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עת  באוניברסיטה סטודנט שלי את מצבו הרפואי והנפש לבחוןלאפשר לאוניברסיטה : מטרת הנוהל  .1

או אי  מגבלה ובמידת הצורך, אם תימצא או אי מסוגלות מתעורר חשש בדבר קיומה של מגבלה

האדם  כבוד תוך שמירה מרבית על סודיות רפואית, להפסיק את לימודיו, וכל זאת ,מסוגלות

 .ופרטיותו

 חשש ישסטודנט אשר ניתן לבחון כל  ,במסגרת הדיון. מיועד לדיון במקרים חריגים בלבדהל זה נו

או לפעילויות אחרות הנדרשות במסגרת  לימודיםל אינו מסוגלכי  נפשית או רפואית מסיבהש

 . הלימודים

 הגדרות  .2

 :בנוהל זה יהיו למילים ולמונחים הבאים המשמעויות הבאות

 הסטודנט רשום בו שאינו כפוף לדקן, או בית ספר  ,הפקולטה -"הפקולטה" 2.1

 הסטודנטרשום בו הפקולטה  דקן -דקן""  2.2

 ראש המחלקה, או בית ספר הכפוף לדקן, בו רשום הסטודנט. -"רמ"ח" 2.2

 קיבל תואר, לרבות מי שאושרה מי שנתקבל ללימודים ולומד באוניברסיטה, וטרם -"סטודנט" 2.4

 על הפסקת לימודים, וכן מועמד שנרשם ללימודים שהודיע לימודים ולמעט מי חופשת לו

 . באוניברסיטה

 זמני, חלקי, לצמיתות או לחלוטין מחלה, מצב נפשי או כושר לקוי העלולים, באופן -מגבלה"" 2.2

של  מילוי חובותיו ועקב לאנשים אחרים או לסטודנט עצמו תוך כדי  או להזיק  להוות סכנה

, וכן אי יכולת או תפקידו במסגרת עיסוקו בבוא העת הסטודנט במסגרת הלימודים ו/או מילוי

מסוגלות הנדרשת להבנת סיטואציה, דרישות, הנחיות ונהלים או התנהלות לגיטימית מצופה 

או  או להפריע למהלך התקין של ההוראה באוניברסיטה מסטודנט במהלך הלימודים לתואר,

 .וגלותאי מסבשל להטריד את סגל ההוראה או המנהלה באוניברסיטה 

 . להוראות נוהל זה ועדת בדיקה שממנה הרקטור בהתאם ובכפוף -"הוועדה" 2.6

 .סטודנט אשר ועדת בדיקה מונתה לבדיקתו בהתאם להוראות נוהל זה -"נבדק" 2.2

 כולל מצב נפשי -"מצב בריאותי" 2.2

 אחריות וסמכות .3

  אחראי על מינוי וועדת בדיקה לבחינת מצבו הבריאותי של הסטודנט –רקטור  3.1

 השיטה  .4

 הקמת ועדת בדיקה 4.1

חשש סביר, לאור מידע אמין ומוסמך לוועדת קבלה או לכל גורם מנהלי או אקדמי היה  4.1.1

יפנה אותו גורם לרמ"ח אשר יפנה לדקן.  לוקה במגבלה, שהגיע לידיעתו, כי סטודנט

לרקטור. הרקטור רשאי למנות ועדת בדיקה ולהטיל  (יפנההדקן יעביר את הפנייה )

 .סטודנט עליה את בדיקת אותו
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 :הרכב הוועדה יהיה כדלקמן 4.2

 שני חברי סגל בכיר -    

 הבכיר סגלהחבר שהינו  רופא -    

 שהינם חברי הסגל הבכירפסיכולוג קליני או עובד סוציאלי קליני  -    

 דקן הסטודנטים  -    

 ההיועץ המשפטי של האוניברסיט -    

 סמכויות הוועדה   4.3

ימציא לה כל מידע או מסמך רפואי או פסיכולוגי לפנות אל הנבדק ולבקש ממנו כי  4.2.1

 .הבריאותי למצבו הנוגע

אשר  ,נבדקרפואיים של  לבקש נתונים אודות מצב בריאותו של הנבדק מתיקים 4.2.2

 .לימודיו מחובתו היה למסור לפקולטה כתב ויתור על סודיות רפואית עם תחילת

קביעת  נדרשת לצורךה ,שיעבור כל בדיקה רפואית או פסיכולוגית ,לבקש מהנבדק  4.2.2

 .הבריאותי מצבו

 .במקרה הצורך ,להיוועץ במומחים ו/או ביועצים 4.2.4

להפסיק לאלתר את לימודיו או פעילויותיו הקשורות בלימודים עד לבירור מצבו  4.2.2

 הרפואי או להמצאת האישורים ותוצאות הבדיקות הנקובות לעיל.

 הזמנת הדקן 4.4

או אדם אחר שימנה הדקן, יוזמן  ,הנוגע לעניין או דקן הסטודנטים דקן הפקולטה 4.4.1

 .מסמך או חומר אחר הנחוץ לבירור המקרה מידע,  לה כל הוועדה ולמסור להופיע בפני

 זכויות הנבדק  4.4

 :לנוהל זה, חייבת הוועדה 4.6.2 קבל הוועדה כל החלטה בהתאם לסעיףבטרם ת 

תיו/הם של בשירו להזמין את הנבדק לטעון בפניה, ולאפשר לו להיעזר, אם ברצונו בכך, 4.2.1

 .פסיכולוג/ים מטעמו רופא/ים ו/או

 .לאפשר לנבדק להציג לפניה ראיות הנוגעות למצבו הבריאותי 4.2.2

 החלטות הוועדה  4.4

לפחות  כל החלטה של הוועדה חייבת להיות מנומקת בכתב, ולהתקבל בתמיכה של 4.6.1

 .חברי וועדה הארבע

או בחר שלא , 4.2לא נענה הנבדק, תוך זמן סביר, לבקשת הוועדה בהתאם לסעיף  4.6.2

 , תקיים הוועדה דיון במצבו הבריאותי על סמך4.2 זכות מזכויותיו על פי סעיף לממש

עמדת היחידה הנוגעת וקבעה כי אכן קיים  אשר בפניה, ולאחר ששמעה את המידע

 .4.6.2במגבלה, רשאית הוועדה להחליט כאמור בסעיף  הנבדק לוקה סביר כי חשש
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ובכלל זה  נבדק,השהיא לגבי המשך לימודיו של  להחליט כל החלטה הוועדה מוסמכת  4.6.2

במקרה שהוועדה  ,סופי ובין לימודיו של הנבדק לאלתר, בין באופן להמליץ על הפסקת

או בכפוף לתנאים  ,לנכון שתמצא לתקופת זמן כפי ,תקבע כי המדובר במצב חולף

 .הוכחת כשירותבהתאם ל או ,מסוימים כפי שתמצא לנכון

 סודיות ההליך  4.4

 שלשם בדיקתו תתמנה ועדה מקצועית לפי נוהל זה, דיוני הוועדה, ,הסטודנטזהות  4.2.1

מסמכיה וממצאיה יהיו סודיים לחלוטין, ואין למסור כל ידיעה לגביהם אלא 

המשפטי. היועץ באישור וזאת , באוניברסיטה הזקוק למידע לצורך ביצוע תפקידו לגורם

 .היםהאפשר יתקיים הדיון בתיק ללא מסירת פרטים מז ככל

כדי לגרוע מכל דין המחייב דיווח ו/או מסירת מידע לגורם  ,אין בכל האמור בנוהל זה 4.2.2

 .בדבר קיומה של סכנה אפשרית לציבור כלשהו

 ובדיקה חוזרת ערעור  4.4

יום  20זכאים לערער על החלטת הוועדה בתוך  ודקן הסטודנטים הדקן ,הנבדק 4.2.1

 .ההחלטה מקבלת

 .הערעור יוגש לרקטור 4.2.2

ת דרך הדיון בערעור, והוא רשאי להיוועץ לצורך כך עם מי שימצא הרקטור יקבע א 4.2.2

 .לנכון

מהוועדה לדון מחדש בהחלטותיה, לאור מידע חדש שהגיע אליו, לבקש הרקטור רשאי,  4.2.4

  .4.2לאמור בסעיף או למנות ועדה חדשה, בהרכב מקביל 

 מכיםלבדיקה חוזרת רשאית להסתמך על כל או חלק מחומר הראיות ו/או המסהוועדה  4.2.2

 .לראשונה אשר הוצגו בפני הוועדה שבדקה את עניינו של הנבדק

 נוהל זה יחולו על עבודת הוועדה לבדיקה חוזרת בשינויים המחויבים כמתחייבהוראות  4.2.6

 .מן האמור בסעיף זה

 / ועדת הוראה מחלקתית סמכות רשות שיפוט משמעתי 4.4

שות שיפוט משמעתי או לגרוע מסמכותה של ר אין בכל האמור בנוהל זה כדי לשלול  4.9.1

, או מסמכות לדון בעניינו של הנבדק או בכל דבר הקשור אליו או להתנהגותו המוסמכת

 .ועדת הוראה מחלקתית

 מסמכים קשורים ונלווים  .4

 אין 2.1

 טפסים  .4

 אין 6.1

 הפניות .4
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 אין 2.1

 אישורים וחתימות .4

 חתימה תאריך תפקיד שם מלא 

     

 

 

 טבלת מהדורות ושינויים
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