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 אחריות ומטלות מתרגלים בפקולטה להדסה

  ההחיות כתבו בלשון זכר מטעמי וחות בלבד, אך מיועדות לשי המיים כאחד. 

  

 תרגולים: . 1

העביר שיעורי תרגול או להיות וכח בשעות מעבדה, בהתאם המתרגל דרש ל  .א 
 מועסק. ואלהיקף שהוגדר בתוכית הלימודים ובמשרה בה ה

בהתאם לסילבוס  הכין / לשות מערכי תרגולים קיימיםמתרגל בקורס דרש לה  .ב 
 . והחיות המרצה

אישורו של מרצה הקורס לתכים אותם יעביר בשיעורים   את מתרגל יקבל מראשה  .ג 
הפרוטליים או ביסויי המעבדה. האחריות העליוה לתכים המועברים בקורס 

  היא על המרצה.  כולו, ובכלל זה בשיעורי התרגול,

 תרגילי בית: . 2

  ה ידי מרצ-תדירות שיקבעו עלבבית, בהיקף והשאלוים לתרגילי  ןמתרגל יכיה  .א 
האחריות   מרצה לפי שיופצו לסטודטים.ההקורס. השאלוים יקבלו את אישור 

   לתכי השאלוים היא של המרצה. העליוה

פתרוות. הפתרוות יופצו  ליון יג ןויכי ,םר את התרגילים בעצמוהמתרגל יפת  .ב 
  . השל המרצ ולסטודטים לפי שיקול דעת 

כחלק  השל המרצ ובהתאם לשיקול דעת ק את תרגילי הביתוהמתרגל יבד  .ג 
מתרגל בקורסים כוללת  ה היסודית של  ו. משרתומהמטלות הכלולות במיוי

  בדיקת תרגילים.

את הציוים,   םהמתרגל יהל רישום של ציוי התלמידים בתרגילי הבית. יפרס  .ד 
ות בבדיקה הויעוגע לערעורים ושאלות שובהתאם  לשאלות התלמידים ב
 החלטת מרצה הקורס.ל

כמות הבדיקה תהיה תלויה בגודל , יםעל מת למוע עומס גבוה על המתרגל
בקורסים עם    מתרגל. כל לשעות התרגול ש במספר תרגילי הבית, ו הקורס, בכמות

מערכת שימוש בלפעל להעסקת בודק תרגילים או יעומס בדיקה גבוה, המרצה 
  בדיקה ממוחשבת.

 בחיות: . 3

בהכת  ,, בבדיקתםבכתיבת הבחיות והבחים בקורס, בפתרום ףישתתהמתרגל   .א 
לפי שיקול  ,רך מעה על שאלות הסטודטיםוובהגעה לבחיה לצ גיליון תשובות

  . השל המרצ ודעת

לצורך חלוקת העבודה בין המרצה למתרגלים בוגע  המרצה יפעיל שיקול דעת   .ב 
 .מתרגלהשל  הכולל  והיקף עבודתהתחשבות בתוך  לבדיקת הבחיות,

 כללי:  . 4

מרצה הקורס יקבע פגישות לכלל סגל הקורס בהם יקבעו הלי הקורס, חלקות   .א 
וושאים שוטפים התפקידים והעומס בין המתרגלים, וכן ידוו תכי הקורס, 

 . לטיפול. תדירות הפגישות תקבע ע״י המרצה

את מרצה בקורס  ןהמתרגל יעדכ .על המתרגל לשמור על קשר רציף עם המרצה  .ב 
בחומר הלימוד, ועל מקרים חריגים בקורס וכל ושא   ובאופן שוטף על התקדמות

 הדרש לטיפול המרצה. 

פרטי שעת הקבלה (מיקום/זמן)  .שעת קבלה שבועית מוגדרת םהמתרגל יקיי  .ג 
 יפורסמו באתר הקורס בתחילת השה. 



 
המתרגל ישיב לפיות ולשאלות הסטודטים בדואר אלקטרוי, בזמי תגובה   .ד 

 לקראת בחיות או בחים בקורס.סבירים, ובאופן מיוחד 

יחס לסטודטים בקורס באופן מכובד, מקצועי והולם את סמכותו יהמתרגל ית  .ה 
 האקדמית.

מספר שעות התרגול השתיות של מתרגל שהיו מילגאי יקבע בשיתופו של המחה    .ו 
 בהתאם להלים.  האקדמי

דרש   ומתרגל אשר חש כי אי ,מסוגל למלא את המשימות ולשאת באחריות כמפורט מעלה
 מרצה הקורס לפי תחילת שת הלימודים.  מזכירות וללהודיע על כך ל


