אוניברסיטת תל-אביב
הוראות האוניברסיטה

נוהל בדבר בדיקת מצב בריאותם של מועמדים ותלמידים באוניברסיטה

שם ההוראה:

.1

דף מספר
מתוך

1
4

תאריך פרסום
20.10.1991

מספר ההוראה
12-015

מ ט ר ה:
נוהל זה נועד:
1.1

)(9.4.2014
לקבוע כללים להפסקת הלימודים באוניברסיטה של תלמיד שמחמת מצב בריאותו גורמת התנהגותו
לסכנה לעצמו או לאחרים או להפרעה מתמשכת ובלתי נסבלת לתקינות הלימודים והפעילות
האקדמית בקמפוס.

1.2

)(13.5.1998
לאפשר לפקולטות ,הרואות צורך בכך ,להתקין נהלים שימנעו קבלה ללימודים של מועמדים או
יאפשרו הפסקת לימודים של תלמידים שהצירוף בין מצב בריאותם כאמור למקצוע בו בחרו עלול
להוות סכנה לציבור הנתון לטיפולם בתקופת הלימודים ו/או העשוי להיות נתון לטיפולם לאחר סיום
לימודיהם.

חלק ראשון :כללי חובה כלל-אוניברסיטאיים
.2

טיפול בהפרעות לתקינות לימודים ופעילות אקדמית בקמפוס:
הביא חבר הסגל האקדמי או חבר הסגל המינהלי לידיעת דקאן הפקולטה כי התנהגותו של תלמיד גורמת
להפרעה ממושכת ובלתי נסבלת לתקינות הלימודים או לפעילות האקדמית בקמפוס ,או שהתנהגות כאמור
נמשכת למרות התראות חוזרות ונשנות ,וכי סביר להניח שהתנהגות כאמור נגרמת מחמת מצב בריאותו של
התלמיד ,יהיה דקאן הפקולטה רשאי להביא את המקרה בפני ועדה אוניברסיטאית שתתמנה למטרה זו )ראה
להלן(.
2.1

ועדת בריאות:

תוקם ועדת בריאות מטעם הסנאט.
 2.1.1ה ר כ ב:

)(9.4.2014
)( 1

הוועדה בהרכב כלהלן :שני רופאים חברי סגל מהפקולטה לרפואה ,חבר סגל מומחה
לפסיכולוגיה קלינית ,חבר סגל מומחה לתחומי העבודה הסוציאלית ודקאן הסטודנטים,
שישמש כיו"ר הוועדה.

)( 2

לחברי הוועדה שבהרכב ימנה הסנאט ארבעה ממלאי מקום עפ"י מפתח זהה לזה של
חברי ועדת הבריאות.
את מקומו של דקאן הסטודנטים ימלא בהיעדרו סגן הרקטור.
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שם ההוראה:

 2.1.2ס מ כ ו י ו ת:

הוועדה רשאית לדרוש מהתלמיד מידע על מצב בריאותו ,כולל ע"י חתימה על טופס הצהרת
בריאות או כתב ויתור על סודיות רפואית )להלן" :כתב הויתור"(.
כתב הויתור יינתן לטובת הרופאים והמומחה לפסיכולוגיה קלינית בלבד שבין חברי הוועדה.
אלה יחוו דעתם לשאר חברי הוועדה בדבר מצב בריאותו של התלמיד.
 2.1.3בדיקות:

הוועדה רשאית לחייב את התלמיד להיבדק ע"י רופא או רופאים ,מטעמה ועל חשבונה.
 2.1.4זכויות הנבדק:

במשך כל ההליך תינתן לתלמיד הזדמנות הוגנת להציג את טענותיו ,ובכלל זה להיעזר
בשירותיו של רופא ,פסיכולוג ,עובד סוציאלי או משפטן מטעמו.
 2.1.5סברה ועדת הבריאות כי נתקיימו במועמד או בתלמיד התנאים האמורים בסעיף  ,7לא יתקבל
המועמד ללימודים או יופסקו לימודיו של תלמיד בפקולטה.
 2.1.6סברה הוועדה כי הליקוי במצב בריאותו של המועמד או התלמיד עשוי לחלוף ,רשאית היא
להחליט לאפשר לו לשוב ולהיבדק בתוך פרק זמן שייקבע על ידה.
(9.4.2014) 2.1.7
סירב המועמד או התלמיד להופיע בפני ועדת הבריאות או להיבדק ע"י רופא או רופאים
מטעמה או שלא הגיע לדיון הוועדה ,לא יתקבל ללימודים בפקולטה ,או יופסקו לימודיו ,לפי
המקרה.
 2.1.8במשך כל ההליך תינתן למועמד או לתלמיד הזדמנות הוגנת להציג את טענותיו ,ובכלל זה
להיעזר בשירותיו של רופא ,פסיכולוג ,עובד סוציאלי או משפטן מטעמו.

.3

החלטות ועדת בריאות:
בתום ההליך תוכל ועדת הבריאות לקבוע:
3.1

כי אין במצב בריאותו של התלמיד כדי להצריך השעייתו מלימודים או הפסקת לימודיו; או

3.2

כי מצב בריאותו של התלמיד אינו מאפשר המשך לימודיו ובמקרה זה יופסקו לימודי התלמיד;
או-

3.3

כי מצב בריאותו של התלמיד אינו מאפשר המשך לימודיו לפרק זמן קצוב ,ובמקרה זה יופסקו
לימודי התלמיד לפרק זמן שתקבע הוועדה.
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בדיקה חוזרת:
הופסקו לימודי תלמיד לפרק זמן קצוב ,כאמור בסעיף  3.3דלעיל ,ייבדק התלמיד ע"י ועדת הבריאות ,שוב,
בתום התקופה הנ"ל.
מצאה ועדת הבריאות כי מצב בריאותו של התלמיד מאפשר זאת ,יוחזר התלמיד ללימודים בפקולטה בה
למד.

.5

דיון חוזר(9.4.2014) :
הוועדה רשאית לקיים דיון חוזר בהחלטותיה.

.6

הנמקות:
על ועדת הבריאות לנמק את כל החלטותיה בכל שלבי ההליך.

חלק שני :כללי רשות פקולטטיים

.7

.8

התקנת נהלים לאי קבלת מועמדים ולהרחקת תלמידים:
)(13.5.1998
)(9.4.2014
7.1

רשאית הפקולטה לקבוע בנהלים שתתקין כי לא יתקבלו ללימודים בה מועמדים או כי יורחקו
מהלימודים תלמידים שהצירוף של ליקוי במצב בריאותם כאמור והמקצוע בו בחרו ,סביר להניח
שיהווה סכנה לבריאות ,לשלום או לצרכים חיוניים של הציבור הנתון לטיפולם בתקופת הלימודים
ו/או העשוי להיות נתון לטיפולם ,עם סיום לימודיהם.

7.2

הסמכות לאי קבלת מועמד או הרחקה מלימודים של תלמיד בנסיבות המפורטות בסעיף  7.1לעיל,
תהא נתונה לוועדת הבריאות הפקולטטית.

7.3

הרחקת תלמיד מלימודים בנסיבות המפורטות בסעיף  1.1לנוהל זה ,הינה אך ורק בסמכות ועדת
הבריאות האוניברסיטאית.

אישור ועדה מרכזת:
נהלים שתתקין פקולטה עפ"י פרק זה יהיו טעונים אישור הוועדה המרכזת של הסנאט.
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חלק שלישי :הוראות כלליות
.9

ס ו ד י ו ת:
זהות המועמד או התלמיד שייבדק ע"י ועדת הבריאות ,דיוני הוועדה ,מסמכיה ,ממצאיה ומסקנותיה יהיו
סודיים.
הוועדה לא תמסור כל מידע לגביהם אלא לדקאן שפנה אליה בנדון מלכתחילה .הדקאן יפעל בנדון ככל
שיתחייב ממסקנות הוועדה.

 .10איסור דיונים מקבילים:
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 הרקטור ,במקרים
מיוחדים ,להורות על קיום הליכים מקבילים הן בפני ועדת הבריאות והן בפני הממונה על המשמעת.

נוהלי האוניברסיטה/נהלים/בריאות ][187687
9.4.2014

