מכללה ירושלים
בית הספר לתואר שי

ידיעון ותקון לשת הלימודים תשע"ט
או מברכים את המרצים והמרצות ,את הסטודטים והסטודטיות בביה"ס לתואר
שי במכללה ומאחלים לכולם שת לימודים פורייה ומהה.
מטרת הידיעון והתקון ליידע את כל הגורמים על המתרחש בביה"ס לתואר שי
ועל כללי ההתהלות וההתהגות בביה"ס לתואר שי.
כל המידע בידיעון זה הוא כללי .המכללה שומרת לעצמה את הזכות להוסיף ולגרוע
ממו ולערוך שיויים ועדכוים במערכת הלימודים ,בסגל ההוראה ובמועדי
הקורסים.

דברי פתיחה
את 'מכללה ירושלים' יסד הרב ד"ר יהודה קופרמן זצ"ל בשת תשכ"ה )(1964
כמכללה להכשרת מורים .המטרה הייתה ליצור מוסד אקדמי תורי ראשון
בישראל .בשת תשל"ז ) ,(1976קיבלה המכללה הכרה מהמועצה להשכלה גבוהה
כמוסד תורי אקדמי להכשרת מורות ,הראשון מסוגו במדית ישראל .מאז משמשת
'מכללה ירושלים' כספית הדגל של המכללות בכל הוגע להישגים האקדמיים של
תלמידיה ולרמתם הדתית והתורית .המכללה שואפת לטפח בקרב תלמידיה
מצויות אקדמית וחשיבה פדגוגית בגישה תורית מעמיקה.
לפי מספר שים החלה המכללה בתכיות לתואר שי )  ,(M.Edכחלק מחזון המכללה
להפוך למוסד מוביל מבחיה אקדמית ומתוך רצון לספק לבוגרות המכללה
ולבוגריה בפרט ולציבור התורי בכלל ,מקום העוה לצרכיהם התוריים לצד
מובילות אקדמית.
בראש בית הספר עומד ד"ר שמואל שהב
מהלת בית הספר היא ד"ר תמי יחיאלי.
במכללה מוצעות היום שלוש תכיות לתואר שי:
 תכית לתואר שי בהוראת המדעים )במוקדים :הוראת המתמטיקה והוראת
מדעי הטבע( בראשות פרופ' יוסי וסבוים .התוכית בהוראת המדעים היא
לשים בלבד ,האחראית על התכית בהוראת מתמטיקה היא ד"ר זיוה
דויטש.
 תכית לתואר שי בארגון ויהול מערכות חיוך בראשות פרופ' ג'פרי גלץ,
לשים ולגברים בפרד.

 תכית לתואר שי בהוראת מחשבת ישראל ותושב"ע בגישה בין תחומית
בראשות הרב פרופ' כרמי הורוביץ ופרופ' אורה ויסקיד -אלפר  ,לשים
ולגברים בפרד.

המוטו של בית הספר לתואר שי הוא  :אתגר ותמיכה
האתגר  -לימודים ברמה אקדמית גבוהה עם טובי המרצים ,בסביבה תורית
ואיכותית.
התמיכה  -ראיית הסטודט כאדם וכבעל מקצוע ,והקשבה לדעותיו ולצרכיו .תמיכה
המלווה את הסטודט לאורך לימודיו :הדרכה אישית בעבודות הסמיריויות ,אתר
לכל קורס ,הקלטות של השיעורים וקורסים מקווים ללמידה מהבית.

מידע כללי
קהל היעד לתכיות לתואר שי
מורים /גות /מהלים /מפקחים בוגרי אויברסיטאות בעלי תואר ראשון ותעודת
הוראה או בוגרי מכללות בעלי תואר ראשון ).(B.Ed
תאי הקבלה ללימודי תואר שי







ציון ממוצע של  80לפחות בדיסציפלית ההתמחות.
ציון של  80לפחות בלימודי ההוראה.
ותק של לפחות שלוש שים בהוראה.
שליטה בשפה האגלית ברמה המאפשרת הבת מאמרים מדעיים.
אורייות מחשב וגישה לאיטרט.
אישור ועדת קבלה לאחר ריאיון אישי.

לכל תכית מתווספים תאי קבלה המיוחדים לה.
סטודט המתקבל לתכית יתבקש לחתום על טופס תיאום ציפיות שיישמר בתיקו
האישי.
אקרדיטציה
יש אפשרות להגיש בקשה לראש התכית להכיר בקורסים שלמדו לאחר התואר
הראשון במוסדות אקדמיים מוכרים.

מעבר סטודט ממוסד לימודים אחר ל'מכללה ירושלים'
סטודט שהתחיל את לימודיו במוסד אקדמי אחר בו למד שת לימודים שלמה
לתואר שי ,יוכל להשלים את לימודיו במכללה ירושלים ,בתאי שילמד לפחות 50%
מן הלימודים ב'מכללה ירושלים'.
מבה התוכית
הלימודים מתקיימים יום בשבוע במשך שתיים.
שים :יום ג' בשבוע ,בין השעות ) 8:45-18:30כולל שלוש הפסקות קצרות והפסקה
ארוכה אחת(.
גברים :יום ה' בשבוע ,בין השעות ).13:30-21:45יש מסלול וסף המתחיל ב( 15.20-
בוסף מתקיימים קורסים מקווים במשך השה ובחופשת הקיץ.
סיוע בשכר לימוד
משרד החיוך מעיק בדרך כלל סיוע למורים במעק שעות או בהחזר שכר לימוד
למורים שיש להם קביעות במקום עבודתם ושעובדים בהיקף של לפחות חצי משרה.
)מעק שעות איו מתאים למורים בהסכם "אופק חדש" (.הזכאות לסיוע ורשימת
סדר העדיפויות מפורטים בחוזר המכ"ל של משרד החיוך ובתקציר על טופסי
הבקשה שיש להגיש למשרד החיוך .הפיה למשרד החיוך בושא מעק שעות
והחזר שכר לימוד עשה דרך האתר של משרד החיוך.
מי שמצא בחצי שבתון ,זכאי להחזר שכר לימוד או מעק עבור המחצית השייה של
שכר הלימוד.
הסתדרות המורים וארגון המורים מעיקים מלגות לחבריהם עבור שכר הלימוד .יש
לעקוב אחרי הפרסומים שלהם במהלך השה.
אם אין באפשרות הסטודט לקבל החזר שעות או מעק ממשרד החיוך ויש
לסטודט קושי במימון הלימודים ,יתן לפות בכתב לוועדת המלגות של המכללה
בבקשה מומקת .ההלת המכללה תשתדל להעיק מלגות למבקשים ,אולם אין היא
מתחייבת להעיק מלגה לכל פוה שכן מספר המלגות מוגבל.

ִמהל לומדים
פרטים אישיים  -חובה על כל סטודט לעדכן את פרטיו האישיים במזכירות
ובמערכת ה) Moodle-שיוי כתובת וכד'(.
מזכירות בית הספר לתואר שי פתוחה בימים א' ,ב ,ד' בין השעות ,8:00–12:00
ביום ג' – בין השעות  8.00-18.00וביום ה' בין השעות .8.00-18.00
לקבלת אישורים ,טפסים וטיפול במועדי מבחים ובציוים יש לפות לגב' טלי
בישטוק בשעות הקבלה או במייל nathalieb@michlalah.edu

משך הלימודים המרבי לקבלת התואר הוא שש שים .סטודט שלא השלים את
לימודיו בתקופה זו לא יוכל להשלימם.
הפסקת לימודים על ידי הסטודט  -סטודט שהחליט על הפסקת לימודים במהלך
לימודיו יודיע על כך בכתב לראש בית הספר .לאחר ההודעה בכתב יוסדרו עיייו
מול מדור שכר לימוד.
הפסקת לימודים על ידי ההלת בית הספר לתואר השי  -ההלת בית הספר
לתואר שי רשאית להשעות/להפסיק לימודים של סטודט מהסיבות הבאות:
 אי עמידה בתשלומי שכר לימוד.
 אי עמידה בדרישות לימודיות.
 התהגות בלתי הולמת המוגדת לתקון ,לאחר דיון בוועדת משמעת.
קוד לבוש והתהגות ' -מכללה ירושלים' ִהה מוסד דתי .המכללה מבקשת
מהסטודטיות ומהסטודטים לכבד את המקום בלבושם ובהתהגותם כמקובל
במוסדות המכללה ובהתאם לתקון שחתם בשלבי הקבלה.
דיקן הסטודטים ודיקית הסטודטיות  -דיקי הסטודטים הם דמויות מתווכות
בין הסטודטים ובין צוות המרצים והההלה ,ומשמשים כתובת לסטודטים
ולסטודטיות להתייעצות בכל בעיה :אקדמית ,מהלית ,כלכלית ,חברתית ואתית.
הדיקים הם גם הכתובת לסטודטים בעלי צרכים מיוחדים ולקויות למידה ,וכן
לושא היעדרויות בגין סיבות רפואיות ואחרות.
דיקן הסטודטים הוא ר' ברוך שטייר ודיקית הסטודטיות היא הגב' יעל בן ארזה.
הוועדות הפועלות במסגרת ביה"ס לתואר שי:
ועדת הוראה – ועדת ההוראה עוסקת בעייים הוגעים לתכית הלימודים ולסדרי
ההוראה של כל תכית .חברי הוועדה הם :ראש ביה"ס ,מהלת ביה"ס ,ראש
התכית הרלבטית ,דיקי הסטודטים.
ועדת משמעת  -תפקידה של ועדת המשמעת לטפל בסטודטים שהתהגותם חרגה
מכללי ההתהגות במכללה.
הרכב ועדת המשמעת :ראש בית הספר לתואר שי ,מהלת ביה"ס ,דיקן
הסטודטים או דיקית הסטודטיות ,ראש התכית והמרצה הרלבטי.

אחריות לימודית
וכחות בשיעורים
ההשתתפות בכל השיעורים והפעילויות של הקורסים היא חובה .במקרים מיוחדים
תאושר היעדרות של עד  20%מכלל שיעורי הקורס .היעדרות מעבר לכך עלולה
לגרום לפסילת ההשתתפות בקורס.
היעדרות תאושר במקרים אלו:





חופשת לידה 6 :שבועות
אבל  -ימי ה'שבעה'
חתוה  -שבועיים
מילואים  -על פי אישור

במקרים חריגים וספים יש לפות לדיקי הסטודטים.
בכל מקרה של היעדרות  -הסטודט אחראי להשלמת חומר הלימודים.
מחלה ,טיפולי פוריות ,הריון ולידה
סטודט שאיו יכול להגיע ללימודים מסיבות בריאותיות ,זכאי להיעדרות מאושרת
מלימודים ובלבד שיציג אישורים רפואיים מתאימים ,מרופא מומחה בתחום ,כולל
תאריכים של התקופה בה איו מסוגל להשתתף בלימודים.
על הסטודט מוטלת החובה ליידע על ההיעדרות את ראש התוכית ,המרצים
הרלווטיים ודיקן הסטודטים ,כמו כן עליו לתאם עם המרצים את דרך השלמת
המטלות כדי שיוכר לו הקורס .אם השלמת החובות איה אפשרית עליו להשלים את
הקורס בשה הבאה בתיאום עם הדיקן.
איחורים






הגעה בזמן והתחלת השיעור בזמן הקבוע הם בסיס חיוי לקיום סדרי למידה
אותים .כיסה לשיעור באיחור מפריעה למרצה ולסטודטים בכיתה.
בדיעבד ,הגעה לכיתה עד  15דקות לאחר תחילת השיעור תיחשב כאיחור.
הגעה לשיעור לאחר  15דקות תחשב היעדרות.
שי איחורים מהווים חיסור.
מרצה רשאי לכלול היעדרויות ואיחורים חריגים כמרכיב בציון הקורס.

הגעה ללימודים עם תיוקות

לפי ההוראות ההוגות במכללה  -אין להיכס לשיעורים עם תיוקות
כדי לא להפריע להתהלות התקיה של הלימודים.

הליך תלוה כלפי מרצה
 תלוות ,ערעורים ובקשות מן המרצים יוגשו בכתב ישירות למרצה עצמו.
 אם הסוגיה איה באה על פתרוה ,הסטודט יפה בכתב לראש התכית.
 במקרים חריגים יוכל הסטודט לבקש פגישת ייעוץ עם דיקן הסטודטים.

כללי התהגות ומשמעת






בית הספר לתואר שי מצפה מן הסטודטים להתהגות מכבדת ,ימוסית
והולמת בשיעורים ובפייה למרצים .במקרים של התהגות בלתי הולמת
יטפל דיקן הסטודטים בשיתוף המרצה וראש התכית.
חל איסור מוחלט על שימוש כלשהו בטלפוים יידים במהלך השיעורים ,ואף
לצאת מן הכיתה לצורך קבלת שיחה .הסטודטים מתבקשים לכבות את
מכשירי הטלפון היידים בתחילת השיעור.
שימוש במחשב ייד יוּתר רק לצורכי השיעור ולא לצרכים אחרים על פי
החלטת המרצה.
בזמן השיעורים על הסטודט להשתתף בשיעור ואין לצל את ההימצאות
בשיעור לשם ביצוע דברים שאים קשורים לשיעור )לדוגמה :ביצוע מטלות
בקורסים אחרים ,בדיקת עבודות של תלמידים וכדומה(.
חל איסור מוחלט על עישון בביין הלימודים .העישון אפשרי בשטחים
פתוחים המוקצים לכך מחוץ לבייים.

יושרה אקדמית והתהלות מקצועית
בית הספר לתואר שי מצפה מן הסטודטים לשמור על יושרה אישית ואקדמית.
הסטודטים מחויבים לכללי האתיקה של כתיבת מטלות והגשתן כפי שיפורט
להלן.
הואה ,הבאת דברים שלא בשם אומרם:






סטודט יגיש עבודה שעשה בעצמו ,למעט עזרה שולית המותרת לפי
הכללים הרלווטיים לושא .במקרי ספק יש לברר זאת מראש עם המרצה.
עם הגשת העבודה יחתום הסטודט על הצהרה שעשה אותה בעצמו.
בשום אופן אין להגיש עבודה שכתבה כולה או חלקה בידי אדם אחר.
יש להקפיד לציין במפורש כל מקור שעשה בו שימוש בעבודה – מחקרים
שפורסמו ,עבודות שלא פורסמו ,חומר מקורסים אחרים ,חומר מהאיטרט
וכד'.
לסטודט אסור בשום אופן להעתיק מעבודתו של אדם אחר ללא אזכור
המקור ,וכן אסור לשלב עבודתם של מחברים שוים לאמירה חדשה ללא
אזכור מקורות אלו.







אסור לסטודט להשתמש ברעיוות ו/או עבודה של אדם אחר ולהציג אותם
כאילו הם רעיוות שלו .כמו כן אסור להמציא תוים ,יסויים או מידע
משמעותי אחר במהלך הצעה ,עריכה ,או דיווח מחקר.
אסור לסטודט להשתמש שוב בחלקים מעבודה שלו עצמו כחלק מעבודה
וספת .במקרים מיוחדים יש להתייעץ ולתאם מראש עם המרצה.
עבודה בזוגות או בקבוצות מותרת רק בתחומי מחקר שבהם מקובל לבצע
עבודה מחקרית בצורה כזאת .באופן כללי ,מקובלת העבודה בזוגות או
בקבוצות במדעי הטבע והחברה ,אך לא במדעי הרוח .אין לחרוג מהורמה
המקובלת בלי אישור בכתב מהמחה ומראש התכית.
הואה בבחיה תיחשב :הפרת הוראות הבוחן ,מתן סיוע לסטודט אחר,
אחזקה ו/או שימוש בחומר אסור ,העתקה מסטודט אחר ,מתן אפשרות
לסטודט אחר להעתיק ,או כל מעשה אחר הפוגם בטוהר הבחיה.

 סטודט אשר לא יהג ביושר בבחיה או בכתיבת עבודה ,יועבר עייו לדיון
בוועדת המשמעת .וועדת המשמעת תוכל לקבל את ההחלטות הבאות :פסילת
העבודה/המבחן והגשת עבודה אחרת ,קס כספי ,פסילת הקורס ,הרחקת
הסטודט ופסילת התואר כולו.
עבודות ,מבחים וציוים
 ההשתתפות בבחיות ומסירת עבודות במועד היא חובה.
 בתחילת הסמסטר יבהיר המרצה לסטודטים את חובות הקורס והם ייכתבו
בסילבוס ויוצגו באתר הקורס.
 ציון עובר בכל מבחן ועבודה הוא  .65כדי לסיים את התכית יש לעבור בציון
ממוצע משוקלל של  70בכל הקורסים.
בחיות






מזכירת ביה"ס ,הגב' טלי בישטוק ,אחראית על קביעת מועדי הבחיות
לשים ודיקן הסטודטים ר' ברוך שטייר אחראי על קביעת מועדי הבחיות
לגברים.
המבחים יתקיימו לאחר סיום הסמסטר .מועדי הבחיות יפורסמו בלוח
בחיות לקראת סוף הסמסטר .מיד עם קבלת מועד המבחן ,יתן לבדוק
אפשרות לשיוי ,בתאי שכל ) (100%הסטודטים חתמו על בקשת השיוי
וזאת בתיאום עם טלי והמרצה.
יש להקפיד הקפדה מלאה על שמירת כללי ההתהגות בעת מבחן ,ובמקרה
של הפרת הכללים יובא הסטודט לבירור בוועדת המשמעת.
סטודט שמועד א' איו מתאים לו או כשל במבחן במועד א' ייגש למועד ב'.

 מועד וסף  -למועד וסף יוכל לגשת סטודט אשר כשל באחד מהמועדים
)א' או ב'( ועדר מהמבחן במועד השי מסיבות שאין תלויות בו.
 סטודט שלא יגש למבחן במועדים הללו ,יפה בבקשה מומקת לראש
התכית עם העתק לדיקן הסטודטים ,ויוכל לעשות את המבחן בשה הבאה

עם קבוצה אחרת ,וזאת רק בהמלצת ראש התכית ומרצה הקורס .מבחן זה
ייעשה לפי הדרישות העדכיות של אותו קורס באותה השה שבו הוא
מתקיים .יש לשלם דמי טיפול על עבודות שהוגשו באיחור )ראה להלן(.
 הציון במועד האחרון שבו בחן הסטודט הוא ציוו הסופי.

עבודות
 יש להכין עבודות לפי כללי הכתיבה האקדמית ,בהתאם לדרישות המרצים.
 על הסטודט לשמור עותק מכל עבודה שיגיש .המכללה איה אחראית
לעבודה שאבדה ועותק שלה לא שמר אצל הסטודט .בקורסים מקווים יש
לשמור כל מטלה בתיקיית המחשב של הסטודט.
 כל עבודה תימסר למזכירות ביה"ס ,ויש לצרף אליה "טופס הגשת עבודה"
 טופס זה מצוי באתר התוכית. סטודט שאיו יכול להגיש את העבודה במועד שקבע ,יפה בכתב לראש
התכית עם העתק לדיקן הסטודטים .יש להגיש בקשה מומקת ,לפי מועד
ההגשה ,מדוע העבודה לא תוגש בזמן .הארכה תיתן רק בהמלצת ראש
התכית ומרצה הקורס.
 מרצה רשאי להוריד עד  10קודות לעבודות שהוגשו באיחור ,ויש לציין זאת
בסילבוס הקורס.
 עבודה המסרת באיחור תימסר לפי הדרישות העדכיות של אותו קורס
באותה שה שבה היא מסרת.
לא תתקבל עבודה מוכה שלא הוגשה עבורה הצעה מאושרת של מחה.
דמי טיפול באיחור בהגשת עבודות ומבחים
עבודות/מבחים שהוגשו באיחור יחוייבו בדמי טיפול כמקובל במכללה ,אותם יש
לשלם במדור שכר הלימוד ,יש להציג את הקבלה יחד עם הגשת העבודה למזכירות
התואר השי.
מבחים
על מבחן שעשה לאחר סמסטר ממועד סיום הקורס ועד שה ,יש לשלם דמי
טיפול בסך  ₪ 50לכל סמסטר.
על מבחן שעשה שה עד שתיים ממועד סיום הקורס יש לשלם דמי טיפול
בסך
.₪ 250
לאחר שתיים לא יתן יהיה להשלים את מבחים של קורסים ,הסטודט לא
יזוכה בקודות על הקורס ויידרש ללמוד שוב את הקורס.
עבודות
על עבודה שהוגשה באיחור של שלושה חודשים ממועד סיום הקורס ועד שה
יש לשלם דמי טיפול בסך  ₪ 50לכל סמסטר.
על עבודה שהוגשה באיחור של שה עד שתיים ממועד סיום הקורס יש
לשלם דמי טיפול בסך .₪ 250

על עבודה שהוגשה באיחור של שתיים עד שלוש שים ממועד סיום הקורס
יש לשלם דמי טיפול בסך .₪ 375
עבודות שהוגשו באיחור של ארבע שים ומעלה ממועד סיום הקורס יחויבו
בדמי טיפול בסך  ₪ 500לעבודה.
לאחר שבע שים לא יתן יהיה להגיש עבודות.

עבודות סמיריויות
יש להשלים את העבודות הסמיריויות ואת עבודת הגמר עד שה מיום סיום
הלימודים.
לאחר מכן דמי הטיפול בעבודות יהיה כמוזכר לעיל.
ערעור על ציון
סטודט רשאי לערער בפי מרצה הקורס על ציון שקיבל בתוך שבועיים מיום
פרסומו .את הערעור המומק יש להגיש בכתב למרצה.
אם המרצה איו מחזיר את הבחיות לסטודטים ,המרצה ישמור את מחברת
הבחיה לשם בירור ערעורים במשך חודש מיום פרסום הציון .במקרה של תשובה
מהמרצה שלדעת הסטודט איה מספקת ,הסטודט יפה בכתב לראש התכית.
לא יתן בשום אופן לערער על ציון ולשפר ציוים לאחר סיום הלימודים וקבלת
התעודה.
למי יש לפות?







סידור מערכת ,סידור שכר לימוד ,מועדי בחיות ,קבלת אישורים וטפסים –
הגב' טלי בישטוק 02-6750938 nathalieb@michlalah.edu
בין השעות 12:00 -8:00
בעיות המתעוררות בקורסים – למרצי הקורסים )כתובות מייל של הסגל
מצאים באתר התוכית ובלוח המודעות(.
ושאים אקדמיים – ראשי התכיות
בעיות במערכת  – Moodleהגב' תמר שוורץ tshwartz@ michlalah.edu
בעיות אישיות ומהליות – דיקי הסטודטים.
מר ברוך שטייר baruch.steiner@gmail.com
גב' יעל בן ארזה yaelbenarza@gmail.com

סיוע במציאת מידע לעבודות – גב' דבורה פלדמן devoration@gmail.com

ייעוץ סטטיסטי גב' רחלי זריצקי  ,rachund@walla.comמר איתי הראל
itayh007@gmail.com
סיוע בעבודות סמיריויות לסטודטים – מר אייל גפן aygeffon@gmail.com
סיוע בכתיבה אקדמית – גב' אסתי שדיאור shdeour1@gmail.com

או מאחלים לכל הסטודטים שת לימודים פורייה וטובה,
שה של התפתחות מקצועית ואישית
ומקווים לראות את כולכם מסיימים בהצלחה את התואר בתום שתי שות לימודים
התקון ועד לסייע לכם בזה!

צוות ביה"ס לתואר שי במכללה ירושלים

