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 מ ט ר ה: .1
(6.4.2022) 

 נוהל זה נועד:

 

( שמחמת מצב 1לקבוע כללים להפסקת הלימודים ו/או ללימודים תחת מגבלות באוניברסיטה של תלמידים 

( שהצירוף בין מצב בריאותם כאמור 2בריאותם גורמת התנהגותם לסכנה לעצמם ו/או לאחרים ו/או 

ות, לשלום ו/או לצרכים חיוניים של הציבור הנתון והמקצוע בו בחרו סביר להניח שיהווה סכנה לבריא

( שהתנהגותם שנובעת ממצב בריאותם גורמת להפרעה מתמשכת שאינה 3לטיפולם בתקופת לימודיהם ו/או 

 מאפשרת קיומה של פעילות תקינה בקמפוס.

 

 

 חלק ראשון:  תלמידים
 

 

 טיפול בהפרעות לפעילות תקינה בקמפוס: .2
(6.4.2022) 

גל האקדמי או חבר הסגל המינהלי לידיעת דקאן הפקולטה כי התנהגותו של תלמיד גורמת הביא חבר הס

להפרעה ממושכת שאינה מאפשרת פעילות תקינה בקמפוס, וההתנהגות כאמור נמשכת למרות התראות 

חוזרות ונשנות בכתב ו/או בע"פ, וסביר להניח שהתנהגות כאמור נגרמת מחמת מצב בריאותו של התלמיד, 

דקאן הפקולטה רשאי להביא את המקרה בפני ועדת הבריאות האוניברסיטאית. הדקאן יצרף לפנייתו יהיה 

לוועדה תיעוד מפורט אודות ההתנהגות החריגה והפעולות שננקטו עד למועד הפנייה. הדקאן יעדכן את 

 המזכיר האקדמי בדבר החלטתו בכל פנייה שהובאה אליו מכוח נוהל זה.

ת לוועדת הבריאות, תהא למזכיר האקדמי סמכות לעשות כן, אם סבר כי מדובר החליט הדקאן שלא לפנו

 במקרה מיוחד המצריך זאת.

 
 

 ועדת בריאות: 2.1

(6.4.2022) 

 תוקם ועדת בריאות  אשר תדון במקרים המפורטים בנוהל זה.

 

 ה ר כ ב: 2.1.1

(9.4.2014) 
 

גל מהפקולטה לרפואה, הוועדה בהרכב חמישה חברים כלהלן: שני רופאים חברי ס (1)

חבר סגל מומחה לפסיכולוגיה קלינית, חבר סגל מומחה לתחומי העבודה הסוציאלית 

ודקאן הסטודנטים, שישמש כיו"ר הוועדה. מזכיר דקאנט הסטודנטים ישמש מזכיר 

 הועדה.

 

לחברי הוועדה שבהרכב ימנה הסנאט ארבעה ממלאי מקום עפ"י מפתח זהה לזה של  (2)

 אות.חברי ועדת הברי

 את מקומו של דקאן הסטודנטים ימלא בהיעדרו סגן הרקטור.

 

 חברי הוועדה יוצעו על ידי הרקטור לסנאט לאישור. ( 3)

 

 התכנסות: 2.1.2

(6.4.2022) 

לוועדת הבריאות יהיו מועדי התכנסות קבועים מראש בתדירות של אחת לחודשיים. מועדים 

ס הוועדה לדיון מעבר למועדים שקבועים אלו ימומשו על פי הצורך. במקרים דחופים תתכנ

 לעיל. 
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 ס מ כ ו י ו ת: 2.1.3

(6.4.2022) 

הוועדה רשאית לבקש מהתלמיד מידע על מצב בריאותו, כולל ע"י חתימה על טופס 

 (."כתב הוויתור"הצהרת בריאות ו/או או כתב ויתור על סודיות רפואית )להלן: 
 

 יבדק ע"י רופא/רופאים, מטעמה ועל חשבונה. הוועדה רשאית לחייב את התלמיד לה  2.1.4

(6.4.2022) 

 

במשך כל ההליך תינתן לתלמיד הזדמנות הוגנת להציג את טענותיו, ובכלל זה להיעזר   2.1.5

 בשירותיו של רופא, פסיכולוג, או עובד סוציאלי מטעמו.  (6.4.2022)
 

2.1.6 

הבריאות ו/או להיבדק ע"י רופא/ים  במקרה בו בחר התלמיד שלא להופיע בפני ועדת  (6.4.2022)

מטעמה )המומחים בתחום הרלבנטי(, תהא הוועדה רשאית לקבל החלטה על בסיס 

 החומר שהובא בפניה.

 

 

 החלטות ועדת בריאות: .3
(6.4.2022) 

 

 בתום ההליך תוכל ועדת הבריאות לקבוע: 3.1

(6.4.2022) 

 

פסקת לימודיו וכי לימודיו יימשכו, כי אין במצב בריאותו של התלמיד כדי להצריך ה 3.1.1

 בין ללא מגבלות ובין עם מגבלות )כגון טיפול ומעקב(, כפי שיוחלט על ידי הוועדה.

 

כי מצב בריאותו הנוכחי של התלמיד אינו מאפשר המשך לימודיו. במקרה זה יופסקו  3.1.2

 לימודי התלמיד לפרק זמן שתקבע הוועדה.

 

תום התקופה האמורה, יציג אישור רפואי עדכני תלמיד שיבקש לחדש את לימודיו ב

 לפני בדיקה חוזרת של המקרה על ידי הוועדה.

 

החזרה ללימודים כפופה לאישור ועדת הבריאות ואישור של הגורמים האקדמיים 

 הרלבנטיים.

 

 סעדים ארעיים וזמניים: 3.2

(6.4.2022) 

 

יו"ר הוועדה יהא רשאי לתת סעדים ארעיים ככל שיידרשו, בהתייעצות עם המזכיר האקדמי,  זאת עד 

למועד כינוס הוועדה. לאחר כינוס הוועדה, תהא הוועדה רשאית לתת סעדים זמניים, ככל שיידרשו 

 ולפי שיקול דעתה וזאת עד להכרעה סופית במקרה שלפניה.

 

 (9.4.2014)דיון חוזר:  .4

       (6.4.2022) 

הוועדה רשאית לקיים דיון חוזר בהחלטותיה, בכל מקרה שתמצא לנכון לעשות כן, בין אם מיוזמתה ובין אם 

 לפי בקשה שתוגש. 
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 סדרי הדיון: .5
(6.4.2022) 

הוועדה תנהל פרוטוקול מסודר של ישיבותיה ותמציא לתלמיד החלטה מנומקת בעניינו תוך חמישה ימי 

 עבודה  מקבלתה.

 
 

 מועמדים ותלמידים –לק שני:  כללי רשות פקולטיים ח
 

 

 קביעת נהלים לאי קבלת מועמדים ללימודים .6
(13.5.1998) 

(9.4.2014) 

(6.4.2022) 

 

פקולטה תהא רשאית לקבוע בנהלים שתקבע כי לא יתקבלו ללימודים בה מועמדים שהצירוף של  6.1

להניח שיהווה סכנה לבריאות, לשלום או ליקוי במצב בריאותם כאמור והמקצוע בו בחרו, סביר 

לצרכים חיוניים של הציבור הנתון לטיפולם בתקופת הלימודים. נהלים אלו יהיו ברוח הכללים 

 הקבועים בנוהל זה ולא יסתרו אותם. 

 

 נהלים שתתקין פקולטה יחייבו אישור ועדת הבריאות האוניברסיטאית והוועדה המרכזת.

 

 דים או הפסקת לימודים בפקולטה לרפואה:קביעת נהלים לאי קבלת מועמ

 

בנוסף לאמור לעיל, רשאית הפקולטה לרפואה לקבוע בנהלים שתקבע כי לא יתקבלו ללימודים בה  6.2

מועמדים שהצירוף של ליקוי במצב בריאותם כאמור והמקצוע בו בחרו, סביר להניח שיהווה סכנה 

ן לטיפולם בתקופת הלימודים. נהלים אלו יהיו לבריאות, לשלום או לצרכים חיוניים של הציבור הנתו

 ברוח הכללים הקבועים בנוהל זה ולא יסתרו אותם. 

 

לעיל, תהא  6.2הסמכות לאי קבלת מועמד או הפסקת לימודיו של תלמיד בנסיבות המפורטות בסעיף  6.3

 נתונה לוועדת הבריאות הפקולטית של הפקולטה לרפואה.

 

ולטה לרפואה: ועדה קבועה של ששה חברים שהינם רופאים חברי סגל הרכב ועדת הבריאות של הפק 6.4

הפקולטה לרפואה, שניים מהם מומחים לפסיכיאטריה. הקוורום לדיון בוועדה יהיה: שלושה חברים, 

 שאחד מהם מומחה לפסיכיאטריה. 

 

 
 חלק שלישי:  הוראות כלליות

 

 

 ס ו ד י ו ת: .7
(6.4.2022) 

 

ניינו נדון על ידי ועדת הבריאות, דיוני הוועדה, מסמכיה, ממצאיה ומסקנותיה זהות המועמד או התלמיד שע

 יהיו חסויים.
 

החלטות הוועדה ידווחו לגורמים הרלבנטיים באוניברסיטה לצורך יישום, ללא עובדות  המקרה, ומבלי 

 שעובדות אלו יופיעו במערכת התלמידים, באופן שיתואם עם הממונה על הגנת הפרטיות.
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 סור דיונים מקבילים:אי .8
 

לא ייערכו בעת ובעונה אחת גם דיון בפני ועדת בריאות וגם דיון משמעתי בשל אותה התנהגות. 

העברת הדיון מגוף אחד למשנהו טעונה אישור הרקטור. לפי פניית המזכירות האקדמית יוכל 

אות והן בפני הרקטור, במקרים מיוחדים, להורות על קיום הליכים מקבילים הן בפני ועדת הברי

 הממונה על המשמעת.
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