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תחולה והגדרות
1.1

נוהל זה מסדיר את התנאים המוקדמים להעסקתם של מתרגלי עורף במכללה
האקדמית ספיר ,ע"ר )להלן – "המכללה"( ,היקף ומתכונת העסקתם.

1.2

לענין נוהל זה תהיה למונחים הבאים המשמעות המפורטת לצידם:
)א(

"המזכיר האקדמי" – המזכיר האקדמי של המכללה.

)ב (

"המחלקה" – מחלקה מסוימת במכללה.

)ג(

"מתרגל עורף" – מתרגל בעל תואר ראשון לפחות ,שתפקידו כולל בדיקה של
מטלות אמצע ו/או בחינות ו/או עבודות מסכמות שיוגשו על ידי הסטודנטים
הלומדים בקורס מסוים ,ללא הוראה ו/או הדרכה פרונטלית של הסטודנטים
וללא נוכחות בשיעורים ו/או בהדרכה.

)ד (

"תקופת השינויים" – תקופת ) 2שני( שבועות מתחילת כל סמסטר.

תוקף הנוהל ושינויו
2.1

נוהל זה ייכנס לתוקף ביום  ,18.10.2015מועד תחילת שנת הלימודים תשע"ו.

2.2

נוהל זה יהיה ניתן לשינוי מעת לעת .השינויים יכנסו לתוקפם בתחילת הסמסטר
הראשון שלאחר המועד בו תימסר על כך הודעה בכתב.

זכאות להקצאת מתרגל עורף
3.1
3.2

3.3

ניתן להעסיק מתרגל עורף רק בקבוצת לימוד המונה למעלה מ) 50-חמישים(
סטודנטים.
על אף האמור בסעיף  3.1לעיל ,במקרים מיוחדים המצדיקים זאת לפי שיקול דעתם,
מסורה למשנה לנשיא לעניינים אקדמיים ולמנכ"לית המכללה )להלן" :המורשים"(
לאשר את בקשת ראש המחלקה להקצות מתרגל עורף גם בקבוצת לימוד קטנה
מהמספר הנקוב בסעיף  3.1לעיל .בבואם לשקול את בקשת ראש המחלקה כאמור,
יביאו בחשבון המורשים את מספר מטלות האמצע בקורס ,קושי המטלות ,תדירות
הגשתן וכיו"ב שיקולים אקדמיים וכלכליים.
אושרה הקצאת מתרגל עורף במקרה מיוחד לפי סעיף  3.2לעיל ,יועבר האישור לידיעת
המזכיר האקדמי להמשך טיפול מול המחלקה.
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הליך הקצאת מתרגל עורף
4.1

בקשה להקצאת מתרגל עורף לקבוצת לימוד מסוימת ,תוגש למזכיר האקדמי או
למורשים )לפי העניין( לא לפני תום תקופת השינויים.

4.2

הבקשה תוגש בכתב על ידי ראש המחלקה הרלוונטית.

4.3

ההחלטה בבקשה להקצאת מתרגל עורף תינתן בכתב בלבד .במידה ואושרה בקשה
להקצאת מתרגל עורף לקבוצת לימוד מסוימת ,יפורט בהחלטה מספר יחידות הלימוד
בהן יועסק מתרגל העורף.

4.4

אישור להקצאת מתרגל עורף ,כאמור בסעיף  4.3לעיל ,יהווה תנאי מוקדם לפניית
מזכירות המחלקה לאדם מסוים בהצעה בכתב לשמש כמתרגל עורף בקבוצת לימוד
מסוימת .רק הצעת מזכירות המחלקה כאמור תהיה הצעה מחייבת מטעם המכללה
להעסקה כמתרגל עורף.

העסקת מתרגל עורף
5.1

מתרגל עורף יועסק על ידי המכללה בהיקף שלא יעלה על ) 6שש( יחידות הוראה
בסמסטר ,בתעריף .1

5.2

עבודתו של מתרגל עורף אינה כרוכה בנוכחות בשיעורים ו/או בפעילות כלשהי של
קבוצת הלימוד שבגינה הוא מועסק כמתרגל עורף ,והוא לא יידרש להיות נוכח
בשיעורים ו/או בפעילות כאמור .כמו כן ,חל איסור על מתרגל העורף לבדוק ערעורים
על בחינות ואלו יטופלו על ידי המרצה בלבד.
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