למידה דיגיטלית :קול קורא שני-קול קורא למוסדות המוכרים להשכלה גבוהה
להעלאת -MOOCים (קורסים אקדמיים מקוונים)

לפלטפורמה הלאומית קמפוס 2017
הקדמה
מל"ג וות"ת ומטה המיזם הלאומי "ישראל דיגיטלית" במשרד לשוויון חברתי (להלן "ישראל
דיגיטלית") פועלים יחד לקידום הלמידה הדיגיטלית בכלל וקורסים אקדמיים מקוונים בפרט ,ככלי
לשיפור איכות ההוראה וחווית הלמידה ,להנגשה רחבה יותר של ההשכלה הגבוהה לכל חלקי
האוכלוסייה בישראל ,ולחיזוק מעמדה של האקדמיה הישראלית בעולם .בין היתר ,הן פועלות
לקידום והרחבת השימוש בקורסים אקדמיים מקוונים באמצעות סדרת קולות קוראים למוסדות
להשכלה גבוהה .במסגרת קולות קוראים אלו יופקו ויועלו קורסים אקדמיים מקוונים לשתי
פלטפורמות:
(א) הפלטפורמה העולמית edX.org
(ב) הפלטפורמה הלאומית קמפוס
בתאריך  28.3.16הוציאו מל"ג/ות"ת וישראל דיגיטלית קול קורא ראשון להפקת והעלאת -MOOC
ים (קורסים אקדמיים מקוונים) לאתר  edX.orgהעולמית .במסגרת קול קורא זה נבחרו תשעה
קורסים שמופקים בימים אלו ויעלו לאתר  edX.orgלקראת שנה"ל תשע"ח.
קול קורא זה ,בשונה מהקול הקורא הראשון ,עוסק בהפקה/הסבה והעלאה של קורסים אקדמיים
בעברית או בערבית לפלטפורמה הלאומית ,קמפוס .במסגרת הקול הקורא הנוכחי ,יבחרו קורסים
בפורמט ( MOOCמקוונים במלואם) משלוש קטגוריות שונות -קורסי ליבה ,קורסי מופת או קורסים
בהוראה (כמפורט בנספח א' לקול קורא זה) ,אשר יופקו/יוסבו ויועלו לאתר קמפוס בשנת הלימודים
תשע"ח.
יש לציין כי במסגרת קול קורא זה יתקיימו שישה מסלולים תחרותיים שונים המפורטים בהמשך
בהרחבה .לכן ,חשוב לשים לב לכלל סעיפי הקול הקורא ,בדגש על תנאי הסף ,תהליך יצירת וליווי
הקורסים ,הקריטריונים לשיפוט והתחייבויות המוסד.
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 .1הסבר כללי
 .Iקורסים אקדמיים מקוונים
מזה כעשור ,ובמיוחד בשלוש-ארבע השנים האחרונות ,אנו עדים למגמה הולכת ומתרחבת
בעולם כולו של יצירת קורסים מקוונים אקדמיים ואחרים ,שהשימוש בהם משרת מטרות
שונות ומיועד לקהלים מגוונים .קורסים אלו יכולים לשמש ככלי עזר למרצה ,וכן להיות
פתוחים תוך הנגשת הידע לציבורים רחבים (.)MOOCS - Massive Open Online Courses
מיזמים שונים קמו לצורך העניין והקימו פלטפורמות שיוכלו לשמש להעלאת קורסים מקוונים
ולהנגשתם לקהלי היעד הרלוונטיים .קיימים מספר ארגונים מובילים שפיתחו פלטפורמות ל-
 MOOCsברמה אקדמית ,רובם במסגרת חברות עסקיות וחלקן כגופים ללא מטרות רווח ,והם
מציעים פלטפורמות בינלאומיות להגשת קורסים ממוסדות אקדמיים מובילים בעולם למיליוני
לומדים .ההערכה היא כי מעל  25מיליון איש מרחבי העולם נרשמו ל MOOC-דרך אחד
המיזמים.
אחד המובילים בין מיזמים אלו ,הוא  – edX.Incמלכ"ר מייסודן של אוניברסיטאות הרווארד
ו ,MIT-אשר פיתחו פלטפורמה לקורסים מקוונים באתר ( www.edx.orgלהלן)"edX.org" :
על בסיס פלטפורמה בקוד פתוח ( .)open edX
התרחבות השימוש בקורסים אקדמיים מקוונים ובלמידה דיגיטלית בכלל ,פותחת ללא ספק
אפשרויות רבות ומלהיבות בפני האקדמיה ,ומביאה אותנו לבחון מחדש שאלות יסוד בתחומי
הפדגוגיה וחווית הלימוד ,בתחומי הערכת סטודנטים ותוצאות למידה ,שאלות לגבי
אקרדיטציה והערכת איכות אקדמיות ,וגם שאלות לגבי תפקידה של האקדמיה ומקומה
בחברת הידע החדשה.
מל"ג וות"ת רואות ערך רב בכך שהאקדמיה הישראלית תעשה צעד משמעותי בשנים הקרובות
בהרחבת השימוש בקורסים אקדמיים מקוונים ובסקירת האפשרויות הגלומות בהם.
.II

המיזם הלאומי "ישראל דיגיטלית"
המיזם הלאומי "ישראל דיגיטלית" (להלן "המיזם הלאומי") הוא מיזם חברתי-כלכלי לאומי
אשר הוקם במטרה לקדם צמיחה כלכלית ,צמצום הפערים חברתיים" ,ממשלה חכמה" ושיפור
השירות לאזרח ,כל זאת באמצעות טכנולוגיות מידע ותקשורת .לשם כך ,הוחלט לגבש תכנית
דיגיטלית לאומית שיעדיה ,כפי שהוגדרו בהחלטת ממשלה מס'  ,1046מיום ה,15.12.2013-
הינם :פיתוח חדשנות ואספקת שירותים חדשניים ,איכותיים ויעילים המותאמים למאה ה,21-
לרבות שירותים מרחוק ,בתחומים כגון :חינוך ,בריאות ורווחה; הטמעת כלים טכנולוגיים
בעסקים קטנים ובינוניים ועידוד מסחר מקוון; שיתוף מידע וידע ושימוש באמצעים מקוונים
לשיפור וייעול השירות הניתן לאזרח וצמצום הבירוקרטיה.
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במסגרת החלטת הממשלה ,הוקם במשרד ראש הממשלה מטה תיאום למיזם הלאומי (להלן
"ישראל דיגיטלית") ,אשר הועבר בחודש מאי  ,2015למשרד לשוויון חברתי .על המטה הוטל,
בין היתר ,לגבש את המדיניות הדיגיטלית הלאומית ,אשר תכלול מעטפת כוללת לקידום
התשתיות הדרושות לרבות :יצירת סביבה דיגיטלית מתקדמת ,אמינה ובטוחה לשימוש אזרחי
ישראל (לרבות מערכות אבטחת מידע ומערכות זיהוי); טיפוח הון אנושי ועידוד תעשיית
טכנולוגיות מידע ותקשורת וקידום אוריינות דיגיטלית בציבור.
במסגרת מגוון פעולותיה" ,ישראל דיגיטלית" ,פועלת לאפשר ,לזרז ולקדם את השימוש
בפלטפורמות מקוונות להעלאת קורסים ,הדרכות ומשאבי לימוד מקוונים ,ובכלל זה ,בתאום
עם מל"ג/ות"ת ,גם קורסים אקדמיים.

 .IIIפעילות ישראל דיגיטלית לקידום המיזם הלאומי בתחום הלמידה המקוונת
צעד ראשון ומשמעותי שעשתה "ישראל דיגיטלית" בנושא הלמידה האקדמית המקוונת הוא
ההתקשרות עם חברת 1. edX.Inc
להתקשרות של מדינת ישראל ,באמצעות ישראל דיגיטלית ,עם חברת  edX.orgשני נדבכים:
( )Iהנדבך הבינלאומי :מדינת ישראל ,באמצעות "ישראל דיגיטלית" מצטרפת כ"חבר תורם"
) )contributing Memberב edX.org -ובכך פותחת את האפשרות בפני כלל המוסדות
המוכרים להשכלה גבוהה בישראל להעלות -MOOCים 2לאתר  edx.orgהעולמית ללא עלות
נוספת מצד המוסדות ,וזאת תחת תנאי הסף ותחת מגבלות שהציבה  ,edX.orgהנוגעים בין
היתר למספר הקורסים שיועלו בשנה ולאיכות הקורסים .קורסים אלו יהיו נגישים למיליוני
משתמשי  edX.orgבעולם.
( )IIהנדבך הלאומי :הקמת פלטפורמה לאומית בשם קמפוס עבור מדינת ישראל על בסיס
הפלטפורמה הטכנולוגית  , open edXהמאופיינת בהיותה קוד פתוח .3הפלטפורמה תשמש את
משרדי הממשלה וגופים אקדמיים ואחרים 4לקידום קורסים מקוונים ,אקדמיים ואחרים,
כמו גם הכשרות מקצועיות בעברית ,בערבית ובאנגלית .לפלטפורמת קמפוס ישנם ארבעה
מרכיבים הפונים לארבעה קהלי יעד :מרכיב לקידום אוכלוסיות מודרות בישראל לתעסוקה

 1ארגון  edXהוא כאמור מלכ"ר אשר מספק שירותי  ,hostingהכשרה ושירותים אחרים בנוגע ללימוד מקוון ומעורב
( ,) blendedכאשר השירותים מיועדים לסייע בהגעה לתוצאות למידה מיטביות .ההתקשרות עם  ,edXכספק חוץ,
בוצעה לאחר שלא נמצא ,בישראל ,ספק מקומי מתאים ,שיש בידו פלטפורמה בינלאומית מובילה ובנוסף תוכנה בקוד
פתוח ,יכולות טכנולוגיות ומקצועיות ,ידע ,ואת הניסיון הנדרש לביצוע פרויקט לאומי מורכב כפי שתוכנן ואופיין על ידי
ישראל דיגיטלית ,וזאת על אף על אף בדיקה מקיפה ומקצועית ,שבוצעה ,בנושא זה ,במשך מספר חודשים.
2ההגדרה של  MOOCלפי ההסכם היא קורס מקוון הפתוח להמונים ,אשר מוצע וזמין לכל הלומדים המעוניינים בכך
ללא תשלום מצד משתמש הקצה ,להוציא תשלום בגין הנפקתה של תעודה מאומתת להישגים ()verified certificate
 3טכנולוגיית  open edXמבוססת על קוד פתוח וניתן לצפות בכלל מרכיבי הפלטפורמה ומאפייניה במסמכי התיעוד
הפתוחים ברשת בקישור הבא . http://docs.edx.org :למי שאינו מכיר את הפלטפורמה מומלץ להירשם לקורס מקוון
קצר בשם  DemoXהסוקר את יכולותיה ותכונותיה הייחודיות בקישור הבאhttps://www.edx.org/school/edx :
4בהתאם ובכפוף לאישורי הוועדות הממשלתיות המוסמכות
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וכישורי חיים ,מרכיב לקידום תהליכי הלמידה וההוראה בבתי ספר תיכונים ,מרכיב להכשרות
למשרדי ממשלה ומרכיב אקדמי .הקול הקורא הנוכחי מתייחס למרכיב האקדמי הלאומי5.

 .IVפעילות מל"ג/ות"ת ומטה ישראל דיגיטלית בתחום הלמידה המקוונת
מל"ג/ות"ת מייחסות חשיבות רבה להרחבת השימוש בקורסים אקדמיים מקוונים בשנים
הקרובות ככלי לשיפור איכות ההוראה ,להנגשה רחבה יותר של ההשכלה הגבוהה לכל חלקי
האוכלוסייה בישראל ,ולחיזוק מעמדה של האקדמיה הישראלית בעולם .לצורך כך
ובהמשך לצעדים שפורטו לעיל שנעשו על-ידי "ישראל דיגיטלית" ,מל"ג וות"ת פועלות
בשיתוף עמה לקידום הנושא ,לרבות באמצעות קול קורא זה.
בשנה החולפת הוקמה על-ידי מל"ג/ות"ת ועדת ליווי אקדמית לשם ליווי היוזמות ,מעקב
ויעוץ שוטף .בין שאר תפקידיה ,וועדת הליווי אמונה על בחירת הקורסים הזוכים (בכפוף
לאשרור המשרד לשוויון חברתי (כמפורט בסעיף  6להלן)).
בשלב הראשון פעלו מל"ג/ות"ת וישראל דיגיטלית ליישום הנדבך הבינלאומי – ולכן בתאריך
 28.3.16יצא קול קורא ראשון להפקת והעלאת -MOOCים (קורסים אקדמיים מקוונים)
לאתר  edX.orgהעולמית .במסגרת הקול הקורא הראשון נבחרו תשעה קורסים והם יופקו
ויעלו לאתר  edX.orgלקראת שנה"ל תשע"ח.
קול קורא זה עוסק אך ורק בנדבך האקדמי  -לאומי .קול קורא זה מתייחס להפקה (או
הסבה) של קורסים אקדמיים בעברית או בערבית ,והעלאתם לפלטפורמה הלאומית קמפוס.
במקביל לקול קורא זה ,בכוונת מל"ג/ות"ת ו"ישראל דיגיטלית" ,לפרסם בימים אלה קול
קורא נוסף למוסדות להשכלה גבוהה ,במסגרת הנדבך הבינלאומי ,והוא ,כמו הקול הקורא
הראשון ,יתייחס להעלאת -MOOCים (קורסים אקדמיים מקוונים) לאתר edX.org
העולמית.

 .Vהפלטפורמה הלאומית קמפוס והמרכיב האקדמי
( )Iקמפוס הינו פרויקט דגל של ישראל דיגיטלית בתחום החינוך וההשכלה ,שהוקם לטובת
הגדלת הנגישות להשכלה ולמידה דיגיטלית ,צמצום פערים חברתיים ,הגברת שוויון
ההזדמנויות למגוון אוכלוסיות ומתן פתרונות הכשרה גמישים לשוק העבודה המתחדש.
המיזם מתמקד בארבעה סוגי אוכלוסיות לומדים במדינה ישראל ובהתאם בנוי מארבעה
רכיבים:
א.

הרכיב האקדמי :מיועד לסטודנטים ולמועמדים ללימודים להשכלה גבוהה.

 5למידע נוסף על המערכת ויכולותיה ניתן להיכנס לקישור הבא /http://docs.edx.org :בנוסף ,מומלץ לעיין/לעשות את
הקורס  DemoXאשר נותן סקירה קצרה ועניינית על הפלטפורמה .ניתן להירשם בקישור:
https://www.edx.org/course/demox-edx-demox-1
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מל"ג/ות"ת ומטה ישראל דיגיטלית חברו לשותפות אסטרטגית לשינוי פני אופני
ההוראה והלמידה במסגרות ההשכלה הגבוהה בישראל באמצעות למידה דיגיטלית.
ברכיב זה יופיעו קורסים אקדמיים של המוסדות להשכלה גבוהה בישראל.
ב.

רכיב המיועד לקידום כישורי חיים ותעסוקה של אוכלוסיות מודרות בישראל
מטה ישראל דיגיטלית חבר למשרד הכלכלה ,משרד העבודה והרווחה ושירות
התעסוקה בצמצום פערים חברתיים למינוף פלטפורמת קמפוס לתועלת אוכלוסיות
מודרות בישראל .מטרת קורסים אלו הנה לקדם אוכלוסיות מודרות (חרדים,
ערבים ,קשישים וכיו"ב) בישראל באמצעות חיזוק מיומנויות המאה ה( 21-אוריינות
דיגיטלית) ,חיזוק מיומנויות שפה (אנגלית ועברית) ופיתוח כישורי תעסוקה
מקצועיים.

ג.

רכיב המיועד לקידום תהליכי הלמידה של תלמידי תיכון בישראל.
מטה ישראל דיגיטלית חבר למשרד החינוך בפרויקט ייחודי לקורסים מחליפי
בגרות וקורסי הכנה לבגרות .מטרת הפרויקט הנה לאפשר חלופה פדגוגית מעמיקה
ותהליכית לבחינות הבגרות הסטנדרטיות שמתקיימות כיום.

ד.

רכיב המיועד לקידום תהליכי ההכשרה המקצועית של עובדי השירות הציבורי
מטה ישראל דיגיטלית מציע למשרדי הממשלה את פלטפורמת קמפוס כאמצעי
לייעול ושיפור תהליכי ההכשרה וההשתלמויות עבור עובדי השירות הציבורי
במשרדי הממשלה והשלטון המקומי בישראל .במסגרת מכרז מרכזי של מנהל הרכש
במשרד האוצר יוכל כל משרד ממשלתי ליצור התקשרות עם ספקי תוכן והפקה
נבחרים לטובת יצירה והפעלה של קורסים מקוונים לעובדים ולמוטבי משרדי
הממשלה.

( )IIמל"ג/ות"ת אחראיות להגדרת הרכיב האקדמי שייושם באמצעות המוסדות המוכרים
להשכלה גבוהה ,כאשר אלו יוכלו לתרום ולפתח קורסים במסגרת הקולות הקוראים .חשוב
לציין כי הרכיב האקדמי בקמפוס יהיה הרכיב היחיד אשר יכלול קורסים אקדמיים
(שיכולים ,בהתקיים תנאים מסוימים ,להיות מוכרים לנקודות זכות בתואר אקדמי).
( )IIIעם זאת ,תפקידם של המוסדות להשכלה גבוהה יכול להיות רחב יותר מכך .המוסדות יוכלו
להיות גם ספקי התוכן עבור הרכיבים האחרים של פלטפורמת קמפוס ,ולפתח גם קורסים
איכותיים שאינם אקדמיים (זאת לא במסגרת קול קורא זה).

 .VIמטרת קול קורא זה
( )Iאין ספק כי הרכיב האקדמי של קמפוס הוא כלי בעל פוטנציאל רחב .הוא יכול לאפשר שימוש
רחב והנגשה לכלל האוכלוסייה דרך קורסים בפורמט  MOOCאבל גם יכול לאפשר שימוש
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ספציפי לקהילות לומדים סגורות ומוגדרות .הוא יכול לכלול מספר מצומצם בלבד של
קורסים מובילים ,או להפוך לכלי רחב יותר ובו שפע של קורסים ברמות שונות .הוא יכול
לשמש כמשאב חשוב לסטודנטים ולומדים ,ויכול גם להיות כלי חשוב למוסדות להשכלה
גבוהה שיסייע בפיתוח שתופי פעולה מובנים ביניהם.
( )IIכפי שהוזכר לעיל ,הפלטפורמה הינה מערכת רבת יישומים והפוטנציאל שלה רחב ביותר.
יחד עם זאת ,בשלב ראשון ועל מנת לבנות את הבסיס של הרכיב האקדמי בפלטפורמה,
במסגרת קול קורא זה ,ייבחרו להפקה ולהעלאה רק -MOOCים של קורסים מעולים
משלושה סוגים :קורסי ליבה ,קורסי מופת וקורסים אקדמיים המיועדים לסטודנטים
להוראה ,ולעובדי הוראה במערכת החינוך ומחוצה לה .כמו כן ,יש להגיש רק קורסים
המתוכננים להתקיים במתכונת ( instructor-ledהמפורטת בסעיף  4.2להלן).
( )IIIבמהלך החודשים הקרובים מל"ג/ות"ת וישראל דיגיטלית יבחנו כיצד מומלץ שיתפתח
השימוש בפלטפורמה בכלל ובמרכיב האקדמי בפרט (לאור מגוון האפשרויות שהוצגו לעיל),
זאת לאחר שמיעת הצרכים והרצונות שיעלו מהמוסדות ,על-מנת לאפיין את המרכיב
האקדמי של קמפוס כך שיענה על צרכי המערכת בצורה מיטבית.

 .VIIהבהרות לגבי התכנית המפורטת בקול קורא זה
( )Iכאמור ,קול קורא זה מתייחס אך ורק לנדבך הלאומי  -אקדמי – העלאת קורסים אקדמיים
מקוונים  MOOCsמהמעלה הראשונה לפלטפורמת קמפוס.
( )IIיש להבהיר ,כי הגשת הצעות לקול קורא זה להעלאת קורסים פתוחה לכלל המוסדות
המוכרים להשכלה הגבוהה בארץ.

 .2יעדי התכנית המוצגת להלן
א.

ב.
ג.
ד.
ה.
ו.
ז.

קידום פעילות האקדמיה הישראלית בתחום הלמידה המקוונת והמעורבת )(blended
ותרומה לגוף הידע המחקרי בנושא טכנולוגיות למידה חדשניות ושיפור איכות
ההוראה.
שיפור איכות ההוראה האקדמית בישראל ע"י שימוש במדיה חדשה וריענון
סילבוסים.
הנגשה של קורסים אקדמיים מעולים לסטודנטים ממוסדות אקדמיים שונים בארץ.
עידוד המוסדות לפתח קורסים ותחומים בהם יש להם יתרונות יחסיים – בפרט בקול
קורא זה :קורסי ליבה וקורסי מופת.
תרומה להנגשת ההשכלה הגבוהה לפלחים רחבים של האוכלוסייה בארץ וחשיפה של
האקדמיה לקהלי יעד פוטנציאליים חדשים.
עידוד המוסדות לשתף פעולה בפיתוח ושימוש בקורסים תוך שיפור האיכות ויעילות
המערכת.
בנוסף  -בהתייחס לקורסים בהוראה:
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)1

)2

ח.

קידום פיתוח אקדמי מקצועי של עובדי הוראה ,ברמות השונות ,באמצעות
תכנים איכותיים ,מתודות הוראה מגוונות ,רלוונטיים לצרכיהם ולצרכי מערכת
החינוך ,בנגישות גבוהה ובפריסה התואמת את צורכי ההתפתחות המקצועית.
מתן אפשרות ללימודים אקדמיים של עובדי הוראה ב"מסלול אישי" בהתאם
לקריטריונים שונים הקשורים בצרכי הלומד ,על ידי בחירה ביחידות הוראה
(מודולות)

בנוסף  -בהתייחס לקורסי מופת:
הרחבת אופקים ,שיפור יכולת החשיבה הביקורתית ,היכולת להשתתף בשיח
)1
תרבותי ואזרחי ברמה גבוהה ולנתח סוגיות מדעיות ,חברתיות ותרבותיות.
חשיפת בוגרי המערכת להשכלה גבוהה לתחומי ידע מגוונים מעבר לאלו שבחרו
)2
להתמחות בהם.

 .3תנאי סף להגשת

בקשות6

.I

כל מוסד מוכר להשכלה גבוהה רשאי להגיש עד  4הצעות לקורסים אקדמיים להפקה ועד
 10הצעות לקורסים אקדמיים להסבה מפלטפורמות אחרות לפלטפורמת קמפוס ,כאשר
החלוקה בין הקטגוריות המפורטות בסעיף הבא תקבע על-ידי המוסד.

.II

בשלב זה ניתן להגיש קורסים אקדמיים מאחת משלושת הקבוצות הבאות:
.1

קורסי ליבה

.2

קורסי מופת

.3

קורסים אקדמיים המיועדים לסטודנטים להוראה ,ולעובדי הוראה.

תיאור מפורט של סוג הקורסים אליהם אנו מתכוונים בכל אחת מהקבוצות לעיל מצוי
בנספח א'.
.III

בקול קורא זה ניתן להגיש רק קורסים שהינם בפורמט .MOOC

.IV

יוגשו רק קורסים המתוכננים להתקיים במתכונת ( instructor-ledכפי שמפורט להלן בסעיף
. )4.3

.V

יוגשו רק קורסים בשפה העברית ו/או הערבית (כאשר הכוונה היא לשפה בה מתנהל הקורס,
ולא מדובר בכתוביות) .מל"ג/ות"ת מעודדת את המוסדות להגיש קורסים בשתי השפות גם
יחד להפקה מקבילה.

.VI

הקורסים שיוצעו יהיו קורסים מתוך תכניות לימודים לקראת תואר ראשון/שני במוסד,
אשר המוסד הוסמך על ידי המל"ג להעניק בהן תואר .ההצעות תוגשנה בעברית ,ואם
רלוונטי גם בערבית .על הקורס להיות ברמה שלא תפחת מהרמה בתוכנית שאושרה למוסד
להסמכה.

 6כל התנאים הנ"ל דרושים במצטבר לשם הזכאות להגיש בקשה.
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.VII

על הקורסים המופקים המוצעים לעמוד בדרישות המינימום של קמפוס מבחינת Course
 Developmentואשר מצורפות כנספח לקול קורא זה (נספח ג').

 .VIIIאם מדובר בהגשה של קורס המוצע להסבה מפלטפורמות אחרות לפלטפורמת קמפוס ,עליו
לעמוד באותן דרישות סף של קמפוס אשר מצורפות כאמור כנספח לקול קורא זה (נספח ג')
דרישות נוספות בקשר להצעות שתוגשנה על ידי המוסדות האקדמיים על פי קול קורא זה ומשמעותה
המשפטית של הגשת הצעה כאמור ,מפורטים בפרקים השונים של קול קורא זה להלן.

 .4תהליך יצירת /הסבת וליווי הקורסים
שני מסלולים -הפקה והסבה
.I
במסגרת קול קורא זה יהיו מספר מסלולים תחרותיים ,כאשר החלוקה העיקרית תהיה בין שני
סוגים -הפקת קורסים והסבת קורסים מפלטפורמות אחרות ל.open edX
א .במסלול הפקה יוצעו קורסים אשר קיימים רק בפורמט של שיעור פרונטלי או קורסים
חדשים המפותחים לראשונה .הקורסים הזוכים במסלולי ההפקה יופקו בפורמט הדיגיטלי
ויהפכו ל MOOC-בפלטפורמת קמפוס.
ב .במסלול הסבה יוצעו קורסים הקיימים בפורמט דיגיטלי ,ונמצאים על פלטפורמה אחרת
(כמו  Moodle , Futurelearn,וכו') .הקורסים הזוכים יעברו את השינויים וההתאמות
הנדרשים כדי לעלות בסופו של דבר לפלטפורמת קמפוס על בסיס .open edX
 .IIעקרונות בהפקת/הסבת הקורסים
לימוד מרחוק וקורסים מקוונים קיימים במוסדות להשכלה גבוהה מזה שנים .גם אם אין כיום בארץ
או בעולם סטנדרטים מחייבים בכל הנוגע לאופן יצירת קורסים מיטביים ומתקדמים ,ישנם מחקרים
שמצביעים על מספר מאפיינים שמביאים ללמידה יותר אפקטיבית ,לשיפור בתוצאות ולשביעות רצון
גבוהה של הלומדים .קול קורא זה מכוון לקורסים מסוג זה.
מאפיינים אלו כוללים למשל -


חלוקה של כל יחידת קורס למספר מקטעים במרווחים של כשבוע;



שילוב של לפחות כמה מהבאים :הרצאה פרונטאלית מצולמת בווידאו ,קטעי וידאו ואודיו
אחרים ,סימולציות גרפיות ,קטעי אנימציה ,אינפוגרפיקה ,בחני בקיאות לסוגיהם ,קטעי
מולטימדיה ,מצגות והיפר קישורים בתוך כל מקטע או שיעור



שילוב של מרכיב חברתי-תרבותי ,המאפשר שיח לימודי פורה בין הלומדים בהמשך לתכנים
המוצגים בקורס (מפגשים סינכרוניים ,Meetups ,שילוב  social platformsוכיו"ב).



כל מקטע או שיעור יכלול יחידות תוכן קצרות (ההמלצה המקובלת כיום היא  5עד  9דקות
בלבד לכל וידאו).
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חשוב כי הבחירה כיצד לבנות את הקורס ,וכן מה יהיה משך הקורס ,תתבצע בשיתוף פעולה שבין
המרצה לבין מעצב למידה מומחה ,אשר יודע כיצד להמיר קורס באופן מיטבי למדיה הדיגיטלית .על
ההפקה/ההסבה להיעשות על ידי גורמים המתמחים באספקטים הטכנולוגיים-פדגוגיים הרלוונטיים,
בעלי גישה לאולפנים ולעורכים מקצועיים ובעלי ניסיון בהפקת/הסבת קורסים או משאבי לימוד
מקוונים ברמה גבוהה .אלו יכולים להיות גורמים מתאימים בתוך המוסד ככל שיש כאלו ,או גורמים
חיצוניים מתמחים.
יצוין כי כחלק מהתפיסה המקצועית הרחבה של מל"ג/ות"ת ושל מיזם קמפוס ,יועלו לפלטפורמה רק
קורסים מקוונים שעומדים ברף איכות גבוה  -הן מבחינה אקדמית ,הן מבחינה פדגוגית ,הן מבחינת
איכות הפקת המדיה הדיגיטלית והן בהיבט התקשורת עם קהל הלומדים .בין היתר יידרשו :הקפדה
על איכות מעולה של מרצים בתחום הקורס ,גיוון פדגוגי להעשרת חוויית הלומד ,הקפדה על איכות
גבוהה מאוד של הפקת וידאו ואודיו (למשל לא יתקבלו צילומי ארוכים של הרצאות באולם ולא
צילומים עם איכות סאונד ירודה) ,מימוש מדיניות הערכה ומשוב ללומדים ,בניית אסטרטגיית שיווק,
ניהול תקשורת אפקטיבי עם הלומדים ועוד.
ועדת הליווי של מל"ג/ות"ת תסייע למוסדות ולמרצים בנוגע לאספקטים האקדמיים והפדגוגיים.
"ישראל דיגיטלית" תבחן את האפשרות לסייע במידת הצורך ולפי שיקול דעתה למוסדות בנושאים
הטכנו-פדגוגיים וההפקתיים לאורך תהליך יצירת או הסבת הקורס .לא יראו במתן יעוץ כאמור ,ככל
שיינתן ,כמטיל אחריות כלשהי על מי מצוות ישראל דיגיטלית לקורס או תוכנו או לכל אספקט אחר
של יצירת הקורסים והאחריות המלאה לקורס ,כאמור בקול קורא זה ,תהיה של המוסד בלבד.
על סגל הקורס לשים לב כי יצירת קורס מקוון או הפיכת קורס פרונטלי לכזה דורשת מסגל הקורס
עבודת הכנה משמעותית  -משלב כתיבת ההצעה וחשיבה על האספקטים הטכנו-פדגוגיים הייחודיים,
דרך רענון והתאמת התכנים ,הזנת התכנים הנדרשים בפלטפורמה ,בניית תכנית שיווקית לקורס ועד
לשעות הצילומים והבקרה על העריכה .על סגל הקורס להיעזר במעצב/ת למידה מומחה/ית לצורך
העניין ,בעל/ת הכשרה וניסיון רלוונטיים בתחום החינוך בכלל ובלמידה דיגיטלית וקורסי MOOC
בפרט.
יצוין גם כי הסבת קורס קיים מפלטפורמה דיגיטלית אחת לפלטפורמת קמפוס היא מהלך מורכב
כשלעצמו ,הכולל בין השאר התאמות של תכני הלימוד הקיימים למסגרת העיצובית והטכנית של
הפלטפורמה ,שינוי והתאמה של התרגולים בקורס בהתאם לפרוטוקולים והרכיבים הנתמכים
בפלטפורמה ,והתאמה של מדיניות מתן הציונים בקורס לרכיבי ההערכה של הפלטפורמה .מבחינת
הצוות המקצועי המלווה את הקורס ,תידרש מעורבות בקבלת החלטות ,כגון קיצור ושינוי חלק
מהסרטונים ,כתיבה מחודשת של תרגילים וכיו"ב.
האחריות על איכותם האקדמית ורמתם המדעית של הקורסים היא של המוסדות להשכלה גבוהה.
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 .IIIעקרונות בהרצת וליווי קורסים
הקורסים שיזכו בקול קורא זה יעלו לפלטפורמת "קמפוס" לאחר הפקתם או הסבתם וקבלת
האישורים הנדרשים .הקורסים הללו ,יועברו במתכונת  ,instructor-ledלפחות במחזור הראשון
להרצתם.
הכוונה בכך היא שהקורס המקוון יתנהל בדומה לקורס סמסטריאלי תוך מעורבות מלאה ופעילה של
המרצה לאורך הסמסטר כולו :לקורס יהיה תאריך פתיחה וסיום ,כאשר השליטה וניהול הקורס הם
באחריות סגל ההוראה  -הם ישלטו בקצב ההתקדמות ,בהעלאת קטעי וידאו ,העלאת ובדיקת מטלות,
פתיחה ,סגירה וליווי פעיל של הפורומים לפי הנושא השבועי ושליחת מיילים ללומדים .במתכונת כזו
הלומדים מחויבים לעמוד בתאריכי ההגשה השונים של המטלות ובעמידה ברף ציונים מסוים על מנת
לסיים את הקורס בהצלחה ולקבל את תעודת הסיום של הקורס.
כמו כן ,לעיתים ,בעיקר בהרצה הראשונה של הקורס ,מתגלים ליקויים שלא ניתן היה לצפות קודם
לכן .היתרון במתכונת  instructor-ledהוא כי ניתן לבצע שינויים והתאמות בקורס בזמן אמת.
לאחר ההרצה הראשונה ,ניתן יהיה להמשיך במתכונת הנ"ל או לעבור למתכונת אחרת.self-paced -
אחרת ,ברירת המחדל היא שהקורס עובר לארכיב ( , )archivedכלומר שסטודנטים עדיין יכולים
לגשת לתוכן ,אך אינם יכולים לקבל ציון ,אין פורומים פעילים ,ואין צורך במעורבות המרצה או עוזרי
ההוראה.
בשונה ממתכונת  ,instructor-ledבמתכונת  self-pacedאין לוח זמנים מוגדר מראש ,אין מועדי
הגשה או קצב העלאת מטלות .כל החומר נגיש ללומדים שנרשמו לקורס ,ואלו יכולים להתקדם בקצב
המתאים להם .עם זאת ,בדומה ל  ,instructor-ledגם במתכונות אלו נדרש מהסגל לתת מענה בפורום
הקורס ,ואם רלוונטי  -לבדוק מטלות (כאשר המטלות דורשות הערכת סגל שאינה ציון אוטומטי או
הערכת עמיתים).

 .5השימוש האקדמי בקורס שעל פלטפורמת קמפוס
להלן מספר עקרונות לגבי השימוש האקדמי בקורסים:
.I

חומרי הקורס ,כמו גם התרגילים והבחנים האוטומטיים אשר אינם דורשים השקעה נוספת
מצד צוות הקורס ,יהיו פתוחים למשתמשים בישראל ובעולם בחינם .הגישה לאלמנטים
נוספים של הקורס מעבר לכך תנוהל לפי שיקול דעת המוסד.

.II

המוסד יוכל להשתמש בקורס עבור תלמידיו ללא עלות נוספת לשכר הלימוד ולתת עבורו
קרדיט אקדמי ,ובלבד שהבחינה הסופית לצורך עמידה בדרישות הקורס והשלמתו תתקיים
במוסד עצמו ועל ידי המוסד בעצמו ולא באמצעות שימוש בפלטפורמת קמפוס.

.III

השימוש שיעשו מוסדות להשכלה גבוהה בקורסים המופיעים על פלטפורמת קמפוס יעשה
בהתאם לכללי מל"ג.
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 .6התהליך והקריטריונים לבחירת הקורסים
בחירת הקורסים שיועלו לפלטפורמת קמפוס תעשה על ידי ועדת הליווי של מל"ג/ות"ת,
באישור ועדת היגוי שתוקם לצורך כך במשרד לשוויון חברתי ,ותכלול גם נציגי מל"ג/ות"ת
(להלן" :ועדת ההיגוי") .לצורך העניין ,ועדת הליווי תיעזר בשלוש תת-וועדות שיפוט :למדעי
הטבע ,למדעי הרוח והחברה ולהוראה .בוועדת השיפוט להוראה יהיו גם נציגי אקדמיה שיבחרו
לאחר התייעצות עם משרד החינוך.
תחת קול קורא זה יתקיימו מספר מסלולים תחרותיים :
.1

.2

הפקת קורסים:
.i

הפקת קורסי ליבה חדשים

.ii

הפקת קורסי מופת חדשים

.iii

הפקת קורסי הוראה חדשים

הסבת קורסים מפלטפורמות שונות
.i

הסבה/המרה של קורסי ליבה קיימים

.ii

הסבה/המרה של קורסי מופת קיימים

.iii

הסבה/המרה של קורסי הוראה קיימים

הקריטריונים לבחירה יהיו:
א.

איכות המרצה/ים בקורס תוך שימת דגש על רמת ההוראה של המרצה בקורס
ומומחיותו בתהליכי הוראה למידה והערכה (על סמך אינדיקציות שהמוסד יתבקש
לשלוח באשר לאיכות ההוראה של המרצה/ים לרבות סרטון הרצאה רלוונטית לקורס,
סקרי איכות הוראה ,פרסי הוראה ,וכיו"ב)

ב.

רוחב קהל היעד הפוטנציאלי

ג.

מספר המוסדות השותפים בפיתוח הקורס ואשר יעניקו עליו קרדיט אקדמי (יש לצרף
להצעה הצהרה בנושא מהרקטור/ועדת ההוראה ,כמפורט ברשימת החומרים להגשה).
יתרון להצעה שבה שותפים מספר רב יותר של מוסדות

ד.

רמת החדשנות של הקורס ובכלל זה רענון ועדכון שנעשה בסילבוס ובהגשת הקורס.

ה.

שפות הקורס (יתרון לקורסים המוצעים מראש בשפה נוספת מעבר לשפת הקורס
הראשית שתהא עברית/ערבית)

ו.

העיצוב והעושר הפדגוגי המוצעים לקורס (ובכלל זה גם דרכי הערכה רלוונטיות של
הלומדים בקורס)

ז.

המעטפת המוצעת לתמיכה וליווי של המשתתפים בקורס

ח.

תרומה מיוחדת אפשרית של הקורס ושל ניתוח אנליטיקות השימוש בו למחקר בנושא
פדגוגיה וחווית לימוד אפקטיבית

– בנוסף  -לקורסי מופת:
 oמידת האינטרדיסציפלינריות
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 oהמידה בה הקורס מעודד הרחבת אופקים וחשיבה ביקורתית.
בנוסף -לקורסי הוראה:

–

 oרלוונטיות תכני הקורס למתכשרים להוראה ,ולהתפתחות מקצועית
למורים ( ניקוד גבוה לתכנים רלוונטים ,מונגשים וחסרים במערכת )
דגשים לגבי תהליך השיפוט:
-

תהליך הבחירה יעשה בין היתר תוך שימת לב לגיוון מגזרי ומגדרי של המרצים ותוך
שיקולים של גיוון תחומי.

-

על הקורסים להיות מותאמים ונגישים לבעלי מוגבלויות ע"פ תקןWeb Content :

-

 ,Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0ב 7level AA-ועל פי תקנות שוויון זכויות
לאנשים עם מוגבלות (התאמות נגישות למקומות ציבוריים קיימים שהם מוסדות להשכלה
גבוהה ולשירותי השכלה גבוהה שהם נותנים)  ,התשע"ז – .2016
על מנת שניתן יהיה להתרשם מהמרצה ,יש לצרף להצעה וידאו/קישור להרצאה בוידאו
שמהווה הדגמה מצולמת של המרצה המוביל בקורס על נושא הקורס המוצע (כמפורט
בנספח ד').
ניתן יהיה לקיים ראיון עם מי מהמציעים ,לפי שיקול דעת הוועדות.

-

 .7תנאים והתחייבויות של מוסד שהצעתו נבחרה
א.

ב.

מוסד שקורס שלו נבחר על ידי ועדת הליווי ושבחירתו אושרה על-ידי ועדת ההיגוי
כאמור במשרד לשוויון חברתי ,יהיה מחויב החל ממועד קבלת הודעה בכתב על זכייתו
כאמור ,בכל הוראות קול קורא זה על נספחיו ,וממועד קבלת האישור בכתב כאמור,
יראו בקול קורא זה על נספחיו הסכם לכל דבר ועניין.
המוסד יתחייב לתפעל ולתחזק באופן שוטף את הקורס לתקופה של לפחות שלוש שנים
מיום העלאתו לקמפוס ,לרבות העמדת איש סגל שיהיה אחראי על ניהול התקשורת
מול הלומדים (מענה לשאלות בפורום ,בדיקת מטלות ,ניהול לוח המשימות ושיעורי
הבית ,עדכון שוטף של ה ,info-page-שליחת מיילים וכד׳) ,וכן ביצוע תיקונים ושינויים

ג.
ד.

בכל מחזור לימוד ,בהתאם לשינוי תכנית הלימודים ולמשוב שעולה מקהל הלומדים
ומהאנליטיקות.
הקורס שייבחר יועבר במתכונת  instructor-ledלפחות למחזור הראשון של הרצתו
בפלטפורמה.
המוסד יתחייב להעסיק עובד ייעודי לטובת תפקיד של טכנו-פדגוג 8עבור הפרויקט
באופן כולל .טכנו-פדגוג הינו בעל תפקיד שיכיר את מגוון האפשרויות הקיימות

/http://www.w3.org/WAI/WCAG20/quickref : How to Meet WCAG 2.0 7
קישור למסמך https://www.w3.org/TR/WCAG20/#conformance WCAG 2.0
 8הכוונה היא כי יוגדר אדם במוסד שבאחריותו לבצע את התפקיד המתואר בסעיף ד .אדם זה יכול להיות מועסק חדש
או עובד שכבר מועסק במוסד ועומד בדרישות התפקיד.
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בפלטפורמה ,ייעץ ויסייע לצוות הקורס בהתאמת הכלים הטכנולוגים של המערכות
לצרכים הפדגוגיים בקורס .נוסף על כך ,הטכנו-פדגוג ייתן מענה לצרכי תחזוקת תוצרי
הקורס בפלטפורמת הלימוד .מומלץ שיחזיק ברקע עם בעבודה עם קונפיגורציה וLMS -

( )Learning Management Systemsויהיה בעל אוריינטציה טכנולוגית .כמו כן ,על מנת

ה.

לצבור את הידע הנדרש על הפלטפורמה ,הוא יידרש לעבור את ההכשרה הייעודית של
קמפוס לנושא .הטכנו-פדגוג יועסק לתקופה של שלוש שנים לפחות מיום העלאת
הקורס לקמפוס ושכרו ימומן מתקציבו השוטף של המוסד .יובהר כי התקן הייעודי
הוא מוסדי עבור כלל הפרויקט ולא פרטני עבור קורס זוכה מסוים ,מטרתו הינה לספק
תמיכה הולמת בכל הנושאים הטכנו-פדגוגיים והתפעוליים עבור הקורס הזוכה כמו גם
קורסים נוספים של המוסד (ככל שיפותחו בעתיד).
המוסד יתחייב להעביר את הקורס הזוכה לסטודנטים שלו דרך מערכת קמפוס לפחות
במחזור הראשון של הרצתו בפלטפורמה (בין אם במקביל לקורס פרונטלי מלא ובין
אם במקומו; במתכונת של  flipped classroomאו של  fully onlineלבחירתו) ,בהתאם

ו.

לכללים המפורטים בסעיף  5לעיל.
המוסד יתחייב לפעול על פי אבני הדרך האקדמיות הפדגוגיות והטכנולוגיות
המפורטות להלן ,על פי הנחיות הצוות המקצועי של מל"ג/ות"ת ועל פי מדדי האיכות
המקצועיים שייקבעו על ידי מומחה הלמידה הדיגיטלית של צוות קמפוס מטעם
ישראל דיגיטלית.
להלן רשימת אבני הדרך להפקת קורס חדש:
פגישת התנעה וייעוץ בהשתתפות המרצה המוביל וסגל הקורס; אישור
.i
"מסמך הפיצוח" העוסק בהיבטים הטכנו-פדגוגיים וההפקתיים של
הקורס ע"י צוות קמפוס; פגישת ייעוץ ואישור ההיבטים האקדמיים,
התכניים ופדגוגיים עם וועדת הליווי של מל"ג/ות"ת ; והעלאת About
 Pageלאתר קמפוס.
יצירת יחידת לימוד מלאה ,הגשתה להערכה ואישורה .9
.ii
העלאת הקורס כולו לאתר קמפוס.
.iii
להלן רשימת אבני הדרך להסבת קורס קיים:
.i

פגישת התנעה; אישור ״מסמך שינויים״ ע״י צוות קמפוס וע״י ועדת הליווי
של מל״ג/ות״ת; והעלאת  About Pageלאתר קמפוס.

.ii

יצירת יחידת לימוד מלאה 10על סמך ״מסמך השינויים״ ואישורה.

העלאת הקורס כולו לאתר קמפוס.
.iii
לוחות הזמנים לאבני הדרך הנ"ל יוגדרו לזוכים במהלך תהליך העבודה ,ובכל מקרה
עליית הקורס כולו לאתר קמפוס תהיה מרגע ההכרזה על הזוכים לפי הזמנים הבאים:

 9יחידת הלימוד תוגש להערכה של מטה ישראל דיגיטלית ושל ועדת הליווי .לא מדובר דווקא ביחידה הראשונה
הנלמדת בקורס ,מטרת ההערכה היא לתת אינדיקציה על ההתקדמות ורמת הביצוע של ההפקה.
 10ראה הערה קודמת.
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ז.
ח.

ט.

י.

יא.

יב.

 8חודשים לקורסים מוסבים 12 ,חודשים לקורסים מופקים 15 ,חודשים לקורסים
המופקים בנוסף לעברית/ערבית גם בשפה נוספת.
המוסד יתחייב לעמוד ברמת ההפקה המינימלית שתוגדר על-ידי מטה ישראל
דיגיטלית.
המוסד יתחייב לפרסום פעיל של הקורסים שהוא מציע דרך קמפוס ,באמצעים שונים
לרבות דרך מדיה חברתית ,דרך הודעות לסגל המוסד ולגורמים המקושרים או
התומכים במוסד ,וע"י לינקים מאתר הבית של המוסד.
באחריות המוסד האקדמי לוודא שכל תכני הקורס ייעשו זמינים וניתן יהיה להשתמש
בהם ,מבלי להפר זכויות יוצרים כלשהן או זכויות אחרות על קניין רוחני של צד שלישי
כלשהו .מטה ישראל דיגיטלית יהיה רשאי בעצמו ו/או באמצעות מי מטעמו ,להסיר
תכנים שבנוגע אליהם קיימת תביעה ממשית או ציפייה סבירה להתממשות תביעה
כאמור ,והמוסד האקדמי ידאג להסיר כל אחריות בגין תביעה כזו ממטה ישראל
דיגיטלית ו/או ממל"ג/וות"ת וישפה את מי מהם ,על כל נזק שייגרם למי מהם עקב
הפרת זכויות יוצרים או זכויות בקניין רוחני אחר של צדדים שלישיים.
אופן הופעת סמלילו ושמו של המוסד האקדמי באתר קמפוס ,יקבע בהתאם לשיקול
דעת מטה ישראל דיגיטלית ויראו בהגשת הצעה מטעם המוסד ,מתן רישיון שימוש
בלתי מוגבל וללא תמורה ,בשמו ו/או סמלילו של המוסד האקדמי לצורך ביצוע קול
קורא זה.
למען הסר ספק ,מובהר כי הבעלות על הפלטפורמה הלאומית קמפוס וכל זכות ,קנין
או אינטרס אחר ל -או בפלטפורמה הלאומית קמפוס ,הם בבעלות ישראל דיגיטלית
וכי למוסד האקדמי אין ולא תהיה כל זכות בפלטפורמה מכל מין וסוג שהוא.
אין בקול קורא זה ו/או בהתקשרות מכוח הודעת הזכייה כאמור כדי להקים למוסד
האקדמי כל זכות ו/או יריבות כלפי מטה ישראל דיגיטלית ו/או המל"ג/וות"ת אלא
במסגרת האמור בו בלבד .כמו כן ,מטה ישראל דיגיטלית ו/או מל"ג/ות"ת לא יחובו
כלפי המוסד האקדמי עבור כל נזק ישיר או עקיף ,מיוחד ,מקרי או תוצאתי שנגרם
בקשר עם קול קורא זה ו/או מימושו.

 .8דיווח של מוסד שהצעתו נבחרה
א.
ב.

מדי שנה ידווח המוסד לגבי כל קורס על :מספר הסטודנטים שנרשמו לקורס; מספר
אלו שסיימו את הקורס; לפי פילוח מאפייני הסטודנט במידה שמתאפשר.
המוסד ידווח בכל שנה על מספר המרצים ועוזרי ההוראה המשתתפים בקורס.

מל"ג/ות"ת תהיה רשאית לקבל מקמפוס נתוני אנליטיקות לגבי היקפי ומאפייני השימוש בקורסים
 .כמו כן ,מל"ג/ות"ת יהיו רשאים להעביר את הדיווחים והאנליטיקות הנוגעים לקורסי ההוראה גם
למשרד החינוך.
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 .9הגשת הבקשות ולוח הזמנים
 .Iמועד ההגשה :עד ה 31 -במרץ 2017
 .IIהבקשה תוגש בעברית .יש לשלוח את כל החומר בדואר אלקטרוני לכתובת
. chex@che.org.il
 .IIIכל מוסד יוכל להגיש הצעות לעד  4קורסים אקדמיים להפקה ולעד  10קורסים אקדמיים
להסבה ,כאשר החלוקה בין הקטגוריות תקבע על-ידי המוסד (כמפורט בסעיף .2.IVא לעיל).
 .IVעל ההצעה ,על כל נספחיה ,יחתמו רקטור וסמנכ"ל כספים של המוסד.
 .Vהצעה לקורס תוגש כמסמך מסודר אשר בו יתבקשו המגישים לכלול את הנתונים הבאים
לגבי כל קורס מוצע:
 )1מכתב נלווה מהמרצה המוביל/ה בקורס המפרט את העניין המיוחד והאישי שלו/ה ליצור
קורס דיגיטלי( ,עד כעמוד) .כמו כן יש לפרט במכתב פרטי קשר של המרצה המוביל/ה וצוות
הקורס.
 )2מידע בסיסי:
א .קטגוריה בה מתחרה הקורס -הפקה/הסבה והתחום -ליבה/מופת/הוראה.
ב .נושא הקורס (מתוך הרשימה שבנספח ה')
ג .שפת (או שפות) הקורס
ד .אם רלוונטי -יש לפרט את המוסדות השותפים להפקת הקורס .חובה לצרף הצהרה
מהרקטור/ועדת ההוראה של כל מוסד שותף שהמוסד יעניק קרדיט אקדמי על הקורס
המוצע.
ה .רמת הקורס (מבוא ,מתחילים ,מתקדמים; תואר ראשון/שני)
ו .שם הקורס ואודות הקורס
ז .סילבוס ופרוט מבנה הקורס ,תכני הקורס  /מסגרת הלמידה ,מטלות הקורס ומרכיבי
ההערכה שבו.
 .aאם מדובר בקורס הקיים בפורמט אחר במוסד כיום -נא לצרף את טופס צורת
ההערכה המסכמת –הבחינה/העבודה האחרונה שנערכה בקורס.
 .bאם מדובר בקורס למסלול הסבה -נא לשלוח קישור לקורס עם הרשאה (שם
משתמש וסיסמא אם נחוץ).
ח .תקציר קורות חיים של מרצה הקורס ,מוגבל ל 350מילים/שתי פסקאות (יש לציין אם
למרצה יש ניסיון בהעברת  MOOCבעבר)
ט .אורך ,מאמץ נדרש (מבחינת שעות/שבועות) ותאריך פתיחה.
 )3נא לפרט:
א .לאילו קהלי יעד הקורס פונה?
ב .ראיות לגבי המעמד האקדמי של המרצה ויכולות ההוראה שלו/ה (סקרי הוראה ,פרסים
רלוונטיים וכיו"ב ,עד כחצי עמוד).
 .aחובה לצרף הדגמה מצולמת ייעודית של המרצה עבור הקורס (כפי שמפורט בנספח
ד')
ג .אם רלוונטי ,אנא פרטו על היבטים של גיוון מגזרי ומגדרי.
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 )4עמידה בדרישות פלטפורמת קמפוס :מתוך הנושאים המתוארים בנספח ג' (דרישות המינימום
לפיתוח קורס על קמפוס)  -אנא פרטו היכן אתם מעוניינים לעמוד בנוגע לכל סעיף.
 )5אנא פרטו לגבי ההיבטים הדיגיטליים של הקורס:
א .אסטרטגיית הלמידה הדיגיטלית בקורס
ב .מגוון הכלים הטכנו-פדגוגיים
ג .כלי הערכה להישגי הלומדים במהלך הקורס (וכיצד ישתלבו בסילבוס)
ד .רק להצעות הפקה -תכנית/תכנון להפקת וידאו (סטודיו/צילומי חוץ ,עזרים ויזואליים,
אינפו-גרפיקה ,אנימציות ,שאלות ותשובות ,ראיונות)
ה .דיונים בפורום
ו ( Gamification .הפיכת מטלה כלשהי למשחק )
ז .אסטרטגיית שיווק
 )6אם רלוונטי ,נא לפרט על שותפים מוצעים בעיצוב ההיבטים הטכנו-פדגוגיים של הקורס.
 )7הערכת עלויות:
א .יש להגיש הערכת עלויות להפקת/הסבת הקורס בפורמט המצורף .בפורמט מצוינות דוגמאות
לרכיבים אשר יכולים להיחשב כעלויות של הפקת/הסבת קורס .על הערכת העלויות המוגשת
לכלול את כל הרכיבים הרלוונטיים להפקת הקורס ואומדן עלות עבורם (כלומר יכולים
להיכלל רכיבים מהדוגמא ,חלקם וכן רכיבים נוספים שלא צוינו).
ב .בפורמט הערכת העלויות יש לציין בנפרד את ההוצאות השוטפות הצפויות במהלך ריצת
הקורס (כולל שכר של טכנו-פדגוג) ולציין בהערה את המקורות התקציביים שהמוסד מעמיד
לצורך מטרה זו.
ג .במידה והקורס מופק ביותר משפה אחת יש להפריד את ההוצאות בפורמט לכל אחת מן
ההפקות.
ד .על הערכת העלויות להיות חתומה על ידי סמנכ"ל תקציבים במוסד.
 )8אנא פרטו לוח זמנים מוצע להפקת/הסבת הקורס.
 )9ניתן לצרף הסבר בנוגע לטיב העמידה של הקורס המוצע בקריטריונים הדרושים (עד שני
עמודים).
 )10כאמור בנספח ב' ,1לות"ת תקציב מוגבל לסיוע במימון הפקה/הסבה של קורסים ממוסדות
מתוקצבי ות"ת .במקרה שהקורס המוצע ממוסדכם לא נבחר לעשיריה הפותחת ממימון ות"ת
– האם המציע מבקש שיתמודד על העלאה חינמית ל  edX.orgגם ללא תמיכת ות"ת (כלומר
הפקה ממקורות עצמיים)?

לשם הבהרה ,חלק מהנתונים הנדרשים לעיל יכולים להיות מצורפים כנספחים למסמך הבקשה.
הנתונים הללו הנם:


נספח לסעיף .2ד -הצהרה מהרקטור/ועדת ההוראה של כל מוסד שותף שהמוסד יעניק
קרדיט אקדמי על הקורס המוצע.
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נספח לסעיף .2ז -טופס צורת ההערכה המסכמת –הבחינה/העבודה האחרונה שנערכה
בקורס.



נספח לסעיף .2ח -ניתן לצרף תקצירי קו"ח של מרצים שותפים בקורס ,מוגבל עד 350
מילים/שתי פסקאות למרצה.



נספח לסעיף .3ב -צירוף הדגמה מצולמת – ניתן לצרף כקישור בגוף הבקשה ,או כקובץ
נפרד בגוף המייל בשליחת הבקשה.

.10

כללי והוראות נוספות
א.

מוסד אקדמי אשר יגיש הצעתו לקורס במסגרת קול קורא זה ,ייחשב כמי שקרא בעיון
והבין את הוראות קול קורא זה ונספחיו המהווים חלק בלתי נפרד ממנו ,לרבות תנאי
השימוש ומדיניות הפרטיות באתר "קמפוס" וכמי שאישר את תנאיהם והוראותיהם
והתחייב לפעול כאמור בהם.

ב.

ישראל דיגיטלית ומל"ג /ות"ת רשאיות ,בהודעה שתפורסם או במכתב ,להקדים או
לדחות את המועד האחרון להגשת בקשות ,וכן לשנות מועדים ותנאים אחרים הנוגעים
להליך זה.
ועדת הליווי ו/או המשרד לשוויון חברתי ,לפי העניין ,רשאים שלא לדון בבקשה ,אשר
לא צורפו לה כל המסמכים והנתונים הנדרשים בהתאם לקול הקורא ,או לפי שיקול
דעתם ,לדרוש השלמתם.

ד.

אין בקול הקורא כדי לחייב את מל"ג/ות"ת ומטה ישראל דיגיטלית לבחור בקשה כלשהי
בעקבות הליך זה ,והן רשאיות לבטל את ההליך או חלקים ממנו ,מכל סיבה שהיא,
בהתאם לשיקול דעתן הבלעדי ובהסכמה הדדית.

ה.

אין במתן הודעה על הזוכים ,בהליך מכוח קול קורא זה ,כדי לסיים את ההליכים או כדי
ליצור יחסים חוזיים עם הזוכה ,אלא לאחר קבלת הודעה רשמית בכתב על כך שהצעתו
התקבלה והזכייה נכנסה לתוקפה ובכפוף למילוי אחר כל ההתחייבויות החלות עליו
בהתאם לקול קורא זה.

ו.

ועדת הליווי ו/או המשרד לשוויון חברתי ,לפי העניין ,רשאים לעשות את כל הבדיקות
הנדרשות לצורך קבלת החלטותיהם ,לרבות לפנות למגישי ההצעות בדרישה להמציא
הבהרות ו/או הסברים ו/או השלמות ביחס להצעתם.

ג.
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נספח א' – הגדרת קטגוריות :קורסי ליבה ,מופת והוראה
 .1קורסי ליבה
תחת קטגוריה זו אנו כוללים שני סוגים של קורסים אקדמיים – כולם לתואר ראשון:
 .1קורסי מבוא או קורסי חובה לתחום התואר (למשל "מבוא לפסיכולוגיה"" ,מבוא
לבלשנות"" ,אלגברה לינארית " ,"1סטטיסטיקה א'" וכו')
 .2קורסים מתקדמים הניתנים לקראת סוף התואר הראשון כקורסי חובה או בחירה ובהם
סקירה של נושאים בחזית המחקר האקדמי בתחום (למשל "רעיונות יסוד בפיסיקה
מודרנית"" ,מחשבה מדינית בת זמננו וכו' )
 .2קורסי מופת
מל"ג וות"ת רואות בין יעדי ההשכלה הגבוהה ,לא רק הכשרה לשוק העבודה או לקריירה
אקדמית ,אלא גם יעד הכשרה של אזרחים משכילים ,רחבי אופקים ובעלי יכולת חשיבה
ביקורתית ,המסוגלים להשתתף בשיח תרבותי ואזרחי ברמה גבוהה ולנתח סוגיות מדעיות,
חברתיות ותרבותיות .לשם כך ,על בוגר המערכת להשכלה גבוהה להיחשף לתחומי ידע מגוונים
מעבר לאלו שהוא בחר להתמחות בהם .אחד האמצעים להשגת מטרה זו הינו פיתוח של קורסי
מופת  -קורסים אקדמיים איכותיים מהמעלה הראשונה ,מרחיבי אופקים ,המיועדים לציבור
רחב של סטודנטים.
הובלת הקורס :
על מנת להשיג את מטרתם כקורסים מעשירים ,יתבססו קורסי המופת על שיתופי פעולה מסוגים
שונים .אלה יכולים לכלול שיתופים פנים מוסדיים (בין מחלקתיים) ,בין מוסדיים וכן שיתופי
פעולה עם מרצים מ גורמים חיצוניים נוספים כדוגמת :עמותות ,גופים מהמגזר ציבורי ,תעשייה
וכו'.
בפיתוח קורסי המופת והוראתם ישתתפו מעבר למרצה הראשי/מוביל עוד מגוון של מרצים ,כולם
אנשים בעלי שיעור קומה ושאר רוח ,המוכרים כבעלי יכולות הוראה גבוהות ,שעצם המפגש עמם
מעשיר את עולמו של הסטודנט .על המרצים ,לגבש חזון לקורס שיאפשר צוהר איכותי ומרתק
למגוון תחומי העניין הייחודיים של כל אחד מהמרצים ,תוך הצגת החוט המקשר ביניהם.
תכנים:
הקורסים יעסקו בסוגיות יסוד ויכללו תחומי ידע אינטרדיסציפלינריים מגוונים :חינוך ,תרבות,
חברה מדע וכדו' אשר יתרמו לשימור פרי מחשבתם והוראתם של הוגים ומורים גדולים.
הקורסים יספקו לסטודנט מבט רחב ,ייחודי וחדשני המבוסס בעיקרו על תרומתם של כל
הגורמים השותפים בבניית הקורס והפעלתו.
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בקורסים יעשה שימוש גם בטקסטים ,רעיונות ,הוכחות ותאוריות מכוננות בהתאם לתכנים
הנלמדים (יצירות מופת ,הוכחות ומשפטים מפורסמים בתחומי המדעים ,תיאוריות חברתיות
פוליטיות וכלכליות ,אמצעי תקשורת המונים וכו').

בהיבט הטכנו-פדגוגי ,יושם דגש מיוחד על החדשנות ,היצירתיות והשימוש במדיה של קורסי
המופת ,שיכללו בנוסף להרצאות ,תרגילים וחומרי קריאה ,גם חומרים נוספים כמו קטעי
סרטים ,עבודות אמנות ,קטעים אינטראקטיביים וכיו"ב.
 .3קורסי הוראה
תחת קטגוריה זו אנו כוללים שלושה סוגי קורסים – כולם קורסים אקדמיים לתואר ראשון
או שני:
א.

קורסי מבוא או קורסי חובה בלימודי החינוך לתחום התואר או גם תעודת
ההוראה .למשל" :מבוא לסוציולוגיה של החינוך"" ,פילוסופיה של החינוך"

ב.

קורסים בתחומים דיסציפלינאריים שונים הניתנים כקורסי חובה או בחירה
במסגרת לימודי התואר או גם התפתחות מקצועית של מורים

ג.

קורסים העוסקים בפרקטיקום של ההוראה :דידקטיקה ומתודיקה של הוראת
תחום דעת ,ניהול כיתה ,חקר הפרקטיקום וכיו"ב
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נספח ב' -אפשרויות סיוע ומימון
 -1תמיכת ות"ת בקורס זוכה (ליבה או מופת) עבור מוסדות בתקצוב
ות"ת
לכבוד
ראשי המוסדות להשכלה גבוהה המתוקצבים ע"י ות"ת
הנדון : :קול קורא להעלאת קורסים דיגיטליים לפלטפורמה הלאומית -קמפוס
שלום רב,
מצ"ב קול קורא שני מתוך סדרת קולות קוראים בנושא קורסים אקדמיים מקוונים ,העוסק כאמור
בהפקת או הסבת קורסים אקדמיים דיגיטליים והעלאתם לפלטפורמה הלאומית קמפוס.
במסגרת הקול הקורא הנוכחי הכוונה היא לבחור קורסים בפורמט  MOOCמשלוש קטגוריות שונות-
קורסי ליבה ,קורסי מופת או קורסים בהוראה (כמפורט בנספח א' בקול קורא המצ"ב) ,אשר
יופקו/יוסבו ויועלו לאתר קמפוס בשנת הלימודים תשע"ח.
לאור החשיבות שמל"ג/ות"ת רואות במיזם ,ובהמשך להחלטות שקבלה ות"ת בישיבתה מיום
 ,21.12.16קורס ממוסד מתוקצב על-ידי ות"ת ,שיזכה במסגרת הקול קורא להפקה/הסבה של קורסים
מקטגוריות ליבה או מופת (לא כולל קורסים בתחום ההוראה כמפורט בנספח א') ,יוכל להגיש לות"ת
בקשה לתמיכה בהתאם למסלול שבו נבחר הקורס:
 .IIבמסלול של הפקת קורס המסגרת התקציבית מפורטת להלן:
א .קורס זוכה חדש במוסד להשכלה גבוהה המתוקצב ע"י ות"ת ,שהינו קורס ליבה או מופת
יתוקצב עד לסכום של  400אלף  ₪לכיסוי עלויות ההפקה (דוגמאות לרכיבים שניתן להחשיב
כחלק מעלות הפקה ניתן לראות בפורמט ההגשה לאומדן תקציב המצורף לקול הקורא).
ב .קורס זוכה חדש שהינו קורס ליבה או מופת ,אשר יופק בנוסף בשפה נוספת (ערבית ,עברית
או אנגלית) ,יהיה זכאי לתוספת תמיכה לטובת כיסוי עלויות הפקה מקבילה בגובה של עד
 200אלף .₪
בהתאם לאמור ,תמיכת ות"ת עבור הפקת קורס עשויה להגיע עד  800אלף  400 ( ₪אלף  ₪לטובת
הפקת הקורס ועוד  200אלף  ₪עבור הפקה מקבילה בכל אחת משתי השפות).
 .IIIבמסלול של הסבת קורס מפלטפורמה מקבילה ,המסגרת התקציבית מפורטת להלן:
א .קורס זוכה שהינו קורס ליבה או מופת המוסב מפלטפורמה קיימת לפלטפורמת קמפוס
יתוקצב עד לסכום של  100אלף  ₪לכיסוי עלויות ההסבה.
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השתתפות ות"ת בהפקת/הסבת קורס מותנית בעמידת המוסד בתנאים הבאים:
א .המוסד נדרש לעמוד בכל ההתחייבויות המפורטות בקול הקורא.
ב .הגשת דוח ביצוע כספי לפי פורמט אשר יישלח למוסד עם מכתב הזכייה .על דו"ח הביצוע לכלול
את ההוצאות בפועל תוך מתן דגש על סעיפים מרכזיים בהפקת הקורס כגון הוצאות הפקה
(צילום ,תאורה ,סאונד ,עריכה ,וכו') ,פיתוח פדגוגי ,זכויות יוצרים ,גרפיקה וכו' .דו"ח הביצוע
יהיה חתום על ידי אגף התקציבים במוסד.
ג .המוסד יעביר התחייבות להקצות תקן של עובד ייעודי לטובת תפקיד של טכנו-פדגוג עבור
הפרויקט באופן כולל (כמפורט בקול הקורא בסעיף .7ד) .למען הסר ספק יודגש כי מדובר בעובד
אחד לכלל הפרויקט ולא פרטנית לכל קורס.
יודגש כי קורס שלא יעמוד בתנאים לעיל ו\או באבני הדרך כפי שפורטו על-ידי מל"ג/ות"ת וישראל
דיגיטלית ו/או לא יקבל אישור עבור העלאת הקורס לאתר קמפוס לא יזכה בתקציב המקורי שהוקצה
עבור המוסד.
הבהרות נוספות למתן תמיכת ות"ת בהפקה/הסבה והעלאת קורס מקוון:
 .1למען הסר ספק ,יודגש כי ההוצאות שיוכרו ע"י ותת הן רק הוצאות חד-פעמיות בעבור רכישת
שירותים בכל הקשור לתקופת הפיתוח ,ההכנה והסבת הקורס בלבד ולא עבור שעות עבודה
שוטפות של הצוות האקדמי של הקורס (מרצה ,מתרגל ,עוזר הוראה וכיו"ב) או שעות מענה
לפניות שוטפות של סטודנטים במהלך ריצת הקורס.
 .2עם זאת הוצאות שוטפות בגין תשלום לצוות הקורס יכולות להיות ממומנות מתקציב המוסד לפי
הכללים הנהוגים בו לקורס מקביל בהנחיה פרונטלית.
 .3כפי שצוין ,תמיכת ות"ת הינה בכפוף להעלאת הקורס המוגמר והמאושר לאתר קמפוס .עם זאת
לשם נוחיות ,מוסדות אשר מעוניינים בכך יוכלו לקבל מקדמה בהתאם לעמידת המוסד באבני
הדרך לפיתוח או הסבת הקורס ,כפי שפורסמו בקול הקורא.


פעימה ראשונה של  30%תינתן פעימה ראשונה בשיעור של  30%תינתן לאחר פגישת התנעה
וייעוץ בהשתתפות המרצה המוביל וסגל הקורס; אישור "מסמך הפיצוח" העוסק בהיבטים
הטכנו-פדגוגיים וההפקתיים של הקורס ע"י צוות קמפוס; פגישת ייעוץ ואישור ההיבטים
האקדמיים ,התכניים ופדגוגיים עם וועדת הליווי של מל"ג/ות"ת ; והעלאת About Page
לאתר קמפוס.
יודגש ,כי במידה והיה שינוי כלשהו בעלויות ההפקה ,ביחס להצעה הראשונית כפי
שהוגשה לות"ת בשלב הצעת הקורס ,המוסד נדרש להגיש בשנית את כל העלויות
המעודכנות לצוות המקצועי בות"ת בו יפורטו ההוצאות בפרויקט על כל רכיביו.



פעימה נוספת בשיעור של  40%תינתן לאחר יצירת יחידת לימוד מלאה ,הגשתה להערכה
ואישורה11 .

 11יחידת הלימוד תוגש להערכה של מטה ישראל דיגיטלית ושל ועדת הליווי .לא מדובר דווקא ביחידה הראשונה
הנלמדת בקורס ,מטרת ההערכה היא לתת אינדיקציה על ההתקדמות ורמת הביצוע של ההפקה.
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 פעימה אחרונה תינתן בכפוף להעלאת הקורס כולו לאתר קמפוס והגשת דו"ח ביצוע כספי
סופי לצוות המקצועי בות"ת.
 .4יובהר כי הפקה בשפה נוספת משמעותה צילום כל ההרצאות ופיתוח כל חומרי הלימוד בשפה
הנוספת.
יודגש כי לא יהיה כפל מימון להפקה בין שני הקולות הקוראים של קורס זוכה :קול קורא שני
לפלטפורמה הלאומית קמפוס וקול קורא שלישי לפלטפורמה הבינלאומית  .edX.orgכלומר ,קורס
יוכל לזכות רק באחד מן הקולות הקוראים ולקבל מימון רק תחת הקול הקורא שבו זכה.
נשמח לשיתוף פעולה מצדכם.
על החתום,
בברכה,
יותם בן שטרית
מ"מ ממונה בתחום מקרו ותשתיות,
ות"ת
yotamb@che.org.il
העתקים:
גב' שירה נבון ,סמנכ"ל תקצוב ,מל"ג/ות"ת
ד"ר ליאת מעוז ,סמנכ"ל אסטרטגיה ובינלאומיות ,מל"ג/ות"ת
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טמפלייט תקציבי אשר יש למלא ולהשלים (מצ"ב גם בפורמט אקסל)
______________________
מנכ"ל המוסד /נשיא

על החתום:

סמנכ"ל כספים

סה"כ
0

סה"כ

אומדן עלות לכל מרכיב

שם הרכיב

צילום
עריכה
הקלטה
מפיק
במאי
רכישת ציוד ייעודי להפקה (יש
לפרט מה נרכש)
הוצאות אולפן
מנהל פרויקט
זכויות יוצרים
עיצוב גרפי
אנימטור
ייעוץ פדגוגי
עריכה לשונית
הוצאות מחשוב
שיווק וקידום הקורס
כ"א לפיתוח וכתיבת תכנים
שעות צילומים למנחה הקורס
מרצים אורחים
...

הערות

הפקה ראשית

הפקת קורס/הסבת קורס
ליבה/מופת/קורסים
בתחום ההוראה
עברית/אנגלית/ערבית

צילום
עריכה
הקלטה
מפיק
במאי
רכישת ציוד ייעודי להפקה (יש
לפרט מה נרכש)
הוצאות אולפן
מנהל פרויקט
זכויות יוצרים
עיצוב גרפי
אנימטור
ייעוץ פדגוגי
עריכה לשונית
הוצאות מחשוב
שיווק וקידום הקורס
כ"א לפיתוח וכתיבת תכנים
שעות צילומים למנחה הקורס
מרצים אורחים
...

שם הרכיב

מסלול הגשה:
הפקות בשפות:

שם המוסד:
שם הקורס:
מסלול הגשה:

הערות

הפקה בשפה נוספת

0

אומדן עלות לכל מרכיב

המקורות התקציביים שיעמיד המוסד לצורך ההוצאות השוטפות:

סה"כ

שעות מענה לפניות סטודנטים
שעות בדיקת מטלות
...

שם הרכיב

הערות

0

אומדן עלות לכל מרכיב

הוצאות שוטפות במהלך ריצת הקורס
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מדינת ישראל
משרד החינוך

מינהל עובדי הוראה
אגף א' להכשרת עובדי הוראה
 19ינואר 2017
לכבוד
נשיאי המכללות האקדמיות לחינוך
ראשי בתי הספר לחינוך באוניברסיטאות

הנדון :מימון פיתוח קורסי הוראה ,בהמשך לקול קורא להעלאת -MOOCים (קורסים
אקדמיים מקוונים) לפלטפורמה הלאומית -קמפוס
שלום רב,
בהמשך לקול הקורא השני של מל"ג/ות"ת וישראל דיגיטלית ,העוסק כאמור בפיתוח (באמצעות
הפקה/הסבה והעלאה) של קורסים אקדמיים בעברית או בערבית לפלטפורמה הלאומית ,קמפוס,
ובהמשך להחלטת ות"ת ,מבקש משרד החינוך לתקצב מוסדות אקדמיים המתוקצבים על ידו.
מוסדות אקדמיים המתוקצבים ע"י ות"ת יקבלו את התמיכה מות"ת בהתאם למפורט בקול
הקורא .כל זאת עבור פיתוח קורסי הוראה במוסדות להשכלה גבוהה ,המתוקצבים ע"י ות"ת או
ע"י משרד החינוך ,שזכו בהפקה/הסבה והעלאת הקורסים האקדמיים המקוונים לפלטפורמה
הלאומית ,קמפוס ,והמיועדים לסטודנטים להוראה ,ולעובדי הוראה במערכת החינוך ומחוצה לה.
תחת קטגוריה זו (קורסי הוראה) כלולים שלושה סוגי קורסים – כולם קורסים אקדמיים המקנים
במוסד המגיש קרדיט לתואר אקדמי מוכר ראשון או שני ,או קרדיט לתעודת הוראה:
 .1קורסי מבוא או קורסי חובה בלימודי החינוך לתחום התואר או גם תעודת ההוראה .כגון:
"מבוא לסוציולוגיה של החינוך"" ,פילוסופיה של החינוך".
 .2קורסים בתחומים דיסציפלינאריים שונים הניתנים כקורסי חובה או בחירה במסגרת לימודי
התואר או גם התפתחות מקצועית של מורים.
 .3קורסים העוסקים בפרקטיקום של ההוראה ,כגון" :דידקטיקה ומתודיקה של הוראת תחום
דעת"" ,ניהול כיתה"" ,ידע פדגוגי ייחודי להוראת תחום דעת" (למשל נושאים בהוראת
המתמטיקה) "חקר הפרקטיקום" וכיו"ב.

מסלולים וגובה התקצוב :
בהמשך להחלטת ות"ת ולאור החשיבות שמשרד החינוך מייחס לנושא בהתייחס לקורסי הוראה,
מוסד שיזכה במסגרת הקול הקורא של מל"ג ות"ת וישראל דיגיטלית להפקה/הסבה של קורסי
הוראה ,יוכל להגיש בקשה לקבלת תקצוב לקורסים הנ"ל ע"י משרד החינוך או ות"ת (לפי העניין),
בהתאם למסלול שבו נבחר הקורס:

רח' דבורה הנביאה  2ירושלים טל' 02-5603670/2 -פקס – 02-5603055

מדינת ישראל
משרד החינוך

מינהל עובדי הוראה
אגף א' להכשרת עובדי הוראה
התמיכה שתינתן במסלול של הפקת קורס חדש תהיה כדלקמן:
.I
א .עבור הפקת קורס חדש בשפה העברית  -עד לסכום של  400אלף  ₪לכיסוי עלויות
ההפקה.
ב .עבור הפקת קורס חדש בשפות נוספות (ערבית או אנגלית) ,עד  200אלף  ₪עבור
הפקה מקבילה בכל שפה נוספת.
בהתאם לאמור ,התמיכה שתינתן עבור הפקת קורס עשויה להגיע לעד  800אלף  400 ( ₪אלף ₪
לטובת הפקת הקורס ועוד  400אלף  ₪להפקה מקבילה בשתי שפות).
.II

התמיכה שתינתן במסלול של הסבת קורס מפלטפורמה מקבילה ,תהיה עד לסכום של
 100אלף  ₪לכיסוי עלויות ההסבה.

התמיכה כאמור ,בעבור פיתוח קורס מותנית בעמידת המוסד בתנאים הבאים:
א .המוסד נדרש לעמוד בכל ההתחייבויות המפורטות בקול הקורא.
ב .הגשת דוח ביצוע כספי לפי הפורמט אשר יישלח למוסד עם מכתב הזכייה ,הכולל את
ההוצאות בפועל תוך מתן דגש על סעיפים מרכזיים בהפקת הקורס .כגון הוצאות הפקה
(צילום ,תאורה ,סאונד ,עריכה ,וכו') ,ניהול פרויקט ,פיתוח פדגוגי וכו' .דו"ח הביצוע
יהיה חתום על ידי סמנכ"ל הכספים במוסד.
ג .המוסד יעביר התחייבות להקצות תקן של עובד ייעודי (לרבות עוזר טכנו פדגוגי) לטובת
תפעול שוטף ומענה לפניות בנושא שיועסק בלפחות חצי משרה ,לתקופה של שלוש שנים
לפחות מיום העלאת הקורס לקמפוס ,שימומן מתקציבו השוטף של המוסד.
יודגש כי משרד החינוך וות"ת לא יתמכו בפיתוח קורס של מוסד אשר לא יעמוד באבני הדרך
כפי שפורטו על-ידי מל"ג/ות"ת וישראל דיגיטלית בקול הקורא ו/או לא יקבל אישור להעלאת
הקורס לאתר קמפוס.
הבהרות נוספות לתמיכה לפיתוח קורס מקוון:
 .1למען הסר ספק ,יודגש כי ההוצאות שיוכרו הן רק הוצאות חד-פעמיות בעבור רכישת
שירותים בכל הקשור בפיתוח ,הכנה והסבת הקורס בלבד ולא עבור שעות עבודה שוטפות
של הצוות האקדמי של הקורס (מרצה ,מתרגל ,עוזר הוראה וכיו"ב) או שעות מענה
לפניות שוטפות של סטודנטים במהלך ריצת הקורס.
 .2עם זאת הוצאות שוטפות בגין תשלום לצוות הקורס יכולות להיות ממומנות מתקציב
המוסד לפי הכללים הנהוגים בו לקורס מקביל בהנחיה פרונטלית.
 .3כפי שצוין לעיל ,התמיכה הינה בכפוף לתוצר הסופי של הקורס והעלאתו לאתר קמפוס.
עם זאת ,לשם נוחיות ,תינתן מקדמה בהתאם לעמידת המוסד באבני הדרך לפיתוח או
הסבת הקורס ,כפי שפורסמו על-ידי ישראל דיגיטלית.

רח' דבורה הנביאה  2ירושלים טל' 02-5603670/2 -פקס – 02-5603055

מדינת ישראל
משרד החינוך

מינהל עובדי הוראה
אגף א' להכשרת עובדי הוראה


פעימה ראשונה של  30%תינתן לאחר פגישת ייעוץ ואישור "מסמך הפיצוח" העוסק
בהיבטים ההפקתיים של הקורס ע"י צוות קמפוס; פגישת ייעוץ ואישור ההיבטים
האקדמיים ,התכניים ופדגוגיים עם וועדת הליווי של מל"ג/ות"ת; והעלאת About
 Pageלאתר קמפוס.
בנוסף ,אם בשלב הפעימה הראשונה יהיה שינוי בעלויות ביחס לאומדן הראשוני
(אשר הוגש בשלב הצעת הקורס) ,יש להגיש שנית לצוות המקצועי בות"ת אומדני
עלות המפרטים את ההוצאות בפרויקט על כל רכיביו ,כולל העתק למשרד החינוך.



פעימה נוספת בסך  40%תינתן לאחר יצירת יחידת לימוד מלאה והגשתה להערכה
לות"ת ,כולל העתק למשרד החינוך.



פעימה אחרונה תינתן בכפוף להעלאת הקורס כולו לאתר קמפוס והגשת דו"ח ביצוע
כספי סופי לצוות המקצועי בות"ת ,כולל העתק למשרד החינוך.

 .4יובהר כי הפקה בשפה נוספת משמעותה צילום כל ההרצאות ופיתוח כל חומרי הלימוד
בשפה הנוספת.
תמיכה במוסדות שבתקצוב משרד החינוך
.1
.2

.3
.4
.5

ההשתתפות של משרד החינוך בתקצוב ,כמפורט לעיל ,תיעשה אך ורק בנוגע לקורסים
אשר לא זכו לתמיכת ות"ת.
נוהל בחירת הקורסים שמשרד החינוך ישתתף במימונם יעשה על פי סדר הקדימויות
שקבעה וועדת השיפוט להוראה ,שבה יהיו גם נציגי אקדמיה שיבחרו לאחר התייעצות עם
משרד החינוך ,ועד לגובה התקציב המיועד לתחום זה ,ובהיקף שנקבע לעיל.
השתתפותו של משרד החינוך בתקצוב ,יועבר ישירות למוסד ,בפעימות שצויינו לעיל.
את הבקשות יש להגיש דרך המרכבה ,עד ליום .30/6/2017
סך כל תקציב ההשתתפות של המדינה לקורסי הוראה לקול קורא זה לא יעלה על
 10,000,000ש"ח מתקנה .470113

תמיכה במוסדות שבתקצוב ות"ת
תמיכת ות"ת כאמור תהיה בהתאם ובכפוף לאמור בקול הקורא בהתייחס לתמיכות ות"ת,
ולהעברת התקציב בפועל ממשרד החינוך לות"ת לעניין זה.
יש למלא את הטופס התקציבי המצורף למכתב זה בפורמט אקסל ולהחזירו חתום ע"י סמנכ"ל
הכספים של המוסד ונשיא המכללה האקדמית לחינוך/הרקטור באוניברסיטאות.

רח' דבורה הנביאה  2ירושלים טל' 02-5603670/2 -פקס – 02-5603055

מדינת ישראל
משרד החינוך

מינהל עובדי הוראה
אגף א' להכשרת עובדי הוראה
נשמח לשיתוף פעולה מצדכם.

בברכה,

נח גרינפלד
מנהל האגף להכשרת עו"ה
משרד החינוך
העתקים:
איל רם ,סמנכ"ל ומנהל מנהל עו"ה
עדי קורסיה ,מנהל אגף א' תקציבים ומנהל
איתן קלינמן ,מנהל תקשוב ,מידע וטכנולוגיה ,מתאם ישראל דיגיטלית
גדי פרנק מנכ"ל מל"ג ות"ת
שירה נבון – סמנכ"ל תקצוב ות"ת
ד"ר ליאת מעוז – סמנכ"ל אסטרטגיה ובין לאומיות מל"ג ות"ת

רח' דבורה הנביאה  2ירושלים טל' 02-5603670/2 -פקס – 02-5603055

נספח ג'  -דרישות המינימום של קמפוס לתהליך נאות לפיתוח קורס על
הפלטפורמה ()Campus Minimum Requirements

התנעה ופיתוח
.1
.2
.3
.4

.5
.6
.7
.8
.9
.10
.11

בניית צוות (פנימי או באמצעות ספק חיצוני) בהתאם לצרכי ולאופי הקורס תוך
איוש כל הפונקציות הנדרשות
הדרכת עמידה מול מצלמה למגיש הקורס  /עבודה עם פרזנטור מקצועי
הקצאת מומחה תוכן להעברת החומרים למפתחי הלמידה ועבודה רציפה מולם
בכל תהליך הפיתוח
יצירת מסמך פיצוח ואישורו ע״י מומחה הלמידה הדיגיטלית של צוות קמפוס.
מסמך הפיצוח יכלול בין השאר התייחסות למרכיבי למידה פעילה שישולבו לאורך
הקורס.
יצירת תכנית הערכה וציינון מקיפה כולל תיארוכים של כל התירגולים
בניית גאנט עבודה ואישורו
שימוש בציוד צילום ,הקלטה ועריכה מקצועיים ועם צוות הפקה מיומן
יצירת  prototypeשל יחידה אחת (בהיקף של כ 5%-מהקורס) ואישורו ע״י מומחה
הלמידה הדיגיטלית של צוות קמפוס לפני המשך פיתוח שאר היחידות
הגהה לשונית מקצועית לכל תוכן הקורס
עדכון שוטף של סטטוס הקורס בכל שלבי הפיתוח
הטמעת תכני צד-שלישי בתוך הקורס עצמו (בניגוד לשימוש בקישורים אל מחוץ
לפלטפורמה)

הכרזה ושיווק
.1
.2
.3
.4
.5
.6

העברת כל רכיבי ה about page-לצוות קמפוס (בין היתר דרישות קדם ,אורך
הקורס ,צפי מאמץ ,תאריכי התחלה וסיום ,ציון עובר וכיו״ב)
צירוף סילבוס ו grading criteria-כקובץ  pdfנפרד לCourse Handouts section-
העברת כל האינפורמציה הנדרשת ליצירת  ,certificateואישור התבנית שלה ע״י
צוות קמפוס
אישור רכיבי ה about page-תוך הפעלת שיקולי  SEOע״י מומחה הלמידה
הדיגיטלית
יצירת  trailerלקורס
בניית אסטרטגיית שיווק לקורס

בקרה ונגישות
 .1עמידה בסטנדרט נגישות level AA
 .2יצירת כתוביות מתוזמנות לכל תכני הקורס
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.3

.4
.5
.6

הפניה מעמוד הבית של הקורס ל
demo .1
course tab .2
support link .3
הרצת ניסיון ( )beta testingעל קבוצת מיקוד של  5נסיינים לפחות וביצוע
התאמות בהתאם
תיעוד של כל סוגיות ה( IP-זכויות יוצרים) הקשורות בקורס ופתרונן
שימוש רק בתוכן נגיש וחינמי ללומדים ( open source, public domain, cleared
)or paid by organization

עלייה לאוויר והרצה
.1

.2
.3
.4

הקצאת אנשי צוות לתפעול שוטף של הקורס לכל אורכו (כולל ניהול הפורומים,
מענה מהיר לשאלות ,ניפוי תכתובות לא הולמות ,העברת נושאי דיון חשובים
למרצה ,פנייה לצוות קמפוס כשמתעוררות בעיות וכיו״ב)
ניהול תקשורת דואר אלקטרוני באופן שוטף מול התלמידים (לפני תחילת הקורס,
בפתיחתו ,לכל אורכו ובסיומו)
עדכונים שוטפים ב info page-של הקורס
ביצוע תהליכי שדרוג ותיקון לאחר הרצה או מספר הרצות ראשונות מלאות של
הקורס ,זאת בהתאם לנתונים ולפידבקים שיתקבלו
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נספח ד' – הגדרת הדגמה מצולמת שיש להגיש
הנחיות ליצירת demo video
.1

.2
.3
.4
.5

.6

.7
.8

מגיש ה demo-יהיה המרצה שמתעתד להעביר את הקורס .במקרה של הצעה
לקורס הכולל כמה מרצים  -יגיש את ה demo-המרצה שצפוי לקבל את משך זמן
המסך הארוך ביותר.
יש לבחור  objective learningאחד קצר מתוך הקורס המוצע או לחילופין
טקסט המתאר את הקורס בכלליות.
אורך הקטע צריך להיות כ 3-4-דקות (שווה ערך לטקסט כתוב של כ 420-מילה).
מומלץ לשכתב מראש את הטקסט לשפה דיבורית ,נגישה ומעניינת.
מומלץ להציב את הטקסט המשוכתב מול המרצה (ישנן אפליקציות חינמיות
ופשוטות של טלפרומפטר .לחילופין אפשרי שאדם נוסף יעביר כרטיסיות מול עיני
המרצה).
יודגש כי איכות ההפקה לא נבדקת כלל אלא רק יכולות ההגשה של המרצה .על כן
ניתן לצלם את הסרטון בכל אמצעי צילום ,כולל בסמארטפון ,וכמו כן לא נדרשת
שום עריכת וידאו או הוספת אלמנטים ויזואליים .עם זאת ,בהחלט חשוב להפגין
יכולות הגשה :להישיר מבט למצלמה ללא בריחת עיניים לצדדים ,לדבר למצלמה
ולא להרצות בפניה ,לשמור על טון לא מתנשא ועם הרבה אנרגיה ועניין בחומר
הלימוד.
ה demo-יוגש בשפה שבה הקורס עתיד להיות מפותח.
במקרה שלמרצה יש כבר סרטון מוכן שעונה לכל הדרישות הנ״ל באפשרותו להגיש
אותו.
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נספח ה' – רשימת הנושאים לקורסים
(הרשימה מתורגמת מהרשימה של  ,edX.orgויתכן שתעודכן בהמשך)



























אלקטרוניקה
אמנות ותרבות
אנרגיה ומדעי כדור הארץ
ארכיטקטורה
אתיקה
ביולוגיה ומדעי החיים
בריאות ובטיחות
הנדסה
היסטוריה
חינוך והכשרת מורים
כימיה
כלכלה ומימון
מדעי החברה
מדעי הטבע
מדעי המחשב
מדעי הסביבה
מדעי הרוח
מדעי התזונה
מנהל עסקים וניהול
משפטים
ניתוח מידע וסטטיסטיקה
ספרות
עיצוב
שפות
תקשורת
אחר – אנא פרט
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נספח ו' – הסכם שירותים ומדיניות פרטיות לאתר קמפוס
הסכם שירותים לאתר קמפוס
תנאי שירות ומדיניות הגנה על פרטיות

על מנת להירשם ולקבל את השירותים המוצעים באתר זה ,ננפיק לכם שם משתמש וסיסמה אישיים.

יש לשים לב כי בעת הכניסה לאתר זה ,הנכם מאשרים שאתם מבינים ומאשרים באופן חד משמעי את איסוף,
שימוש ,גילוי ושמירת פרטיכם האישיים ,כמפורט להלן ,בישראל ,באירלנד ובמדינות וטריטוריות אחרות,
לצרכים המפורטים במסמך מדיניות פרטיות זה .למען הסר ספק ,מובהר כי כל אישור הנוגע לזכות להעברת
מידע המוגדר להלן כ"-נתוני הלומד" כוללת גם את אישורכם להעברת המידע האישי הרלוונטי לתחום השיפוט
שעשוי לספק רמה שונה של הגנת פרטיות מזו הקיימת במדינתכם.

אם אינכם מסכימים לתנאים אלה ,אנא הימנעו מלגשת לאתר ,לעיין באלו מתכניו או להירשם אליו .אם אתם
בוחרים שלא לספק לנו מידע מסוים הנדרש לאספקת שירותים מסוימים שאתרנו מציע ,יתכן שלא תוכלו
ליצור חשבון משתמש ,ויתכן שלא נוכל לספק לכם את השירותים הללו.

נזדקק שתספקו לנו את המידע להלן אודותיכם ("נתוני לומד"):
.1

שם מלא

.2

מגדר

.3

מדינת מושב

.4

כתובת דוא"ל

.5

שם ארגון (ככל שההרשמה לקורס נעשית במסגרת השתייכותכם לארגון)

.6

שם הקורס שהנכם נרשמים אליו.

אנו אוספים את נתוני הלומד במעמד הרשמתכם לאתר לצורך קבלת חשבון משתמש ,כאשר הנכם משתתפים
בקורסים מקוונים ,נרשמים לקבלת תעודה בתשלום ,שולחים לנו הודעות דוא"ל ו/או משתתפים בפורומים
הציבוריים שלנו .אנו גם אוספים מידע שימושי מסוים על ביצועי תלמידים ודפוסי למידה .בנוסף ,אנחנו
עוקבים אחר מידע המעיד ,בין היתר ,באלו מדפי האתר ביקרתם ,הסדר בו ביקרתם בהם ,מתי ביקרתם בהם
ובאילו היפר-קישורים ובקרי ממשק אחרים השתמשתם.
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אנו עשויים לתעד את כתובת ה ,IP-מערכת ההפעלה ותוכנת הדפדפן המשמשים כל משתמש באתר ,וביכולתנו
לזהות מכתובת ה IP-את ספק האינטרנט והמיקום הגאוגרפי של נקודת ההתקשרות של המשתמש .מבחר כלי
אנליטיקת רשת משמשים לאיסוף מידע זה .חלק מהמידע נאסף באמצעות קבצי ( Cookiesקבצי טקסט
קטנים המוכנסים למחשב שלכם ומתעדים מידע עליכם ,שאליו האתר יכול לגשת) .אמורה להיות לכם היכולת
לשלוט באופן שבו דפדפן האינטרנט שלכם מקבל קבצי  ,Cookiesאם בכלל יקבל אותם .מרבית הדפדפנים
מספקים הוראות כיצד לאפס את הדפדפן כך שיידחה קבצי  ,Cookiesבאיזור ה"עזרה" בסרגל הכלים .אם
תדחו את קבצי ה Cookies-שלנו ,תפקודים ואלמנטים רבים של כלי עזר באתר עשויים שלא לעבוד כראוי.

בין היתר ,אנו ,מוסדות חינוך ,אקדמיה וגופים אחרים (להלן":מוסדות החינוך") ,המספקים קורסים
באמצעות האתר ,עשויים להשתמש במידע עליכם שייאסף מן האתר (כולל נתוני הלומד) במקרים שלהלן.
במקרה שנשתף או נמסור את נתוני הלומד אודותיך )1( :נדרשים צדדים שלישיים המקבלים את נתוני הלומד
לנהוג בנתונים אלו באופן חסוי ולהפעיל אמצעי אבטחה מספקים לשם ההגנה על המידע מאובדן ,שימוש בלתי
הולם ,גישה בלתי מורשה או חשיפה ,שינוי והשמדה; ( )2אנו נחשוף ונשתף את נתוני הלומד בפני צד ג' רק
כשהדבר יידרש על ידי צד ג' לשם ביצוע אחת המטרות שהוצהרו בפניך ,בעת איסוף המידע:



על מנת לאפשר לנו ולמוסדות החינוך לספק את הקורסים ,לנהל אותם ולשפר אותם.



על מנת לסייע לנו ולמוסדות החינוך לשפר את הצעת הערך של האתר ,הן באופן פרטני (למשל על ידי
צוות קורס בעת העבודה עם תלמיד) ,והן באופן כולל ,ולהפוך את החוויה ליותר מותאמת אישית
ולצורך ביצוע הערכה בדבר הגישה לאתר השימוש בו ,ואת השפעתו על קהילת החינוך הישראלית
וקהילת החינוך הבינלאומית.



לצרכי מחקר מדעי ,ובייחוד ,לדוגמה ,בתחומים של מדע הקוגניציה וחינוך.



למטרות שלשמן סיפקתם את המידע במפורש ,למשל ,למענה על שאלה מסוימת או כדי לאפשר לכם
גישה לתוכן הקורס המסוים ו/או שירותי הקורס המסוימים שתבחרו.



על מנת לנהל מעקב פרטני וכולל של נוכחות ,התקדמות והשלמתו של קורס מקוון ,ולשם ניתוח
הסטטיסטיקה על ביצועי תלמידים ואופן הלימוד של תלמידים.



על מנת לנטר ולזהות הפרות של קוד הכבוד או של תנאי השירות ,כמו גם ניצול לרעה או ניצול אפשרי
לרעה של האתר.



על מנת לפרסם מידע שנאסף ,אך לא מידע אישי ,הנוגע לגישה לאתר ,לשימוש בו ,להשפעתו ולביצועי
התלמידים.



על מנת לשלוח לכם עדכונים על קורסים מקוונים שאנו או מוסדות חינוך מציעים ,או על אירועים
אחרים.



על מנת לארכב מידע זה ו/או להשתמש בו בתקשורת עתידית עמכם.



על מנת לשמר ולשפר את תפקוד האתר ,את התוכנה ,המערכות והרשת שלנו ,ואת אבטחתם.
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למטרות המתוארות במקומות שונים במדיניות הפרטיות הזו (כולל ,לדוגמה ,שיתוף עם צד ג').



לצורך אימות זהותך בעת ההרשמה לתעודה בתשלום.



על מנת לעבד בקשות החזר כספי ,ככל שהדבר ישים.

אתר זה עשוי להכיל קישורים לאתרי אינטרנט המתופעלים על ידי צד ג' ,לרבות ספקי תוכן אחרים וכן ספקי
שירות מסוימים ,כגון אותם ספקים המעבדים את התשלומים מטעמנו .אתרי אינטרנט אחרים אלה אינם
נמצאים תחת שליטתנו ,והנכם מסכימים ומכירים בכך שאיננו אחראים לאיסוף המידע האישי שלכם
והשימוש בו במסגרת ביקורכם באתרים אלה ,אלא אם מצוין אחרת במדיניות פרטיות זו .אנו ממליצים לכם
להיזהר כשאתם מופנים לאתרי צד ג' מתוך אתר זה ,ולעיין במדיניות הפרטיות של כל אתר ואתר שאתם
מבקרים בו ומשתמשים בו.
אנו נחלוק את המידע שאנו אוספים עם מוסדות חינוך ,ואנו ומוסדות החינוך עשויים לחלוק מידע זה (כולל
נתוני הלומד) עם צד ג' כדלקמן:



עם ספקי שירות או קבלנים שמבצעים פעולות מסוימות בשמנו או בשם מוסדות החינוך ,כולל עיבוד
מידע שסיפקתם לנו באתר ,עיבוד רכישות ועסקאות אחרות באתר דרך ספקי צד ג' ,הפעלת האתר או
חלקים ממנו ,אספקת קורסים או ניהולם ,או בכל קשר לכל היבט אחר של השירותים המוענקים על
ידנו.



עם מבקרים אחרים באתר ,במידה שהנכם שולחים תגובות ,שיעורי בית או מידע אחר ותכנים אחרים
(יחדיו" ,הפרסומים") לחלק באתר שיועד לתקשורת ציבורית; ולחברים אחרים בכיתה שאתם
חברים בה ,במידה שהנכם שולחים פרסומים לחלק באתר שיועד לעיונם של חברי כיתה אלה .אנחנו
עשויים לספק את פרסומיכם לתלמידים שיירשמו לאותם קורסים שלמדתם ,בהקשר של הפורומים,
הלומדה או בכל הקשר אחר .אם אנו מפרסמים מחדש את פרסומיכם ,שהופיעו במקור בחלקים
הבלתי-ציבוריים של האתר ,נפרסם אותם ללא שמכם האמיתי וכתובת הדוא"ל האמיתית שלכם
(אלא אם תאשרו את פרסום פרטיכם במפורש) ,אך נוכל להשתמש בשם המשתמש שלכם ללא
הסכמתכם.



לצרכי מחקר מדעי ,ובייחוד ,לדוגמה ,בתחומים של מדע הקוגניציה וחינוך .יחד עם זאת ,אנו נחלוק
את המידע האישי שלכם למטרה זו אך ורק במידה וניתן לעשות זאת על פי הדין ובמידה המותרת על
פי הדין בלבד.



על מנת לספק לכם הזדמנויות לתקשר עם משתמשים אחרים בעלי תחומי עניין דומים לשלכם
ומטרות לימוד דומות לשלכם .למשל ,אנחנו עשויים להמליץ על שותפים מסוימים ללימוד או לקשר
בין תלמידים עם פוטנציאל להיות מנטורים אחד של השני .במקרים כאלה ,נוכל להשתמש במידע
שאספנו עליכם כדי להכריע מי יהיה מעוניין בתקשורת עמכם ,אך נספק לתלמידים אחרים רק את
שם המשתמש שלכם ,ולא נחשוף את שמכם האמיתי או את כתובת הדוא"ל שבה ניתן ליצור איתכם
קשר.



בתגובה לזימון לבית דין או לצו בית משפט ,או עבור כל תהליך חוקי אחר; על מנת לחקור ,או למנוע
חקירה ,או על מנת לפעול בתגובה לפעילויות בלתי-חוקיות ,חשד להונאה ,או לאור בעיות אבטחה או
בעיות טכניות ,או על מנת לאכוף את תנאי השירות שלנו ,את קוד הכבוד שלנו או את מדיניות
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הפרטיות שלנו ,ככל שיידרש מעבר לכך בדין החל ,או על מנת להגן על זכויותינו ,רכושנו ובטחוננו או
של אחרים.


עם גופים וארגונים הקשורים אלינו או למוסדות החינוך ו/או שעמם אנו או מוסדות החינוך משתפים
פעולה ,או עם אלו שיבואו במקומנו ,במקרה שניהול אתר זה או כל חלק ממנו יועבר לצד שלישי אחר
כלשהו ,לצורך מתן השירותים על ידם ,בהתאם לתנאי מדיניות פרטיות זו.



כפי שיתואר בפניכם בעת גביית כספים ממכם או בהתאם להסכמתכם.



לצורך אינטגרציה עם שירותי צד ג' .לדוגמה ,סרטונים ותכנים נוספים שיועלו על גבי אתר YouTube
או באתרים אחרים שאינם תחת שליטתנו.

לתשומת ליבכם:
בכוונתנו לשתף ולחלוק נתוני הלומד אודותיכם עם חברת  ,EdX.incשמספקת או תספק לנו שירותי אירוח
ושירותים אחרים כמנהל האתר.
לפי הסכם למתן שירותים שנחתם ביננו (מטה המיזם הלאומי "ישראל דיגיטלית") לבין : EdX.inc
" EdXתעשה שימוש בנתוני לומד כאלה רק במידה שהדבר הכרחי לצורך ביצוע המשימות
בהתאם להסכם זה EdX .תבטיח שלא תחלוק את נתוני הלומד עם צד ג' אלא אם יש קיבלה
אישור בכתב ומראש ממטה ישראל דיגיטליתאו במקרה ש EdX-נדרשת לחלוק את המידע,
וזאת בתנאי שתנקוט אמצעי בטיחות וחשאיות ראויים EdX .תפעל על פי כל החוקים ,כללי
המדיניות והתקנות החלים עליה והנוגעים לשימוש שהיא מבצעת בנתוני הלומד".
האתר והנתונים המאוחסנים בו מאוחסנים בחוות השרתים ( )AWSשל  Amazonבדבלין ,אירלנד .לצורך
עיון במדיניות הפרטיות ותנאי השימוש של  ,AWSגשו לכתובתhttps://aws.amazon.com/privacy/ :
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נספח ז'  -תנאי שימוש באתר קמפוס
תנאי שימוש בפלטפורמה הלאומית לקורסים והכשרות מקצועיות  -אתר
"קמפוס" (להלן" :קמפוס" או "האתר")
ברוכים הבאים לקמפוס .אנא קרא את תנאי השימוש שלהלן ("ת"ש") ,את מדיניות הפרטיות והקוד
האתי של קמפוס ,טרם ההרשמה לקמפוס או ביצוע שימוש כלשהו בכל חלק מאתר קמפוס ("האתר",
הכולל את כל התוכן והעמודים המצויים בשם הדומיין  .)campus.gov.ilלרבות גישה לכל חומרי
הקורסים ,לחדרי הצ'אט או לשירותים אלקטרוניים אחרים .ת"ש אלה ,מדיניות הפרטיות והקוד
האתי מהווים הסכמים ("ההסכמים") בינך לבין קמפוס .מעצם שימושך באתר ,הנך מקבל ומסכים
להיות מחויב משפטית מכוח ההסכמים ,בין אם הנך משתמש רשום ובין אם לאו .ככל שתנאי
ההסכמים אינם בהירים לך או אם אינך מעוניין להיות כפוף להתניותיהם ,הימנע מהשימוש באתר.
קמפוס שומרת על הזכות לערוך שינויים בתנאי השימוש בכל עת וללא הודעה מראש .כל שינוי בתנאי
השימוש ייכנס לתוקף באופן מיידי מרגע פרסומו בעמוד זה ,בצירוף תאריך תחולה מעודכן .כניסתך
לאתר לאחר שהתבצע שינוי כלשהו תראה כהסכמה ,מכאן ולהבא ,לתנאי השימוש המעודכנים ולכלל
השינויים שנעשו .מומלץ לבקר בדף זה מעת לעת על מנת להבטיח היכרות מרבית עם הגרסה העדכנית
ביותר של תנאי השימוש.

תיאור קמפוס
קמפוס מציעה קורסים מקוונים הכוללים הזדמנויות לממשקי מורה-תלמיד ותלמיד-תלמיד ,הערכה
אישית של עבודת התלמיד ,ועבור תלמידים המראים שליטה בסוגיות הנלמדות ,תעודת סיום או
הכרה מסוג אחר.

כללי התנהגות בסביבה מקוונת
הנך מאשר כי אתה נושא באחריות בגין שימושך באתר ובגין פרסומי המשתמש שלך" .פרסומי
משתמש" כוללים את כלל התוכן הנשלח ,המועלה ,המפורסם או המופץ באמצעות האתר ,על ידך או
על ידי משתמשים אחרים באתר ,לרבות אך לא רק ,כלל הפוסטים בפורומים ,עריכות הוויקי,
ההערות ,השאלות ,התגובות ,העלאות הקבצים וקטעי הווידאו .הנך מסכים כי תשתמש באתר תוך
עמידה בתנאי השימוש אלה ,בקוד האתי ,ובכלל החוקים ,הכללים והתקנות המקומיים ,המדינתיים,
הארציים והבינלאומיים החלים בנסיבות העניין ,לרבות חוקי זכויות יוצרים ,כלל החוקים
המתייחסים להעברה של נתונים טכניים המיוצאים ממדינת מגוריך וכלל חוקי הגבלת העברת מידע
מחוץ לגבולות ישראל.
כתנאי לשימושך בשירותי קמפוס ,לא תעשה כל שימוש באתר באופן הנועד להזיק ,להשבית ,להעמיס
יתר על המידה או לפגוע בפעילותו של כל אחד משרתי קמפוס או של הרשת/ות המחוברות לכל אחד
משרתי קמפוס ,או להפריע לשימושו או להנאתו של אדם אחר כלשהו מהאתר .אינך רשאי לנסות
להיכנס באופן בלתי מורשה לאתר ,לחשבונות המשתמשים האחרים ,למערכות מחשב או לרשתות
המחוברות לאחד משרתי קמפוס בדרך של פריצה ,כריית סיסמאות או בכל דרך אחרת .אינך רשאי
לקבל או לנסות לקבל חומרים או מידע כלשהו השמורים באתר ,בשרתיו או במחשבים המקושרים
אליו ,בכל דרך שלא הותרה במכוון על ידי האתר.

רשימת הפריטים הבאים הינה אסורה בהחלט באתר:




תוכן הפוגע בשמם הטוב של אחרים ,המטריד או מאיים עליהם;
תוכן העוסק בפעילויות בלתי-חוקיות מתוך כוונה לבצען;
תוכן המפר את קניינו הרוחני של אחר ,לרבות אך לא רק ,זכויות יוצרים או סימני מסחר;
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תוכן מבזה ,פורנוגרפי ,בוטה ,לא מכובד או בלתי-חוקי;
פרסומת או כל סוג של שידול מסחרי;
תוכן הקשור לפעילויות פוליטיות מפלגתיות;
וירוסים ,סוסים טרויאניים" ,תולעים"" ,פצצות זמן" ,קבצים פגומים ,תוכנות זדוניות,
תוכנות ריגול או כל תוכנה דומה אחרת העשויה להזיק לפעילותו של מחשב או נכס כלשהו
המצוי בבעלותו של אחר;
תוכן המכיל בצורה מכוונת מידע בלתי מדויק ,או מידע המועלה בכוונה להטעות אחרים.

כמו כן ,הנך מסכים לא לבצע "גירוד" של תוכן מהאתר ,או להוריד מהאתר תוכן בכמויות גדולות
בכל דרך אחרת ,לרבות אך לא רק ,רשימות או ספריות של המשתמשים הרשומים במערכת ,ספרי
לימוד מקוונים ,פוסטים או מידע אישי של משתמשים .הנך מתחייב שלא להציג או לנסות להציג את
זהותך באופן מטעה במהלך השימוש באתר (על אף שהנך מוזמן להשתמש ,ואף רצוי כי תעשה כן,
בשם משתמש אנונימי לצורך הגלישה בפורומים ,וכי תנהג בדרך שאין בה כדי לחשוף את זהותך).

חשבונות והרשאת משתמש
על מנת להשתתף באופן מלא בפעילויות האתר ,עליך לספק את הפרטים הבאים :שם ,כתובת אימייל,
וסיסמת משתמש על מנת ליצור חשבון משתמש ("חשבון משתמש") .הנך מסכים כי בכל עת לא תגלה
או תחלוק את גישתך או את פרטי הגישה של חשבון המשתמש שלך עם צד שלישי כלשהו ,מכל סיבה
שהיא .בעת הקמת חשבון המשתמש שלך ,אתה עשוי להתבקש להזין מידע אופציונאלי (למשל,
כתובתך) .הנך מצהיר כי כלל המידע המסופק על ידך הינו מדויק ועדכני .הנך מתחייב לנהל ולעדכן
את המידע שלך על מנת לשמור עליו מדויק ועדכני.
אכפת לנו מסודיות ומביטחון המידע האישי שלך .אנא ראה את מדיניות הפרטיות שלנו לצורך קבלת
מידע נוסף על המידע האישי שלך אשר נאסף על ידי קמפוס או מטעם קמפוס ,ועל האופן בו נעשה
שימוש במידע זה.

זכותך להשתמש בתוכן המצוי באתר
למעט מקום בו צוין כי הינו מצוי בנחלת הכלל ,התוכן הקיים באתר הינו מוגן תחת דיני זכויות
היוצרים של ישראל ו/או דינים זרים .למעט היכן שצוין אחרת במפורש באתר ,הטקסטים ,המבחנים,
סרטוני הווידאו ,התמונות וחומרי הלימוד האחרים המוצעים יחד עם הקורסים הניתנים באתר זה,
מיועדים לשימושך האישי בהקשר לקורסים אלה בלבד .אנו משתדלים להפוך חלק גדול מתוכן
הקורסים של קמפוס לנגיש תחת תנאי רישיון פתוחים יותר ,באופן אשר יסייע ביצירת מערכת
אקולוגית שוקקת של כותבי תוכן ,ויקדם את מטרתה של קמפוס להפוך את ההשכלה לנגישה ולברת-
השגה ברחבי העולם כולו.
השימוש בכמה מהמסמכים ,ספרי הלימוד הדיגיטליים ,המאמרים ופריטי המידע האחרים שבאתר
נעשה בהתאם להרשאתם של צדדים שלישיים ,והשימוש במידע זה כפוף לתנאים וכללים מסוימים,
אשר יפורסמו בצד המידע .מעצם שימושך באתר זה הנך מתחייב לעמוד בכלל הכללים והתנאים
הנ"ל.
הנך מתחייב לשמור על כלל הודעות זכויות היוצרים וההודעות האחרות המצורפות לתוכן שהנך
מקבל מאתר זה .כלל הזכויות באתר ובתכניו ,למעט היכן שניתנו במפורש ,הינן שמורות.

פוסטים של משתמשים
הצהרות והתחייבויות בדבר פוסטים של משתמשים .מעצם שליחת או הפצת פוסטים של המשתמש
שלך הנך מאשר ,מצהיר ומתחייב ( )1כי הנך מחזיק בזכויות ,ברישיונות ,בהרשאות ו/או בהיתרים
הנדרשים לצורך שעתוקם ופרסומם של פוסטים אלה ,וכן לצורך הסמכת קמפוס ומשתמשיה לביצוע
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שעתוק ,עריכה ,פרסום או כל שימוש אחר ולהפצת הפוסטים שלך באופן ההולם את ההרשאות
הניתנות על ידך להלן )2( ,וכי אין בשליחת הפוסטים של המשתמש שלך או בשימושך בהרשאות
הניתנות להלן כדי לפגוע או להפר את זכויותיו של צד שלישי כלשהו .אתה בלבד ,ולא קמפוס ,נושא
באחריות הבלעדית בגין הפוסטים של המשתמש שלך והשלכות העלאתם או פרסומם.
מתן הרשאה לקמפוס .מעצם שליחת או הפצת הפוסטים של המשתמש שלך ,הנך מעניק לקמפוס
זכות והרשאה עולמית ,לא-בלעדית ,הניתנת להעברה ,להקצאה ולמסירה ברישיון משנה ,משולמת
במלואה ,ללא תמורה ,קבועה ובלתי-חוזרת ,לארח ,להעביר ,להציג ,לבצע ,לשחזר ,לשנות ,להפיץ
ולהפיץ בהפצת משנה ,להביא תחת הרשאה חדשה או לעשות כל שימוש אחר ,לרבות להנגיש או לנצל
את הפוסטים של המשתמש שלך ,כולם או חלקם ,בכל צורה ובכל מדיה ,בכל פורמט שהוא ובאמצעות
כלל אפיקי המדיה השונים (המוכרים בהווה או שיפותחו בעתיד).
מתן הרשאה למשתמשי קמפוס .מעצם שליחת או הפצת הפוסטים של המשתמש שלך ,הנך מעניק
לכל משתמש של האתר הרשאה לא-בלעדית לגשת ולהשתמש בפוסטים של המשתמש שלך ,בכל הנוגע
לשימושיו באתר ,לצורך מטרותיו הפרטיות.

תעודות וכיו"ב
כללי .קמפוס ,המוסדות האקדמיים ואחרים המציעים קורסים באתר (ביחד" ,המוסדות") ,רשאים
להעניק תעודת סיום או הכרה מסוג אחר ("תעודה") למשתמשים אשר ,להערכתם ,הציגו שליטה
מספקת בתכני הקורס המועבר .תעודות יונפקו על ידי קמפוס תחת שמו של המוסד שהעלה את
הקורס .ההחלטה בדבר הענקת תעודה למשתמש הינה בשיקול דעתו הבלעדי של המוסד המעניק אך
כפופה לקבלת אישור קמפוס .קמפוס ו/או המוסדות המספקים קורסים באתר רשאים לבחור שלא
להעניק תעודה בגין קורסים מסוימים.
בכפוף לאמור לעיל ,ייתכן ותתבקש לשלם תשלום ייעודי לצורך קבלת תעודת סיום מאומתת.
מיצוי זכויות .היותך משתמש באחד או יותר מהקורסים בקמפוס ו/או השלמתם של הקורסים ,לא
מקנה לך זכות כלשהי כלפי המוסד האקדמי שהעלה את הקורס ולא תהיה זכאי לעשות שימוש באלו
ממשאבי המוסד האקדמי ו/או קמפוסמעבר לקורסים המקוונים המוצעים באתר ,וכן לא תהיה זכאי
לקבל הטבות או זכויות-יתר הניתנות לתלמידים הרשומים למוסדות.

סימני מסחר
שימוש בשם קמפוס ובשמות ,סימני המסחר ,וסמלילי המדינה והמוסדות .השמות ,סמלי הלוגו
והסמלילים של המדינה והמוסדות הינם סימני מסחר ("סימני המסחר") של המוסדות או מוגנים על
ידי חוק הגנת סמלים ,תשל"ה ,1974-לפי העניין .אינך רשאי לעשות שימוש כלשהו בסימני המסחר
או בסמלילים ,או בכל גרסה שלהם ,ללא הסכמה בכתב ומראש של הבעלים ובהתאם לדין .אינך רשאי
להשתמש בסימני מסחר אלה ,או בכל גרסה שלהם ,למטרות שיווקיות ,או בכל אופן אשר ,בין
המתכוון ובין אם לאו ,טוען ,מרמז או יוצר חזות או רושם ,וזאת כפי שיקבע על פי שיקול-דעתם
הבלעדי של מוסדות אלה ,בדבר קיומה של מערכת יחסים עם מוסדות אלה או תמיכה כלשהי מצידם.
כל סימני המסחר המופיעים באתר או המופיעים בשירותים המונגשים דרך האתר או באמצעותו או
שהגישה אליהם מתאפשרת באמצעות שירותים אלה ,ושאינם בבעלות קמפוס או מי מהמוסדות ,ככל
שישנם כאלה ,מהווים רכוש פרטי השייך לבעלי הזכויות בהם ,בהתאמה.
אין לפרש דבר המופיע באתר כמעניק ,במשתמע ,בהשתק או בכל בדרך אחרת ,הרשאה או זכות
כלשהי להשתמש בכל סימן מסחר המוצג באתר ,ללא שניתנה רשות לכך בכתב מבעליו של סימן
המסחר הנ"ל.

חוק זכויות יוצרים בעידן הדיגיטלי
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בעל זכות יוצרים ,המאמין כי חומר שבבעלותו נפגע באתר ,מתבקש לפנות לנציג זכויות היוצרים
המיועד של קמפוס בכתובת ________ או לרחוב __________לידי נציג/יועץ כללי זכויות יוצרים
בעידן הדיגיטלי ,קמפוס.
על ההודעה לכלול:






זיהוי של העבודה המוגנת בזכות יוצרים או במקרה של מספר עבודות באותו מיקום ,רשימה
מייצגת של עבודות מהסוג הנדון באתר.
זיהוי החומר הנטען כמפר או שבעניינו חלה הפעילות המפירה .יש לכלול מידע מספיק על
מנת לאפשר לנו לאתר את החומר (למשל כתובת הדף ( ,)URLכתובת  ,IPשם המחשב).
מידע המאפשר לנו ליצור קשר עם הצד המתלונן (למשל כתובת אימייל ,מספר טלפון).
הצהרה כי הצד המתלונן מאמין כי השימוש בחומר נעשה ללא רשות בעל זכות היוצרים או
רשות נציג מוסמך.
הצהרה כי המידע בהודעה הינו מדויק וכי הצד המתלונן מוסמך לפעול בשם בעל זכות
היוצרים.

תניות פטור  /הגבלת אחריות
האתר וכל המידע ,התוכן והשירותים שהגישה אליהם מתאפשרת באתר או דרכו ,מסופקים "כמות
שהם" ו"-כפי שהם מוצעים" ,ללא אחריות משום סוג (מפורשת ,משתמעת או אחרת) ,לרבות,
ומבלי להוות רשימה סגורה ,כל אחריות משתמעת בדבר סחירות ,תאימות למטרה מסוימת ואי-
הפרה ,למעט ככל שחוק החל בעניין קובע כי אין תניית פטור יכולה לפטור מאחריות משתמעת
כאמור.
קמפוס ומשתתפיה (כמוגדר להלן) אינם אחראים לעניין פעילותו הבלתי-מופרעת ונטולת השגיאות
של האתר ,או לכך שהאתר הינו או יהיה נקי מווירוסים או מרכיבים מזיקים אחרים ,או כי
הקורסים או החומר המסופקים יעמדו בדרישותיך או בציפיותיך .קמפוס ומשתתפיה אף אינם
נושאים באחריות בקשר לדיוקו ,שלמותו ,עדכניותו או איכותו של האתר או של כל קורס או חומר,
וכן אין הם מתחייבים כי קורס או חומר כלשהו ימשיך להיות נגיש תמיד לגולשים" .משתתפי
קמפוס" משמעם ,מדינת ישראל ,המשרד לשוויון חברתי ,מטה המיזם הלאומי ישראל דיגיטלית
והמוסדות ,הישויות המספקות את המידע ,התוכן או השירותים עבור האתר ,ומדריכי הקורסים
וצוותיהם.
השימוש באתר ,בתוכן ובשירותים הניתנים באתר או באמצעותו הינו באחריותך בלבד .גישה או
הורדה של מידע ,חומרים או נתונים דרך האתר או דרך כל אתר אחר אליו הופנית מהאתר מצויים
בשיקול דעתך ובאחריותך בלבד ,ואתה תהיה אחראי באופן בלעדי לכל נזק לרכושך (לרבות למערכות
המחשב שלך) ,ולכל אובדן של מידע ,אשר ייגרמו כתוצאה מהורדה של או משימוש בחומרים או
במידע כאמור ,למעט היכן שנקבע במפורש אחרת במדיניות הפרטיות של קמפוס.
תניית פטור לעניין פוסטים של משתמשים .הנך מאשר שהנך מבין כי במהלך שימושך באתר תהיה
חשוף לפוסטים של משתמשים ממגוון מקורות ,וכי קמפוס ומשתתפיה אינם אחראים לדיוק,
לשימושיות ,לאמינות או לזכויות הקניין הרוחני בפוסטים של המשתמשים כנ"ל או הקשורות בהם.
בנוסף ,הנך מבין ומכיר בכך כי הנך עשוי להיחשף לפוסטים של משתמשים שהינם בלתי-מדויקים,
פוגעניים ,משמיצים ,בלתי-הולמים או מעוררי התנגדות ,והנך מסכים לוותר ,ומוותר בפועל ,על כל
זכות בדין או ביושר ,ועל כל סעד העומד לך או העשוי לעמוד לך כנגד קמפוס או מי ממשתתפיה
בהקשר לכך .קמפוס ומשתתפיה לא מאמצים פוסטים שפורסמו על ידי משתמשים ,או כל דעה,
המלצה או עצה המובעת בהם .לא חלה חובה על קמפוס או על מי ממשתתפיה לפקח על פוסטים של
משתמשים ,או על כל העברת מסרים אחרת בין משתמשים המתבצעת דרך האתר.
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לצד האמור ,קמפוס שומרת על הזכות לערוך ביקורת לפוסטים של משתמשים ולפעול על פי שיקול
דעתה הבלעדי לעריכה או הסרה ,באופן מלא או חלקי ,של כל פוסט של משתמש ,בכל עת ומכל סיבה
שהיא ,וכן רשאית היא לאפשר למשתתפי קמפוס לפעול כאמור .מבלי לגרוע מן האמור ,עם קבלת
התראה ממשתמש או מבעל תוכן כי פוסט של משתמש אינו עומד ,לכאורה ,בתנאי השימוש דנן,
רשאית קמפוס לבצע חקירה ביחס לטענה להחליט בהתאם ,על פי שיקול דעתה הבלעדי ,על הסרת
פוסט המשתמש ,והיא שומרת על הזכות לעשות כן בכל עת וללא הודעה מראש.
קישורים לאתרים אחרים .האתר עשוי לכלול קישורים לאתרים המנוהלים או המצויים בשליטתו
של אחר .קמפוס ומשתתפיה אינם נושאים באחריות בגין ,ואינם מסננים ,מאשרים ,סוקרים או
מאמצים באופן תדיר ,את התכנים של או את השימוש הנעשה בכלל המוצרים או השירותים המוצעים
באתרים כנ"ל .אם הנך מחליט להיכנס לאתרים מקושרים של צדדים שלישיים ,הנך עושה זאת
באחריותך בלבד.
בהיקף הרחב ביותר המתאפשר על פי הדין החל בעניין ,הנך מסכים כי לא קמפוס ולא אף אחד
ממשתתפיה יהיה אחראי כלפיך בגין כל אבדן או נזק ,ממשי או תוצאתי ,הנובע או הקשור לתנאי
שימוש אלה או לשימוש שלך (או של צד שלישי) או לחוסר היכולת לעשות שימוש באתר זה או
הקשור להצבתך של תוכן כלשהו באתר או להסתמכותך על מידע שהושג מהאתר או באמצעותו ,בין
אם לטענתך בסיס חוזי ,נזיקי ,חוקי או כל בסיס אחר שבדין.
בפרט ,בהיקף הרחב ביותר המתאפשר על פי הדין החל בעניין ,לא קמפוס ולא מי ממשתתפיה יהיו
אחראים בכל דרך בגין כל פיצוי נזיקי תוצאתי ,עקיף ,עונשי ,מיוחד ,אגבי או פיצוי לדוגמה ,בין
שניתן היה לצפותו ובין אם לאו ,בין אם קמפוס או מי ממשתתפיה פעלו ברשלנות או שהיה
במעשיהם טעם לפגם מכל סיבה שהיא ,ובין אם לאו (הנ"ל כולל אך אינו מוגבל לטענות לפגיעה
בשמו הטוב של אדם ,לטעויות ,אובדן רווחים ,אובדן נתונים או פגיעה בזמינות מידע).
דינים מדינתיים אחדים אינם מתירים הגבלות על אחריות משתמעת או על ההחרגה או ההגבלה של
פיצויים מסוימים .ככל שחוקים אלה חלים בעניינך ,תניות הפטור ,ההחרגות וההגבלות המפורטות
לעיל ,כולן או חלקן ,עשויות שלא לחול עליך ,וייתכן כי עומדות לך זכויות נוספות.

שיפוי
הנך מסכים להגן ,להחזיק כנטולי אשמה ולשפות את קמפוס ואת מדינת ישראל והמוסדות או
העובדים של מי מהם בהתאמה ,בגין כל טענה ,תביעה או דרישה מטעם צד שלישי כלשהו ,העולה,
נובעת או הקשורה בכל דרך שהיא לשימושך באתר ,וזאת לרבות כל חבות או הוצאה הנובעת מכל
טענה באשר היא ,ומכל הפסד ,פיצוי נזיקי (ממשי או תוצאתי) ,תביעה ,פסק-דין ,הוצאות ניהול
הליכים ושכר טרחת עורך דין ,מכל טיב וסוג .במקרה כאמור ,תישלח אליך התראה בכתב על ידי
קמפוס או אחד מהמוסדות ,ביחס לטענה ,תביעה או הליך כאמור.

שונות
זכויות הפסקת פעילות; הפסקת קורסים או תכנים .הנך מאשר בזאת כי קמפוס ,על פי שיקול דעתה
הבלעדי ,רשאית להפסיק את שימושך באתר או את השתתפותך בו ,בגין כל סיבה שהיא או בלא כל
סיבה ,וזאת ממועד שליחת התראה אליך בעניין .בהתאם למדיניותה של קמפוס יבוטלו בנסיבות
המתאימות חשבונות משתמשי האתר שהינם מפרי זכויות יוצרים חוזרים .קמפוס והמוסדות
שומרים על הזכות בכל עת ועל פי שיקול דעתם הבלעדי לבטל ,להשהות ,לקבוע למועדים חדשים
ולשנות את הפורמט של כל קורס הניתן באמצעות קמפוס או להפסיק לספק כל תוכן של האתר או
שירות נלווה ,באופן מלא או חלקי ,והנך מסכים כי לקמפוס או למי ממשתתפיה של קמפוס לא תהיה
כל חבות כלפיך בגין פעולה כאמור .אם אינך מעוניין עוד להשתתף באתר ,הנך רשאי להפסיק את
השתתפותך בכל עת .הזכויות המוקנות לך מכוח תנאי שימוש אלה יפקעו עם פקיעת זכותך להשתמש
באתר ,אך הוראותיהם האחרות ימשיכו לחול גם לאחר פקיעה כאמור.
41

ההסכם בשלמותו .תנאי שימוש אלה ,הקוד האתי ומדיניות הפרטיות מהווים ביחד את ההסכם
בשלמותו בינך לבין קמפוס ,בכל הקשור לשימושך באתר ,והם גוברים על כל הסכם קודם בינך לבין
קמפוס בנוגע לשימושך כאמור.
ויתור ופקיעת תנאי השימוש .אי אכיפתה או הפעלתה של זכות או הוראה כלשהי בתנאי שימוש אלה
על ידי קמפוס לא תהווה ויתור על זכות או הוראה כאמור .היה והחליט בית משפט מוסמך כי הוראה
מהוראות תנאי שימוש אלה בטלה ,מסכימים הצדדים כי חרף האמור יעשה בית המשפט מאמצים
להעניק תוקף לכוונות הצדדים כפי שהן באות לידי ביטוי בהוראה הנ"ל וכי ההוראות האחרות של
תנאי שימוש אלה ימשיכו לעמוד בתוקפן ובכוחן המלא.
ברירת הדין/בחירת פורום .הנך מסכים בזאת כי תנאי שימוש אלה וכל טענה או סכסוך הנובעים או
הקשורים לתנאי שימוש אלה ,או לכל תוכן או שירות הניתן באתר או באמצעותו ,יידונו על פי חוקי
מדינת ישראל .הנך מסכים בזאת כי כל טענה או סכסוך כאמור יידונו ויוכרעו אך ורק בבית המשפט
המוסמך בירושלים.
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התחייבות בדבר תקנון הכבוד של קמפוס
מדיניות שיתוף פעולה
מעצם הרשמתך לקורס בקמפוס ,הנך מצטרף לקהילת לומדים מיוחדת וחובקת-עולם .השאיפה של
קמפוס הינה לספק לכל אדם בעל חיבור לאינטרנט אפשרות לגשת לקורסים אקדמיים של
האוניברסיטאות והמוסדות הטובים בישראל ולקורסי הכשרות ואחרים המועברים על ידי או מטעם
המדינה ,ולספק ללומדים שלנו את החוויה הלימודית הטובה ביותר המתאפשרת באמצעות
הטכנולוגיה האינטרנטית .הנך חלק מהקהילה אשר תסייע לקמפוס לממש מטרה זו .קמפוס נסמכת
על המוטיבציה שלך ללמוד את חומרי הלימוד ,ולעשות כן בכנות ומתוך יושרה אקדמית ומקצועית.
על מנת להשתתף בקמפוס ,עליך להסכים לקוד האתי שלהלן ולכלל התנאים הנוספים העשויים להוות
חלק מדרישותיו של קורס ספציפי .הקוד אתי וכן התנאים הנוספים ,ככל שישנם ,יפורסמו באתר
הפרטני של כל אחד מהקורסים.
התחייבות לקוד האתי של קמפוס
בעצם הרשמתי לקורס של קמפוס ,אני מתחייב:





להשלים את כל המבחנים והמטלות בכוחות עצמי ,למעט אם שיתוף פעולה עם אחרים הותר
באופן מפורש בקשר למטלה מסוימת.
אנהל רק חשבון משתמש אחד ולא אתן לכל אדם אחר להשתמש בשם המשתמש או בסיסמה
שלי.
כי לא אנקוט בכל פעולה אשר תוביל במרמה לשיפור בהישגים שלי או אשר תשפר או תפגע
בהישגיהם של אחרים.
לא אפרסם תשובות לשאלות אשר נעשה בהן שימוש לצורכי הערכת ביצועי הלומדים.

הפרות
היה ונמצאת אשם בהפרה של תנאי השימוש או של הקוד האתי ,הדבר עשוי להוות עילה לאחת או
יותר מן הפעולות הבאות אשר יינקטו כנגדך:


מתן ציון אפס או אי מתן ציון עבור מטלה מסוימת;
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שלילת התעודה שקיבלת בקורס או עיכובה;
ביטול הרשמתך לקורס מסוים;
ביטול שימושך באתר;
ייתכן ויינקטו פעולות נוספות (לרבות משמעתיות) על פי שיקול דעתם הבלעדי של קמפוס,
של מדינת ישראל ו/או המוסדות האחרים בעלי קורסים באתר קמפוס.

הפרה של הקוד האתי תיקבע על פי שיקול דעתם הבלעדי של קמפוס או המדינה או המוסדות ,לפי
העניין .במידה ונקבע כי הפרת את הקוד האתי ,תישלח לך הודעה בעניין ותעודכן באשר לפעולה
התואמת אשר תינקט בעקבות כך.

ביצוע שינויים בקוד האתי
לתשומת ליבך ,אנו עורכים ביקורות ועשויים לבצע שינויים מעת לעת בקוד האתי .כל שינוי בקוד אתי
זה יכנס לתוקף מיד עם העלאתו לדף זה ,בצירוף תאריך תחולה מעודכן .בעצם כניסתך לאתר ,לאחר
שנערכו שינויים כלשהם ,הנך מבטא את הסכמתך ,מכאן ולהבא ,לקוד האתי המתוקן ולכלל
השינויים הכלולים בו .מומלץ לבקר בדף זה מעת לעת על מנת להבטיח היכרות מרבית עם הגרסה
העדכנית ביותר של קוד אתי זה.
תאריך תחולה החל מיום 31 :דצמבר .2016
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