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תקנון גורן לתקשורת חזותית



 נספח לתקנון המכללה האקדמית עמק יזרעאל 

 מתייחס לתלמידי ביה"ס לעיצוב "גורן" 

 

על תלמידי ביה"ס לעיצוב חל תקנון הלימודים של המכללה האקדמית בהתאמות 

 ם הבאים:המתחייבות ובתוספת השינויים בסעיפי

 

 תוכנית הלימודים:

כלל הקורסים בגורן הם קורסי חובה. מעבר משנה לשנה מחייב ציון עובר בכלל הקורסים 

 הרשומים בשנתון לשנה הרלוונטית.

 נוכחות בשיעורים:

 חלה חובת נוכחות מלאה בשיעורי סטודיו, בסדנאות וסיורים.

למנוע מהסטודנט  / היחשב כחיסורל / עשוי לגרור גריעה בציון הסופי של הקורסאיחור כל 

 טת המרצה., הכל בהתאם להחלכשלון בקורס / כניסה לשיעור

 ( לא יורשה1)שאינה סיבת נבצרותסטודנט אשר ייעדר מקורס כלשהו מסיבה שאינה מוצדקת 

  עליו לחזור על הקורס.ויהיה  או להגיש להבחן

למרצה  מכים מתאימיםמס יציג נבצרותסיבת סטודנט הנאלץ להחסיר מהשיעורים בשל 

 הקורס וידאג להסדיר את העניין מולו.

יביאו לביטול הקורס. ככלל, , הכול עפ"י תקנון המכללה , היעדרויות בלתי מוצדקות 2יותר מ

לפחות ממכסת השיעורים בסמסטר,  80%על הסטודנטים חלה חובת נוכחות בקורסים של 

ה לסטודנטים החלטה שונה על ידי אלא אם כן מסר מרצה הקורס הודעה אחרת ו/או הועבר

      החוג.

 כל מקרה חריג אחר יועלה לטיפול ראש המסלול.

 כללים להגשת עבודה בקורס:

  ,עבודה המוטלת על הסטודנט במסגרת השיעור, מהווה חלק בלתי נפרד מהקורס

אחרת בסילבוס  המרצהוהגשתה היא תנאי לצבירת נקודות הזכות, אלא אם הודיע 

העבודה תוגש ע"י הסטודנט  נטים עם תחילת הלימודים בקורס.שהועבר לסטוד

לא יוכל סטודנט להגיש עבודה ולקבל ביקורת ללא  למרצה הקורס בזמן השיעור.

 נוכחותו בהגשה במועד שנקבע על ידי המרצה.

  .הגשה תחל בדיוק בשעה שנקבעה. את ההכנות ותליית העבודות יש לבצע מראש

בחדר התצוגה  יםנוכח םאינ הםה לתצוגה ו/או אינה מוכנ םשעבודת יםסטודנט

 תחשב כלא הוגשה. םועבודת םביקורת על עבודת ובשעה היעודה, לא יקבל

  צועות העיצוב והסטודיו ב"גורן"מקבמועדי ב' לא ינתנו. 

                                                           

שירות מילואים פעיל, לידה, אשפוז, אבל, חגים ומועדים לסטודנטים יהודים, דרוזים,   -נבצרות  1

 נוצרים או מוסלמים, כמצוין בתקנון המכללה.



 אי הגשת העבודה שנקבע על ידי המרצהאת העבודה במועד  ויגיש יםסטודנט .

  ל בקורס. תגרור ציון נכש  מסיבה שאינה מוצדקת

  שנקבע על ידי סטודנטים אשר מחמת נבצרות לא הגישו את עבודותיהם במועד

, יגישו את העבודות במועד מיוחד להגשת עבודות חוזרות באישור ראש המרצה

 .למרצה הקורס בתיאום עם מזכירות גורןהמסלול בלבד. את העבודות יש להגיש 

עוד מועד ובצירוף כל האישורים מבבלבד יש להגיש למזכירות  מיוחדבקשות למועד 

 הרלוונטיים.

 ת הסטודנט חייב לשמור ברשותו עותק מכל העבודה שהגיש, וכל מסמך, ספר, קלט

או דיסק שנלוו לעבודה. )אלא אם כן יאשר המרצה כי לא ניתן ליצור עותק 

 מהעבודה(.

  הסטודנט חייב להגיש למזכירות גורןCD  המכיל את קובץ העבודה צרוב לPC 

יש לציין   CD קינטוש. כך לגבי כל עבודה מסכמת בכל קורס הנלמד בגורן. על הולמ

 את שם הסטודנט, שם הקורס, התרגיל, ושנת הלימודים.

 ציונים:

     60 -ציון נמוך מייחשב   כישלון בקורס

 ללא אישור ועדת חריגים או ציון עובר בקורס בהתאם לנאמר בסעיף זה, יורחק

 דה בביה"ס לעיצוב גורן.הסטודנט מלימודי התעו

 ימי עבודה מיום הגשתה ע"י הסטודנט. 10המרצה ימסור ציון על עבודת סיום הקורס תוך 

ציונים סופיים יפורסמו על גבי לוח המודעות ו/או באתר האינטרנט. המגישים יזוהו ע"י מספר 

  המודעות.תעודת זהות בלבד. ציוני עבודות אשר יוגשו במהלך הקורס יפורסמו על גבי לוח 

 בכל מקרה, לא ימסרו ציונים בטלפון.

מרצה שלא יוכל למסור את הציונים במועד )מפאת מחלה או שירות מילואים(, ימסור את 

ימי עבודה מיום שובו לעבודה. הודעה על עיכוב בפרסום  10הציונים לא יאוחר מאשר 

 הציונים תימסר לסטודנטים.

הציונים, ודין  בגיליוןציון "לא השלים"   ים, ירשם לוסטודנט שלא מילא את חובותיו בקורס מסו

 ציון זה כדין ציון נכשל בקורס.

 נוהל הגשת ערעור על ציוני עבודות:

ן, . הערעור יימסר למזכירות גורקבלת הציוןזכותו של סטודנט לערער על ציון תוך שבוע מיום 

 זה(. מצורף בסופו של תקנון טופס ערעור) בו הנימוקים לערעורובו יכת

ערעורים בשנת לימודים אחת. טעויות בחישוב הציון לא תכללנה במניין סך  4ניתן לערער עד 

 הערעורים שהוגשו.

 ניתן לערער על ציון עבודה פעם אחת בלבד.

במהלך הערעור תיבדק העבודה בשלמותה, ובסוף התהליך התוצאות האפשריות הן: אישור 

 ון. תוצאות הערעור הן סופיות ומחייבות. הציון הקיים, העלאת הציון או הורדת הצי

 את הערעור יבדוק מרצה הקורס. 



 תנאי מעבר משנה לשנה:

 ציון עובר ומעלה בכלל הקורסים.

ומעלה במקצועות העיצוב, וזאת מבלי  לפגוע בכללי המעבר בחוג  75ממוצע משוקלל 

 , כפי שנקבעו בשנה הרלוונטית.האקדמי אליו משתייך הסטודנט

לא יוכל להמשיך את  74-ר השיג ממוצע משוקלל במקצועות העיצוב הנמוך מסטודנט אש

 לימודיו בביה"ס לעיצוב.

 תנאי מעבר משנה א' לשנה ב':

בשנה א' ילמדו הסטודנטים את קורסי המבוא במקצועות העיצוב, על הסטודנטים לקבל ציון 

( כתנאי למעבר עובר המשוקלל מציוני כל הקורסים עם תיק העבודות השנתי )פורטפוליו

 לשנה ב'.

 המעבר משנה א' לשנה ב', מותנה במילוי התנאים הבאים:

 

 ציון "עובר" בכל הקורסים הנלמדים במסלול במהלך השנה. -

לתיק העבודות השנתי של הסטודנט )פורטפוליו( שייבדק לפחות(  55)ציון "עובר"  -

  בתום שנת הלימודים הראשונה.

יוני הקורסים הנלמדים במסלול במהלך השנה המשקלל את צ 70-ציון סופי גבוה מ -

 40%-לציון הפורטפוליו ו 60%ואת ציון הפורטפוליו. בציון סופי זה יינתן משקל של 

 לממוצע ציוני הקורסים הנלמדים.

 סטודנט שלא יעמוד בתנאים שלעיל, יופסקו לימודיו ב"גורן" עם סיום שנה"ל. -

 פורטפוליו )תיק העבודות השנתי(

 מודים הראשונה יגיש הסטודנט המסיים את שנה א' פורטפוליו )תיק עבודות(בתום שנת הלי

 הפורטפוליו יכיל את כל הפרויקטים שהוגשו על ידי הסטודנט בקורסים השונים.

פורמט ההגשה יימסר לסטודנט לקראת סוף סמסטר ב'. על הסטודנט לתעד ולשמור את כל 

 עבודותיו במשך השנה. 

 בדיקת הפורטפוליו

כולל  דיקת תיק העבודות השנתי של סטודנט לקראת סיום שנת הלימודים הראשונההליך ב

 נועד למטרות הבאות:והוא  המועד המדויק יימסר חודש מראש

התרשמות כוללת, פרטנית והשוואתית, מיכולתו ומהישגיו של הסטודנט ביחס לציפיות  .1

 בית הספר.

הפורטפוליו משלימה את  בקרה על מידת התאמת הסטודנט ללימודים במחלקה. בדיקת .2

תהליך קליטת הסטודנט ומאמתת את תוצאות מבחני הכניסה בדבר התאמת הסטודנט 

 ללימודים ב"גורן" וסיכוייו לסיימם בהצלחה.

בקרה על תכנית הלימודים, איכות הקורסים ומידת התאמתם לצרכי הסטודנט, כפי  .3

 שהדבר משתקף בחתך השוואתי בבדיקת תיקי העבודות.

 



 אפשרי בין ציון בקורס לציון הפורטפוליוההבדל ה

גיו במהלך קף הערכה מקרוב של התפתחותו והישהציון הניתן לסטודנט על ידי המרצה מש

הקורס. בציונים אלה ניתן משקל לתהליכים שעובר הסטודנט, על פי היכרותו של המרצה 

 ולהתנהלותו בתוך כיתת הקורס.

ציון הפורטפוליו מתייחס למכלול הישגיו של הסטודנט, על פי קריטריונים השוואתיים לשאר 

עצמם, נבחנת השאלה האם על פי תלמידי הכתה. יותר משנבחנים בפורטפוליו ההישגים 

גיו בפועל מתאים הסטודנט לדרישות בית הספר ואם נכון לו אופק התקדמות שיאפשר לו היש

 אות ולסיים את הלימודים בהצלחה.לעמוד בדרישות השנים הב

תר של ( אמור ליצור בקרה משוכללת יו60%( וציון הפורטפוליו )40%שקלול ציוני המרצים )

תלויה בדבר רמת -גי הסטודנט ומעקב אחרי התפתחות עם הערכה מקצועית בלתיהיש

 הישיגיו ואופק ההתפתחות שלפניו.

נה ויוערכו על ידי צוות בדיקה של שלושה תיקי העבודות יוצגו במועד שייקבע לקראת סוף הש

מרצי בית הספר, תיק עבודות שקיבל ציון נכשל יובא לבקרה נוספת על ידי צוות שיבחן 

 מחדש את התיק וציוניו לחוות דעת על הציון הסופי.

 כללים להגשת עבודה סמינריונית במסגרת לימודי העיצוב הגרפי:

 ל ובתוספת התיקונים הבאים:ככתוב בשנתון המכללה האקדמית עמק יזרעא

מרצה ועותק נוסף למודפס  עותק אחד: מודפסים שני עותקיםבתוגש עבודה סמינריונית 

המכיל את  CDלמזכירות גורן. בנוסף על הסטודנטים לצרף עותק נוסף של העבודה על גבי 

  ולמקינטוש PCקובץ העבודה צרוב ל 

 ערוכת הסיום:ת

ת פעילה בבניית תערוכת הסיום ובפירוקה, חובתו של הסטודנט להשתתף השתתפו .1

בשמירה בתערוכה ובפעילויות אחרות כפי שיידרש ממנו ע"י מזכירות ביה"ס לעיצוב 

 גרפי.

חובתו של הסטודנט לשמור את עבודותיו במצב תקין עד למועד תערוכת הסיום  .2

 בשנת הלימודים בה הוגשה העבודה. 

כת הסיום, כבכול תערוכה אחרת, אם חובתו של הסטודנט להציג את עבודותיו בתערו .3

 יידרש לכך.

 פרויקט מלווה ופעילויות מיוחדות

 כחלק בלתי נפרד מתכנית הלימודים יתקיימו לאורך השנה פעילויות שאינן במסגרת הקורסים 

כגון: סמינרים, הרצאות אורח, פרויקטים ושיתופי פעולה ייחודיים, סיורים, תערוכות, הגשות 

 ועוד.

חלה חובת השתתפות פעילה בפרויקט המלווה של המסלול, השתתפות על הסטודנט 

  פעילה בפרויקט המלווה מהווה תנאי מעבר משנה לשנה.

  



במידה ושעור יבוטל בשל סיור או פעילות שאינם חלק מלימודי הקורס, תינתן השלמה. 

רלוונטים ההשלמות תינתנה במועד שיקבע ע"י מזכירות גורן. ימי שישי, כנהוג במכללה, הנם 

 לצורך סיורים והשלמות.

 מחויבות לפעילויות ביה"ס: 

סטודנט המקפיד על השתתפות פעילה בכל פעילויות בי"ס גורן, ומגלה אחריות  ציון מטיב:

נקודות לממוצע הציון הכולל בעיצוב גרפי בגליון הציונים של  3ורצינות, יהיה זכאי לקבלת עד 

מאידך, סטודנט אשר לא עמד במחויבויות הכרוכות  סיום שנה ד', ולמכתב הערכה / המלצה.

נקודות ממוצע  3בסיורים, בתערוכות, ובפעילויות נוספות אחרות, ניתן יהיה להוריד לו עד 

   הציון הכולל בגליון הציונים של השנה הרביעית.

 עבודות סטודנטים:

צוגה למטרות צילום, ת  זכות בית הספר לעיצוב גרפי להחזיק בעבודות סטודנטים .1

 ולכל מטרה אחרת המקדמת את בית הספר והסטודנט.

זכויות היוצרים על כל העבודות המתבצעות במהלך הלימודים ובמסגרתם, שייכות  .2

למכללה האקדמית עמק יזרעאל והשימוש בהן הוא באישור המכללה בלבד. אי ציות 

 לתקנה זו ייחשב לעבירה על תקנון המשמעת.

את עבודותיהם מיד עם סיום ההגשה, או עפ"י חובת הסטודנטים להשאיר בגורן  .3

 דרישות המרצה / ההנהלה. 

 

 נוהל שימוש בחדר מחשבים:

 חל איסור מוחלט לבצע בחדרי מחשבים את הפעולות הבאות:

  ללא תיאום ו/או בשעות שנקבעו לכךהפעלת חדרי הממחשב 

 עישון, שתייה ואכילה 

 ביצוע עבודות פרטיות 

 טיפול בחיבורי המחשב 

  ציוד אחר למחשבחיבור 

 החלפת עכברים או מקלדות 

 תיקון תקלות לרבות תקלות פשוטות 

  העתקה, שינוי או התקנה של תוכנות מכל סוג שהוא 

 הכנסת שקפים ונייר למדפסות שלא בהתאם לנהלים 

 כניסה לחדרי המחשבים בשעות בהן מתנהלים שעורים 

 הכנסת אורחים 

 

ן לבית הספר אחריות על החומר המאוחסן עבודותיהם. אילדאוג לגיבוי על הסטודנטים 

 בשרת.



 זכויות יוצרים ואתיקה מקצועית:

על עבודות העיצוב והתקשורת החזותית להיות מקוריות, פרי פיתוח צורני ורעיוני של 

הסטודנט אותן עיצב. כל שימוש בעיצוב או בנטילת חלק מעיצוב או בשימוש באלמנטים 

אחר או סטודנט אחר ייחשב להעתקה. צוות מקצועי עיצוביים מתוך עבודה אחרת של מעצב 

מגורן בראשות מנהל בית הספר מוסמך להכריע אם אכן מדובר בהעתקה ו/או פגיעה בזכויות 

יוצרים. במקרה כזה מדובר בעבירת משמעת חמורה ובית הספר יחליט על חומרת העונש 

לל תערוכת גמר( כולל ביטול קורס, הרחקה מלימודים, מניעת השתתפות בתערוכות )כו

 וכיוב'.

בכל מקרה של שימוש בתוכן קיים או ציטוט מעבודה של מעצב או סטודנט אחר יחוייב 

הסטודנט למתן קרדיט ו/או הסכמתו של הצד השני לשימוש כזה ובאישור מנחה הקורס 

 בלבד.

אין להשתמש בגופנים או תכנות שאינם חוקיים ולא נרכשו ע"י בית הספר רשמית ובאופן 

י. כל מקרה של שימוש כזה ייחשב כעבירת משמעת וכן תוסר האחריות של בית הספר חוק

     כולל בעמידתו מול תביעות מגורמים להם שייכות זכויות שימוש אלה.  על עבודת הסטודנט

 

אי עמידה בכללים המפורטים בתקנון זה, יחשב כעבירת משמעת ויטופל עפ"י תקנון 

 המכללה האקדמית עמק יזרעאל.

 

תקבע עפ"י התנאים המופיעים  ג, בחושל סטודנט במסלול לתקשורת חזותיתזכאות לתואר 

   בתקנון המכללה האקדמית עמק יזרעאל.

 

 זכאות לתעודת גמר בעיצוב גרפי 

נקודות זכות לתואר, ובכללן נקודות הזכות עבור הקורסים בעיצוב  120צבר לפחות שסטודנט 

גורן בשנים הרלוונטיות, ובנוסף לכך השלים את לימודי  הלימודים בביה"ס תוכניתגרפי עפ"י 

הקורסים שנקבעה בבית הספר המקצוע ומילא את כל חובותיו בשנה הרביעית עפ"י מערכת 

, יהיה זכאי להגיש טופס בקשת זכאות לתעודת הגמר בעיצוב גרפי. את טופס הזכאות לעיצוב

 ניתן לקבל במזכירות בי"ס.

 

את פעולותיו בכפוף לנהלים המצוינים בתקנון שכר  מחובתו של הסטודנט לשקול

לימוד המתפרסם בשנתון המכללה.
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 טופס הגשת ערעור על עבודה

 ם הסטודנט:ש מספר ת.ז:

 שם הקורס: שם המרצה:

 סמסטר: שנה"ל:

 

 נימוקים לערעור:

 

 

 

 

 

 

 

 הצהרת הסטודנט/ית:

 ידוע לי כי תוצאות הערעור על הציון הן סופיות ומחייבות.

 כמו כן, ידוע לי כי הציון עשוי להיות נמוך/גבוה מהציון המקורי בעקבות הערעור.

 תאריך: חתימת הסטודנט:

 

 טת המרצה:החל

 

 

 

 

 

 

 ציון סופי לאחר ערעור:

 

 

 תאריך: חתימת המרצה:

 


