
 
 
 

  

 hemdat.ac.ilאתר:  08-9937662פקס:  08-9937666טלפון:  8771302נתיבות  412חמדת הדרום, קריית החינוך מ.א. שדות נגב, ת.ד. 
Hemdat Hadarom, Sdot Negev Regional Council, P.O.B 412 Netivot 8771302 Israel. Tel: 972-8-9937666 fax: 937-8-9937662 

 

 בס"ד

 

 במכללת חמדת הדרוםמדיניות הלמידה 

 שנת תשפ"אבסמסטר א' של 

 בצילו של המאבק בנגיף הקורונה

 

 א. רציונאל

מסמך זה מציג את המדיניות של מכללת חמדת הדרום בכל הנוגע ללמידה והערכה בסמסטר א' 

 של שנת הלימודים תשפ"א בצילו של המאבק הלאומי והעולמי בנגיף הקורונה.

כוחה של מ פדגוגיה של חוסן. –נשענת על המשנה החינוכית המכללתית שלנו המכללה  מדיניות

ביכולת של מאמינים ות ובהירות עבור כלל באי המכללה, ר ודאאנו מבקשים ליצו משנה זו

מחויבים , הסטודנטיות והסטודנטים להבין את המשמעות המחייבת של לימודים אקדמיים

 ורואים חשיבות בדיאלוג סביב הלמידה.ם בפניהם, לקחת בחשבון את האתגרים הניצבי

יהיו שינויים של פתח המאבק בנגיף הקורונה. אם מטבע הדברים, קשה מאוד לצפות כיצד ית

ממש במציאות הבריאותית ובהנחיות נצטרך לעדכן את המדיניות שלנו ולהתאים אותה 

 להתרחשויות.

 

 . למידה מרחוקב

 תקיימו במתכונת של למידה מרחוק. הלימודים במכללה בסמסטר א' י .1

 .הלמידה מרחוק תהיה באותה רמה ובאותו היקף של חומר לימודי כמו בשנה רגילה .2

 30%: יש לקיים בכל קורס לפחות סינכרונית-הלמידה תהיה משולבת מלמידה סינכרונית וא .3

 . מההרצאות באופן סינכרוני 70%-ולא יותר מ

  של הקורס. ההקבועוחצי ויתקיים בשעה יהיה באורך של כשעה  סינכרונישיעור  .4

ל מצלמה בנוכחות מובמהלך הלמידה הסינכרונית ניתן לחייב את הסטודנטיות והסטודנטים  .5

לא  –( תושבת ב-הצעירים )מעונות, גנים וכיתות א מערכת החינוך של הילדיםפתוחה. אם 

 תהיה לסטודנטיות ולסטודנטים חובת נוכחות.

דרכי הוראתם ולהתאים את ההוראה למציאות של אים לגוון את המרצות והמרצים נקר .6

 משיך לתת למרצים הדרכה בעניין זה.היחידה לחדשנות ת למידה מרחוק.

לתת לסטודנטיות ולסטודנטים במהלך שיעור )סינכרוני או  אפשרלעודד למידה פעילה,  כדי .7

ואשר הזמן הנדרש  כל אחת מהן כעשר דקות, שמשך הכנתעד שתי מטלות, סינכרוני( -א

 להכנתה הוא חלק מזמן השיעור ולא מעבר לו.

 

 . למידה בקמפוסג

בקמפוס בכפוף להנחיות  מפגשים בודדיםמרצות ומרצים יוכלו לבקש אישור מיוחד לקיים  .1

 .הפקולטות תדון בבקשות אלהשלוש ועדה שתורכב מדיקני  של גורמי הבריאות.

כמו מעבדות  –עדיפות במתן אישור תהיה לשיעורים שיש צורך מיוחד לקיימם בקמפוס  .2

יש להיערך כבר כעת לאפשרות שגם שיעורים אלה  –לא מובטח אישור מאחר שוסדנאות. 

 יתקיימו בלמידה מרחוק.

 ב לדאוג לשמירה קפדנית של ההנחיות הבריאותיות.יחוייהמרצה –שיעור שיתקיים בקמפוס  .3
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 מטלות והערכה. ד

 מסטר א' לא תתקיימנה בחינות כלל.בס .1

בקמפוס בכפוף להנחיות של גורמי  בחינהמרצות ומרצים יוכלו לבקש אישור מיוחד לקיים  .2

 .הפקולטות תדון בבקשות אלהדיקני שלוש ועדה שתורכב מהבריאות. 

בסיום לה גדואחת מטלה ( 1) :הבאות אפשרויותהמשלוש אחת מההערכה יכולה להיות בנויה  .3

שלוש מטלות ( 2הסמסטר )ייתכנו מטלות רשות(; ) במהלךללא מטלות חובה , הסמסטר

ללא , הסמסטר במהלךות קטנות מטלעשר ( 3; )מטלת סיוםללא הסמסטר,  במהלךבינוניות 

 מטלת סיום.

 ההערכה. מטלותלגבי גיוון היחידה לחדשנות בהוראה תסייע בהכוונה והדרכה  .4

 הבין את דרישות הקורס ומטלותיו.חשוב לסייע ללומדים ל .5

לתמוך בהם  כדי הסטודנטיות והסטודנטיםהיו קשובים לקשיים שמעלים המרצות והמרצים י .6

 יש ליזום שיחות בעניין זה וכן להיות פתוח לפניות.  ולערוך התאמות לפי הצורך.

 

 סילבוס. ה

 במסמך זה. את הסילבוס של קורס המתקיים בסמסטר א' יש לכתוב בהתאם להנחיות .1

נכון לעכשיו, מתוכננים להתקיים בסמסטר ב' לימודים ובחינות בקמפוס. לכן מי שמכין כעת  .2

את סמסטר ב' ניאלץ לקיים גם אם סילבוס לקורס שנתי יכול לקבוע בחינה בסוף השנה. 

 . בלמידה מרחוק יידרש עדכון של הסילבוס

 

 

 הנחיות לגבי התנסות בהוראה תתפרסמנה בנפרד.


