
 אשדוד, קמפוס אמנת שירות היחידה למתמטיקה

קריירה לסטודנטים לפתח המאפשרים חשיבתיים כלים מתמטיים ומטרת היחידה למתמטיקה היא לתת 
לשם כך, סגל המרצים  .הייחודיים צרכיועל צעירה, תוך הסתכלות על הפרט וובסביבה יוזמת 

 ת קורסי המתמטיקהשונות ובהתאמהוראת מתמטיקה ברמות ב עוסקיחידה למתמטיקה והמתרגלים ב
 .מכללהה האקדמיות השונות שלמחלקות הלדרישות 

 :מתחייביםאנו 

לעזור כדיב דרששתי הכל פעולבולנקוט  יםסטודנטהכל ל רגישות המרביתבהבנה והתייחס בל  .א
, בלימודי המתמטיקה הםלהתמודד בהנאה ובהצלחה עם כל האתגרים העומדים בפני סטודנטיםל

 :הבאיםהעקרונות זאת לפי 
 .יםמתמודד הם עימםלקשיים ושל הסטודנטים האישיים  םלצרכי שימת לב •
 .פניותיהםומענה מכבד לכל  יתתאמפ הקשבה •
 ותמתאימת דרכי פעולה ומציא של הסטודנטיםהלימודיים  הקשייםו האישיים קשייםה תהבנ •

להצלחה והכלים המתמטיים הנחוצים  המתמטיות המיומנויות ברכישתכולל עזרה , לסיוע
 .מודרניתהטכנולוגית הבחברה 

 הן ברמת ההוראה האקדמית והן ברמת השירות המנהלי. ,, יעיל ואיכותימתן שירות מקצועי •
להצלחה את הסטודנטים  וביללה , במטרהבתהליך ההוראה מובנה וברור נקיטת קו פעולה •

 .משמעת עצמיתלאחריות אישית ול ,מחויבותליוזמה, פיתוח ל ,בלימודיהם המתמטיים
ויסייע להם  המשך לימודיהםב את הסטודנטים ישמשאנו מאמינים שקו פעולה זה 

 תחומי חייהם. בכלתפתחותם המקצועית והאישית בה
. בכל זמן פעילות היחידה "דלת פתוחה" ומדיניותשל כלל סגל היחידה  גמישות וזמינות •

 סגל היחידה.בקש בקשות מללשאול שאלות והסטודנטים מוזמנים 
 ה"מתגברים" כך הנחיית ".מתגבריםם ל"ומינויבמתמטיקה  סטודנטים מצטיינים טיפוח •

 הזקוקים לעזרתם.הסטודנטים  רכיוצתענה על תהיה יעילה ואפקטיבית ושעבודתם 
יוכלו סטודנטים ש על מנת ,ההגבוהה תורמ, מקצועיות ההוראה טיב ההוראה שמירה על •

 .הצלחה לחוותלהשיג את יעדיהם הלימודים ו
בין המתמטיקה  חיבורליצירת  ,אפשרה ככל ,רלוונטי בנושאים הנלמדים שילוב ידע כללי•

 את החשיבה הביקורתיתעניין בנושאים הנלמדים ולפתח  לעורר זאת כדי, "האמיתי עולםו"ה
 .סטודנטיםשל ה



 ;ולקבל על עצמנו את כל עקרונותיה, החלטותיה ונהליה ערכיהולה חזון המכל לפעול לקידום •
  ככתבו וכלשונו.המכללה בידיעון  כתובהאת כל  לקיים

שיפור מתמיד להמקצועי שלנו  הידעאת ולהשקיע את ניסיוננו , אנו מתחייבים אלומלבד עקרונות 
משיך להקפיד על התאמתם ולהוהמחקר ההוראה בפועל  ,יםהלימוד תכניותשל קורסי היחידה, 

 לאומיים.-ןבילסטנדרטים 

בתחום הםיעדי את גילהש יוכלושכדי בם ימתרגלהו יםמרצהרגישות כלפי כל בהבנה והתייחס בל .ב
ם, זאת לפי מעבודתהנאה וסיפוק , הצלחה מרבית שלת ותוך תחושההוראה ובתחום המחקר, מ

 :אלהעקרונות 
 .כלפי הסטודנטים תינויולהתחייבושיתופי פעולה הדוקים בין חברי הסגל כדי לתת מענה קיום  •
  .הפרייה הדדית ברעיונות כלליים ויישומיים •
שעות ההוראה וחיפוש אחר בהמרצים והמתרגלים  שלהאתגרים  עםהתמודדות עזרה הדדית ב •

 קווי פעולה אחידים.
 .אות רלוונטיותסדנ באמצעותוהעצמתם  סגל ההוראה שלאישית הם להתפתחותדאגה  •

,רכיהםוצל היות קשוביםול בהבנה ובהתחשבות יהיחידותו המכללה מחלקותעובדי להתייחס ל .ג
 :אלהפי העקרונות ה, זאת ליוכלו לעבוד ביעילות ובאפקטיביותהם שכדי 
 .השונות יהיחידותלוהמכללה  מחלקותל מתאיםתן שירות מ •
ואוזן  "דלת פתוחה" ומדיניות של המחלקות והיחידותכל הצרכים במענה לגמישות וזמינות  •

 .כרויה

שעל כתפיהם אנו  זו אנו מתחייבים לשמור ולכבד את מורשת המתמטיקאיםהאמנה הבכל סעיפי 
 .עומדים
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