותהיחידהאתהמכללהמפעילה,וחזונהממחויבותהכחלק

מגמותזיהויעלאמונהוהיאטכנולוגיתחדשנותמעבדתוהסימולציהמרכזאת,הפדגוגיהיחידתאתוכוללתיחידותתתמשלושבנויההיחידה

אסטרטגיכליומהווההאקדמיהסגלשלההוראהאיכויותושיפורקידוםעל,במכללההמתרחשיםוהלמידהההוראהבתהליכיחדשנותוהטמעת

.בוובלמידהבהוראהגםמובילאקדמיכמוסדבמיצובהלמכללה

שילוב,מותאמותולמידההוראהשיטות,מותאמיםמעניםלפיתוח,להתאמהנדרשיםאנחנווכימשתנההאקדמיהתפקידכימזהיםאנחנו

.ועודחדשיםתחומים

שידוריוכןולימודהדרכהסרטיעריכת,הרצאותשלאיכותיצילוםוהמאפשריםהיחידהמפעילהאותםאולפניםשניגםעומדיםהמרציםלרשות

.ל"מחואוניברסיטאותעםפעולהמשיתופיכחלקקורסים

/https://www.goteach.co.il-המרציםלרשותהעומדיםושירותיםכליםמגווןובואינטרנטאתרליחידה

בארץמקביליםגורמיםעםשיחומתנהלמגווניםולמידההוראהוכליגישותנבחנים,פדגוגיהבתחומימחקריםמבוצעיםהיחידהפעילותבמסגרת

.באקדמיהההוראהפניעיצובלקידוםובעולם

מנהלת היחידה , ר יפעת לינדר"ד
linderifa@telhai.ac.il: מייל

רכזת היחידה, איילת גורליק
ayeletg@telhai.ac.il: מייל

04-6825008: טלפון

https://www.goteach.co.il/
mailto:linderifa@telhai.ac.il
mailto:ayeletg@telhai.ac.il@telhai.ac.il


המשך–בהוראהוחדשנותלמצוינותהיחידה11.1

היחידה –ר ליאורה גלס "ד
לפדגוגיה 

ifat46@gmail.com
04-6825008

מעבדת  –זוהר סגל 
חדשנות

zoharse@telhai.ac.il
050-4299709

מרכז  –קרן פרגמנט 
סימולציות

kerenp@telhai.ac.il
04-6825008

.מכללתיכללהדרכהומערךוהפקולטותהחוגיםברמתליווי,למרציםאישיליווי-פעולהרמותבשלושפועלת-הפדגוגיהיחידתתת

המרצהשלוהקשייםהצרכיםבאיתורמסייעת,שלהםההוראהדרכיאתלשפרהמבקשיםמרציםומלווהמייעצתהאישיהליוויבמסגרת

.אפקטיביתהוראהלקידוםעדכניותודרכיםרעיונותובמתן

מפתחתהמכללתיתבמסגרת.ופרונטליתמקוונתבהוראהושילובםמקוונותהוראהיחידותבפיתוחהיחידהמסייעתהאישיהליוויבמסגרת

ישראלשלקמפוסבפלטפורמתקורסיםפיתוחוכןmoodle-הבמערכתמקווניםקורסיםפיתוחמקדמת,מקוונותהוראהיחידותהיחידה

.מרוכזיםעיוןבימיהסגללכללאפקטיביתהוראהלקידוםהעשרהסדנאותמציעהגםהיחידההמכללתיתהפעילותבמסגרת.דיגיטלית

למנהלים,(וכדומהחוסן,סוציאליתעבודה,תזונה)הטיפולממקצועותסטודנטים,והוראהחינוךלאנשילאפשרתפקידו-הסימולציהמרכז

.יוםהיוםבחיייעילותהתמודדותדרכילעצמםלסגלכךי"ועשונותבאינטראקציותבטוחהבסביבהעצמםלתרגלתפקידיםובעלי

,בעצמםלצפותלמשתתפיםהמאפשרתחקירמתקייםמכןולאחרמתועדיםהם,השוניםבתרחישיםומתנסיםשחקניםפוגשיםהמשתתפים

ביצוע,מורכבתמציאויותשלוחקרתרגול,בחינהמייצרתהפעילות.האפשרייםההתמודדותדרכיואתההתרחשותאתלעומקוללמודלהכיר

הפעולהלדפוסילהיחשףלמתנסיםמסייעהמרכז.מגוונותלסיטואציותמעניםורפרטוארהתאמהובחינתשוניםבמצביםפעילותתרגול

.ומוגנתמונחית,עמיתותשלמסגרתבתוךאותםולבחוןשלהם

מעבדתהוקמה,מסייעככליהטכנולוגיהשלבחשיבותהוהכרהוהלמידהההוראהבעולםמגמותמזיהויכחלק-הטכנולוגיתהחדשנותמעבדת

שעושיםהמעבראתתומכתהיא.טכנולוגיםכליםשילובבאמצעותפדגוגיםתהליכיםולקדםלתמוךהמעבדהתפקיד.הטכנולוגיתהחדשנות

.ההוראהבתהליכיובהטמעתםבהכרתם,הכליםבבחירתהמרציםאתהמלוויםפדגוגים-טכנושלפעולותבאמצעותהדיגיטללעולםהמרצים

אינטליגנציהשילוב,ורבודהמדומהמציאות,מימדתלת:כמוהוראהמתהליכיכחלקמתקדמותטכנולוגיותהטמעתמקדמתהיחידה

.21-הבמאההנדרשותמהמיומנויותחלקשהםכליםהמקניםמחשוביתחשיבהקורסיוהוראהבלמידהמישחוקקידום,מלאכותית

mailto:ifat46@gmail.com
mailto:zoharse@telhai.ac.il
mailto:kerenp@telhai.ac.il


סקרי איכות הוראה  11.3

והוא כולל את כל הקורסים  , הסקר מתקיים לפני תום הסמסטר, סקרי איכות ההוראה מופצים לסטודנטים מידי סמסטר
.בהרצאות בלבד, באותו הסמסטר בכל החוגיםהמועברים

הסגלמןמצפההמכללה.הסלולאריתוהאפליקציההסטודנטיםפורטלבאמצעותאינטרנטיבאופןמתקייםהסקר

עםלשוחחמתבקשהמרצה,הסקרבמילויפעולהלשיתוףהסטודנטיםאתלעודדיכולתוכמיטבלעשותהאקדמי

.אותוולמלאלאפליקציהלהיכנסמהשיעור'דק10-כלהםולאפשרהסקרחשיבותעלהסטודנטים



חיסיון מידע על סטודנטים  12.1
מידעלמתןבקשהלהפנותיש,למכללהמחוץשהואגורםלכלסטודנטעלמידעכללמסוראין.חסויהואסטודנטכלעלהמידע

.לכךהמוסמךהגורםשהואלימודיםמנהלידיעלורקאךתתבצעומסמכיםתעודות,מכתביםהנפקת.הלימודיםלמנהלסטודנטעל

סטודנטים בעלי לקות למידה12.2
כמו גם , חשובה מודעות חברי הסגל האקדמי להוראה בכיתה הטרוגנית באקדמיה. במכללה לומדים סטודנטים עם לקויות למידה

צוות מרכז תמיכה ללקויות למידה עומד  . סטודנטים אלו זכאים על פי חוק להתאמת דרכי ההיבחנות. להתאמת דרכי ההוראה והלמידה
למידה לסטודנטים עם  -הנגשת סביבות הוראהמידע נוסף ניתן לקרוא בחוברת . לרשות חברי הסגל האקדמי בכל פניה בנושאים אלה

. ליקויי למידה

נגישות/ הנגשה 12.3
מענהונותןעשירהמקצועיתתמיכהומעניקמסייע,מלווהאשרתמיכהממרכזכחלקלפעולנגישותמרכזהחל,ו"תשעהלימודיםמשנת
שהינהזמניתאוקבועהוקוגניטיביתחושית,נפשית,פיזית,רפואיתמוגבלותעםסטודנטיםכוללתהיעדאוכלוסיית.סטודנטלכלפרטני
.בלמידההקשורותתפקודיותהשלכותבעלת

וזיהיתםבמידה."מוגבלויותבעליהאנשים"מאוכלוסייתחלקהמהוויםבסטודנטיםבוודאיתתקלו,הסטודנטיםעםעבודתכםבמהלך
בהסכמת,נגישותלמרכזאתולהפנותמוזמניםאתם,אחרתאוכזומוגבלותבעלסטודנט

נוסףמידע.מותאםשירותהנגשתבדברהנגישותרכזעםלהתייעץאובלבדהסטודנט
.אקדמילסגלעלון–באקדמיהנגישותבחוברת

סטודנטים. 12

רכז נגישות וטכנולוגיות מסייעות, אלמוג לוי
almogl@telhai.ac.il: מייל

04-8181438: טלפון

ה"חמממנהלת מרכז , אורלי זגורי אוחנה
orlyz@telhai.ac.il: מייל

04-8181420: טלפון

https://telhaimng.sharepoint.com/sites/tip/DocLib33/Forms/AllItems.aspx?id=/sites/tip/DocLib33/%D7%97%D7%95%D7%91%D7%A8%D7%AA%20%D7%9E%D7%99%D7%93%D7%A2.pdf&parent=/sites/tip/DocLib33
https://telhaimng.sharepoint.com/sites/tip/DocLib4/Forms/AllItems.aspx?id=/sites/tip/DocLib4/%D7%A0%D7%92%D7%99%D7%A9%D7%95%D7%AA%20%D7%91%D7%90%D7%A7%D7%93%D7%9E%D7%99%D7%94-%20%D7%A2%D7%9C%D7%95%D7%9F%20%D7%9C%D7%A1%D7%92%D7%9C%20%D7%90%D7%A7%D7%93%D7%9E%D7%99.pdf&parent=/sites/tip/DocLib4
mailto:anatraviv34@telhai.ac.il
mailto:orlyz@telhai.ac.il


חובת נוכחות בשיעורים12.4

,  סיורים)על הסטודנטים חלה חובת השתתפות בשיעורים ובכל פעילות לימודית המתקיימת במכללה או מחוצה לה 
.כפי שמוגדר בסילבוס הקורס( סדנאות

רשאי,ועודסיורים,מעבדות:כגוןמעשייםבקורסים.בנפרדסמסטרלכלייעשההיעדרויותחישובשנתייםבקורסים

.השלמהמהסטודנטיםלדרושהמרצה

הפורטלמתוךולהדפיסנוכחותרישוםעללהקפידהמרצהעל,הקורסבסילבוסמצוינותחובהלנוכחותוהנחיהבמידה

מהסטודנטלמנועאוהסמסטרבסוףבציוןזהסעיףלשקלליהיהניתןלארישוםאישלבמקרה.הנוכחותרשימותאת

.היבחנות

דקות5-לשמעבראיחורכלולהחשיבכלללשיעורמאחריםלהכניסלא,לאחרלאפשרלאמרצהשלזכותו-איחורים

רישוםלשםהשיעורבתחילתסטודנטשלשהייתוגם.הראשוןבמפגשהסטודנטיםלידיעתזאתלהביאיש.להיעדרות

.היעדרותתיחשבבלבדנוכחות



בסילבוסהמופיעיםהציוןמרכיבילהגדרותבהתאםתעשההסטודנטיםהישגיהערכת
עםובהתייעצות

ובמבנהעבודהבכתיבתהסטודנטיםאתלהנחותהמרצהעל.בהוראהומצוינותלקידוםהיחידה
עבודהשלדינהמההסטודנטיםבפנילצייןחשוב.עליהםהמוטלמהסוגלעבודההנכוןהאקדמי

שאין
.המידעבמקורותנכוןטיפולבה
בתקנונישמפורטכפיהסטודנטחוקעללשמירהמחויבותמתוךלפעולהמרצהעל

הסופיהציוןמרכיביובוהסילבוספרסום:הזמניםבלוחותלעמידהבנוגעונהליההמכללה
חשיפהמפגשיקיום,ערעוריםעלמענה,ציוניםהזנת,עבודותהגשתמועדיקביעת,בפורטל

.העבודהובהנחיותהבחינותבתקנוןכמפורט,ועוד(בחינהחשיפתלאיאישורשיקבללמי)
באיחורמטלהלהגשתבנוגעסטודנטשלחריגהלבקשהלהיעתריוכלמרצה

,באחרתאחתמטלהלסטודנטלהמיראיןככלל.עוקבסמסטרעד,(בחינהשאינה)
.בקורסהסטודנטיםלכללזהיםיהיוהבחינותומועדיהמטלות

בתקנוןשנקבעהזמןבמסגרתהסטודנטיםהישגיאתלהעריךמרצהעל
הגשהתתאפשרלא,הקורסנלמדבההאקדמיתהשנהובמסגרתהבחינות
.זהלטווחמעברציוניםשלמאוחרת

.בציוניםלטיפולהנוגעתשאלהבכלבחינותמדורנציגעםלהתייעץרצוי

מדור בחינות קמפוס מערב
exams@telhai.ac.il: מייל

04-8181512: טלפון

מדור בחינות קמפוס מזרח
examseast@telhai.ac.il: מייל

04-8181509/516: טלפון

https://www.telhai.ac.il/sites/default/files/%D7%9E%D7%A0%D7%94%D7%9C%20%D7%9C%D7%99%D7%9E%D7%95%D7%93%D7%99%D7%9D/%D7%AA%D7%A9%D7%A4%D7%90/%D7%AA%D7%A7%D7%A0%D7%95%D7%9F%20%D7%91%D7%97%D7%99%D7%A0%D7%95%D7%AA%20%D7%AA%D7%A9%D7%A4%D7%90%20%D7%9B%D7%95%D7%9C%D7%9C%20%D7%A4%D7%A8%D7%A7%20%D7%9E%D7%A7%D7%95%D7%95%D7%A0%D7%95%D7%AA%20%D7%9E%D7%95%D7%A0%D7%92%D7%A9%2028.12.2020%20(004).pdf
mailto:exams@telhai.ac.il
mailto:exams@telhai.ac.il


סטודנטים  -ועדת משמעת 12.6
חבר סגל . של המכללהבתקנון המשמעתסטודנטים נדרשים לנוהלי התנהגות מוגדרים ומקובלים בשיעורים ובבחינות כמפורט

במקרים שבהם חבר הסגל האקדמי חש שלא  . התנהגותית בקורס יפנה ישירות לסטודנטים-חינוכית-שנתקל בבעיה לימודיתאקדמי

הטיפול בבעיות ייעשה בהתאם למדיניות  . יוכל לפנות לוועדת המשמעת באמצעות טופס פניה לוועדה, מתאים לפנייתוקיבל מענה

.תקנון המשמעתהמכללה ועל פי

חוק זכויות הסטודנטים  12.7
,  ועקרונות לזכויות הסטודנט, לקבוע עקרונות לזכויות האזרח הישראלי ותושב ישראל לנגישות להשכלה גבוההחוק זהמטרתו של

.מתוך הכרה במחויבות החברה בישראל לזכויות אלה ולשוויון הזדמנויות בהשכלה גבוהה

רכזת ועדת משמעת, שושן-תהילה כהן
tehilashu@telhai.ac.il: מייל

04-8181541: טלפון

https://www.telhai.ac.il/sites/default/files/%D7%9E%D7%A0%D7%94%D7%9C%20%D7%9C%D7%99%D7%9E%D7%95%D7%93%D7%99%D7%9D/%D7%AA%D7%A9%D7%A4%D7%90/%D7%9E%D7%95%D7%A0%D7%92%D7%A9-%D7%AA%D7%A7%D7%A0%D7%95%D7%9F%20%D7%95%D7%A2%D7%93%D7%AA%20%D7%9E%D7%A9%D7%9E%D7%A2%D7%AA%20%D7%AA%D7%A9%D7%A4%D7%90%207.3.2021.pdf
https://www.nevo.co.il/law_html/Law01/999_775.htm
mailto:tehilashu@telhai.ac.il
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ציבורויחסידוברות13.1

.והמקומייםהארציים,השוניםהתקשורתאמצעיבפניהמכללהשלייצוגהעלמופקדתהציבוריחסיומנהלתהמכללהדוברת
,אקדמייםמחקרים,ייחודייםלימודמסלולי,במכללההנעשותפעילויותעלמידעלתקשורתולהעבירכתבותליזוםאחראיתהיא

וראיונותבכתבות,המכללהמטעםמומחיםשלשילובםעל,המכללהדוברתאחראית,כןכמו.ועודהמכללהשלמסרים
מצדולפניותלשאלותככתובתמשמשתהדוברת,בנוסף.והתקשורתיהציבוריהיוםסדרעלהנמצאיםבנושאיםהעוסקים

.העיתונאים
:מטרותמספרהציבורליחסי

בעל תכניות לימוד ייחודיות ומרצים מובילים , מיצוב המכללה כמוסד אקדמי איכותי•
.בתחומם

למכללותביחס,בהיקפוומרשיםמאודמגווןהוא,חוקריהי"עהנעשיםהמחקריםתחוםכאשר,מחקרכמכללתחי-תלמיצוב•
.אחרותאקדמיות

.המזרחיהגלילשלוחברתיתכלכליתלצמיחהמנוףהמשמש,מעורבאקדמיכמוסדהמכללהמיצוב•
.הארץרחבימכל,השונותהלימודולתוכניותלחוגיםהנרשמיםהסטודנטיםבמספרגידולעלהשפעה•

והמחקריתהאקדמיתפעילותםאתציבוריחסיומנהלתהמכללהדוברתעםלחלוקהאקדמיהסגלמחברימצפההמכללההנהלת
,ציבורואנשיפוליטיקאים,אקדמייםבלימודיםמתעניינים:שלההיעדקהליבקרב,שלהוהמוניטיןהמכללהקידוםלטובת

אקדמיסגלאיש.לדוברתלהפנותועליו,הסגללחבראחראוכזהתקשורתגורםשלפנייהבעת,כןכמו.ועודהאקדמיתהקהילה
.המכללהמדוברתוהנחיותמראשאישורללאבמכללהתפקידובשםאו,המכללהבשםיתראייןלא

דוברת המכללה, סיגל סירואה
sigals@telhai.ac.il: מייל

054-6780060| 04-8181843: טלפון

mailto:sigals@telhai.ac.il
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בזירההסגלואנשיהמכללהשלהקשריםמארגוריכוזניהולעלאחראיתחוץוקשרימשאביםלגיוסהמחלקה

,ובעולםבארץ,המכללהשלהתורמיםמעגלאתולהרחיבלשמרמנתעל.(מחקרקרנותלמעט)הפילנתרופית

עלהנבנותהקשריםמערכותעלוהןהסגלאנשישלוהחברתיתהאקדמיתהעשייהעלהןהמחלקהמתבססת

.עתבכל,כולםידי

השוניםלפרויקטיםמשאביםגיוסשלהמערכתיתבמשימהמשמעותימניעוכוחמשאבמהווההאקדמיהסגל

ופוטנציאלמשמעותבעלתלהיותעשויהכלשהואבכנסעמיתעםחולפתשיחהאפילוולעיתים,המכללהשל

.למינוף

,מקדמתהמחלקהאותןהמערכתיותלמשימותולהירתםהמחלקהלצוותעצמםלהכירמתבקשיםהסגלאנשי

.ועודבקמפוסומבקריםתורמיםאירוח,ומיתוגדיווחחומריכתיבתלרבות

לבדיקהכלשהיאייצוגיתנסיעהאולכנסיציאהלפניהמחלקהאנשיעםלהיוועץהסגלאנשימתבקשים,בנוסף

להיותעשויתורםחיבהבעירכנסלמשל)המתוכנןביעדנוספותמשימותלמלאהאפשרותלגבימשותפת

.(ועוד,המכללהבשםלביקורהזדמנות

ראש היחידה לגיוס משאבים וקשרי חוץ, ערן מאור
04-8181784: טלפוןeranma@telhai.ac.il: מייל

mailto:eranma@telhai.ac.il
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במודלהיחידהבאתר

מנהלת היחידה–נטלי אידלמן פורת 
nataliee@telhai.ac.il: מייל

04-8181954: טלפון

ראש היחידה–מולי להד ' פרופ
mooli.lahad@icspc.org: מייל

http://moodle.telhai.ac.il/course/view.php?id=13872
mailto:nataliee@telhai.ac.il
mailto:mooli.lahad@icspc.org
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מוקד שירות מערכות מידע
helpdesk@telhai.ac.il: טופס פנייה

04-8181910: טלפון לפניות דחופות בזמן שיעור

: וההנחיות הבאות לקידום אבטחת המידענוהל אבטחת המידע פ "המכללה מצפה מהבאים בשעריה לפעול באדיקות ע
גם  , עובד מכללה לרבות אנשי מערכות מידע וטכנאים, אדם קרוב, בן משפחה, סטודנט, אין למסור סיסמה אישית לאף גורם•

.לא לצרכי תמיכה או סיוע טכניים
עמדת מרצה שהמקרן דולק  : למשל)יש להקפיד שאין מישהו שיכול לזהות את הסיסמה בעת ההקלדה , הקלדת סיסמהבזמן •

(.או שסטודנט עומד לידו בזמן ההקלדה
ביציאה להפסקה מהכיתה או מהמשרד  לנעול את המחשב יש להקפיד •

.Enterולחיצה על Ctl+Alt+Delי "ע
.ולא להשאיר את המחשב פתוח עם פרטי המרצהכיבוי המחשב יש לוודא –בסיום השיעור •
או קבצים מצורפים מאנשים שאינם מוכרים ולא ללחוץ על לפתוח מיילים יש להקפיד לא •

.קישורים לאתרים שאינם ידועים
ולא לשמור העתקים  ( אקסל/בקבצי וורד)מומלץ להגן על שאלוני הבחינה באמצעות סיסמא •

למשל    )י המדור כבטוחים להעברה בלבד "העבירו קבצי בחינה למדור בחינות באמצעים המוגדרים ע. במספר מקומות
(.מערכת הכספת

מופיעה בכניסה למחשב או ( ימים120-פעם ב)הודעה להחלפת סיסמה . להחלפת סיסמאותשולחת מיילים לא המכללה •
.לכן אין להתייחס למיילים שדורשים החלפת סיסמה, לפורטל בלבד

.פנייה למוקד התמיכה תטופל לפי תעדוף ועל ידי שליחת טופס פנייה בלבד•
.פניות בזמן שיעור יקבלו מענה בדחיפות גבוהה•
וזאת על מנת להעלות את רמת  , כל איש סגל מחויב לעבוד פעם בשנה לומדת אבטחת מידע, כחלק מרגולציה בישראל•

.  הודעה נשלחת כאשר מגיע זמן ביצוע הלומדה. המודעות

mailto:sigals@telhai.ac.il
https://telhaimng.sharepoint.com/sites/tip/DocLib15/Forms/AllItems.aspx?id=/sites/tip/DocLib15/%D7%A0%D7%95%D7%94%D7%9C%20%D7%90%D7%91%D7%98%D7%97%D7%AA%20%D7%9E%D7%99%D7%93%D7%A2-%20250-3.pdf&parent=/sites/tip/DocLib15
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