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 הפסקת לימודים בגין הפרעות התנהגותיות חמורות 

   תוכן עניינים

 מטרה .1

 ועדת בדיקה .2

 זכויות התלמיד .3

 סעד במקרים דחופים .4

בלבד נוחות  מטעמי  זכר  בלשון  נכתב  כאחד  ,המסמך  ולגברים  לנשים  מיועד  להחליף אך  ניתן  זה  במסמך   .

  ״ביקור״-ב״השתלמות״ או  -ב״לימודים״    ;אורח״ )ביחיד אור רבים(״תלמיד  -ב  דוקטור״, או-״בתר-ב״תלמיד״  

 . )על הטיותיהן(

 מטרה .1
הלימודים   להפסקת  כללים  לקבוע  זה  נוהל  גורמת    לתלמיד,מטרת  בריאותו  מצב  שמחמת 

או להפרעה מתמשכת ובלתי נסבלת לתקינות הלימודים    ,התנהגותו לסכנה לעצמו או לאחרים
לכל פעילות  או  או לחיים במעונות,,  (״המדרשהלהלן ״) במדרשת פיינברגוהפעילות האקדמית 

  .(״המכון ״  :להלן) אחרת בקמפוס מכון ויצמן למדעפעילות  מדעית או 

 ועדת בדיקה .2

תלמידים,  לכי התנהגותו של תלמיד גורמת להפרעה בלתי נסבלת   המדרשההובא לידיעת דיקן  

  ,לפעילות אקדמית  ,לתקינות הלימודיםלדיירים במעונות,  דוקטורים או לעובדים במכון,  -לבתר

  השניתנ  התראההתנהגות כאמור נמשכת למרות  ה, ושהמכוןפעילות אחרת בקמפוס  כל  או ל

)לרבות  מגבלה בריאותיתנגרמת מחמת   התלמידהתנהגות  המדרשה , וכי לדעת דיקן לתלמיד

נפשית( דיקן המדרשה,  מצב  ועד  רשאי  בפני  את המקרה  בדיקהלהביא  על  ת  ידו -שתתמנה 

 .  (״עדהו הו״ :להלן)

 תפקיד הוועדה .2.1
לדון במקרה לפרטיו ולהמליץ בפני דיקן המדרשה על דרכי הפעולה לקיים הליך בדיקה,  

 שיש לנקוט בהם נוכח המצב. 

 הרכב הוועדה .2.2

 יו״ר ועדת ההוראה הרלבנטית או נציג מטעמו  .2.2.1

 המזכיר האקדמי של מדרשת פיינברג  .2.2.2

 במכון נציג השירות הסוציאלי  .2.2.3

 המדרשהנציג מטעם השירות הפסיכולוגי בו נעזרת  .2.2.4

 בהתאם להחלטת הדיקן  – המדרשהרכז מטעם  .2.2.5

 סמכויות הוועדה .2.3

 מידע רפואי .2.3.1

רשאית לדרוש מהתלמיד מידע על מצב בריאותו,    ועדת הבדיקה .2.3.1.1
או  בריאות  טופס הצהרת  על  שיחתום  בקשה  של  בדרך  כולל 

 "(.ויתורוכתב ה כתב ויתור על סודיות רפואית )להלן: "
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מכון  פסיכיאטר מטעם  ו/או    ויתור יינתן לטובת פסיכולוגוכתב ה .2.3.1.2
 בוועדההחבר  הסוציאלי    , וכן לטובת נציג השירותויצמן למדע

הפסיכיאטר יוציא חוות דעת לכלל חברי הוועדה בדבר   .בלבד
השפעות אפשריות של מצב בריאותו של התלמיד על האפשרות 

, מבלי לפרט את תוכן המצב הרפואי, במדרשהלהמשך לימודיו  
 השלכותיו.  את אלא רק

לבקש   .2.3.1.3 רשאית  הבדיקה  רופא  ילה  מהתלמידועדת  ע"י  בדק 
על  . הבדיקה תיעשה יותר מטעמה)לרבות פסיכיאטר( אחד או 

 .המדרשהחשבון 

 המלצות  .2.3.2

 :המדרשהההליך מוסמכת הוועדה לקבוע ולהמליץ לדיקן בתום 

מצד כי   .2.3.2.1 פעולה  כל  מחייב  אינו  התלמיד  של  בריאותו  מצב 
  ; אוהמדרשה

השעייתו   .2.3.2.2 להצריך  כדי  התלמיד  של  בריאותו  במצב  אין  כי 
לו  שיאפשרו  כלים  על  ולהמליץ  לימודיו  הפסקת  או  מלימודים 

 ; או מבלי לגרום להפרעה או להשתלםלהמשיך ללמוד 

ם. לימודיה המשך    את  כי מצב בריאותו של התלמיד אינו מאפשר .2.3.2.3
 ; או  לצמיתותיופסקו  ובמקרה זה לימודי

התלמיד אינו מאפשר המשך לימודיו לפרק מצב בריאותו של    כי .2.3.2.4
  לימודיו לפרק זמן שתקבע הוועדה.   יושעוזמן קצוב, ובמקרה זה  

אישור רפואי  התלמידבתום פרק הזמן שתקבע הוועדה, ימציא 
על מצבו לעובד הסוציאלי שנמנה על חברי הוועדה אשר ימליץ 

   לדיקן המדרשה:

 ; או על כנה להותיר את ההשעיה -

 ההשעיה ללא דיון נוסף בוועדה; או לסיים את  -

 .לבקש לכנס את הוועדה לבחינה חוזרת של המקרה -

 זכויות התלמיד  .3

 זכות טיעון וייצוג  .3.1

במשך כל ההליך תינתן לתלמיד הזדמנות הוגנת להציג את טענותיו, ובכלל   .3.1.1

אחר  נציג  כל  או  סוציאלי  עובד  פסיכולוג,  רופא,  של  בשירותיו  להיעזר  זה 

 שיבחר מטעמו.

להופיע בפני הועדה או להיבדק ע"י רופא מטעמה או לחתום   התלמידסירב  .3.1.2

ועדה לקבל  ועל טופס ויתור סודיות, או שלא הגיע לדיון הוועדה, רשאית ה

 החלטה בהעדרו, על בסיס המעשים בגינם כונסה.

 דיון חוזר  .3.2
או    2.3.2.3רשאי לבקש מהוועדה לקיים דיון חוזר בהחלטותיה לפי סעיפים    התלמיד

לתלמיד על החלטת    המדרשה בתוך שלושים יום מהמועד בה הודיעה  לעיל    2.3.2.4

חוות דעת רפואית לעובד הסוציאלי, אשר בסמכותו   התלמידבמקרה כזה ימציא    הוועדה.

 עדה או לדחות את הבקשה. ולבקש מהדיקן לכנס את הו
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 סעד במקרים דחופים  .4
  , תלמידיםל כי התנהגותו של תלמיד גורמת להפרעה בלתי נסבלת   המדרשההובא לידיעת דיקן  

פעילות אחרת  כל  או ל  ,לפעילות אקדמית  ,לתקינות הלימודיםלדיירים במעונות,  לעובדים במכון,  

, וכי לדעת דיקן  לתלמיד  השניתנ  התראההתנהגות כאמור נמשכת למרות  ה, ושהמכוןבקמפוס  

נגרמת מחמת מצב בריאותו של התלמיד, והיא  ר  קיימת סבירות לפיה התנהגות כאמו  המדרשה

(, ידו-לכך על)או מי שהוסמך    המדרשהמהווה או עלולה להוות סכנה לשלום הציבור, רשאי דיקן  

  = לפנות לגורמי האבטחה במכון  לאסור על כניסתו של התלמיד הנ״ל לשטח מכון ויצמן למדע ו 

אך לא רק,   היתר,  בין  היא  זאת  זאת. תקנה  הוראה  יאכפו  להסדרת כדי שאלה  החוק  מכוח 

תשנ"חיהב ציבוריים,  בגופים  הציבור, 1998-טחון  ביטחון  על  שמירה  לשם  סמכויות  ולחוק   ,

במקרים בהם ביצע אדם מעשה אלימות, או מכון  ה, בהם נקבעה סמכותו של  2005-תשס"ה

למתחמים  ומד לבצע מעשה אלימות, למנוע מאותו אדם כניסה  במקרה של איום ממשי כי אדם ע

ואף להשתמש    -  ממתחמים ומבנים שבאחריותו, או להוציא את אותו אדם  ומבנים שבאחריותו

הוראה זאת תהיה תקפה למשך חודש ימים או עד להשלמת הבירור בעניין    בכוח סביר לשם כך.

ך את האיסור האמור, הוא רשאי להאריך לפי המועד המוקדם. מצא דיקן המדרשה צורך להארי  –

פעולה זאת כרוכה  את משך ההרחקה בחודש אחד ובלבד שהליכי הבירור מתקיימים ללא שיהוי.  

 מהלימודים המקבילה לה באורכה.אוטומטית בהשעיה 

 


