
 
 

 תוספות והבהרות לטבלת פלמור*
 

i. מרצה אחראי  

למלא את כל המטלות  סטודנטים ונדרש    80-חבר סגל הוראה שמונה למרצה אחראי בקורס אליו רשומים למעלה מ

. מרצה אחראי הממלא רק המפורט בטבלת פלמוריקבל תוספת מרצה אחראי לפי  המופיעות בטבלת ההעסקה,  

  חלקי באופן יחסי.חלק מהמטלות יקבל גמול 

ii.  מטלות כלולות 

בין מטלותיו של סגל ההוראה נכלל גם עדכון בהיקף סביר של חומרי הלימוד והמטלות. יודגש כי חיבור מחדש של 

ויש לתגמל אותו בנפרד אולם סה"כ   נכלל במטלות השוטפות  החלק הארי של המטלות או חומרי הלימוד אינו 

יה של ינק' תעסוקה. במקרים חריגים תתכן סט  100שעות סמסטריאליות ל    15המטלות יתאים למפתח ממוצע של  

 מטלות עודפות מסוג זה יש לתגמל באמצעות "מטלת הוראה מיוחדת" בכפוף לאישור דיקן. ממפתח זה. 20%עד 

iii.  מטלות תומכות הוראה 

הקצות על פי הסיכום מטלות תומכות הוראה אשר הינן טכניות באופיין )דוגמת עדכון מערכת מתנט( יש להמשיך ול
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iv. סיווג קורסים 

קיימת שונות טבעית בעומס ההוראה הנדרש בקורסים שונים. לשם כך קיים מנגנון סיווג הקורס. בברירת מחדל 

נקבע הסיווג ע"פ אופיו של הקורס )בסיסי, מתקדם, אחר(. במקרים בהם הסיווג הנ"ל אינו תואם לעומס ההוראה 

 הפקולטה הכלים הבאים לשם התאמת סיווג הקורס לעומס ההוראה:  עומדים בידי

לבצע   .1 ניתן  זו  שונה. החלפה  סיווג  בעלי  שני קורסים  סיווג  של  "ראש בראש"  נשמר מספר  החלפה  עוד  כל 

 קבוצות התרגול. 

המרת קורס בסיווג בסיסי לסיווג מתקדם. המרה זו הינה לסמסטר מסוים ובאפשרות הפקולטה להמיר שני   .2

 ים באופן הנ"ל. קורס

 המרה של קורסים נוספים בסיווג בסיסי לסיווג מתקדם. המרה זו כרוכה באישור משנה בכיר. .3

v.   מטלות כלולות במעבדות 

קיימת שונות גדולה בטכניון בהיקף המטלות הנלוות להדרכה במעבדה. על מנת לשמור על הוגנות בהעסקה, על  

את   לתכנן  להפקולטה  הנלווהשיבוץ  ההוראה  יתאים  מטלות  במעבדה(  ההדרכה  )כולל  המטלות  כל  שסך  כך  ת 

.  ממפתח זה  20%ותתאפשר סטיה של עד    יחידות תעסוקה  100שעות סמסטריאליות מצטברות לכל    15למפתח של  

  .המפתח הנ"ל אינו כולל את היחידות אשר ניתנות לשם הכנה למעבדה

vi. הבהרה למופיע בטבלת פלמור( בדיקת תרגילים( 

גדולה בטכניון ברמת בדיקת תרגילי הבית והעומס הנגרר ממנה. על מנת לשמור על הוגנות בהעסקה, קיימת שונות  

 100שעות סמסטריאליות מצטברות לכל    15על הפקולטה לתכנן את בדיקת התרגילים כך שיתאים למפתח של  

 ממפתח זה. 20%יחידות תעסוקה ותתאפשר חריגה של עד 

vii. י בטבלת פלמור( )הבהרה לעדכון המהות מתרגל אחראי 

המונה   לסיווג הקורס(  )ללא קשר  לכל קורס  ימונה  עודכן    10מתרגל אחראי  ומעלה. מפתח התגמול  סטודנטים 

 מתרגל אחראי הממלא רק חלק מהמטלות יקבל גמול חלקי באופן יחסי.  בהתאם.

viii.  חריג הוראהעומס 

בקורסים בהם יחס מספר הסטודנטים לסגל ההוראה יוצר עומס הוראה חריג יוקצו, באישור הדיקן, י"ת נוספות  

כי  יודגש  זאת,  עם  וכו'(.  מיוחדות  הוראה  בבחינות, מטלות  טיפול  )כגון  פעילויות ההוראה של הקורס  לתגבור 

 ר.  הקצאה זו נוגעת למקרים חריגים בלבד ותופעל במקרים בודדים לכל היות
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