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 תשפ"א – לפיזיותרפיה החוג תקנון

 

לפיזיותרפיה ומהווה נספח לתקנון המכללה.  חוגתקנון זה מתייחס לצרכים ייחודיים ל

  בכל נושא ועניין. מכללההסטודנטים לפיזיותרפיה כפופים לתקנון ה

 

 :בריאות .1

 ימים,ים, במצבים מסופיזיותרפיה כרוכבהמעשיות  תיוההתנסוהלימודים המעשיים ו

 מתבקשים טודנטים. הסוכן בעומס רגשי הגוף על פיזיים ניכרים עומסים בהפעלת

 קבלתם מאז במידה שהתרחש , או הנפשי הגופני במצבם שאובחן שינויכל  על להצהיר

להשתתף בשיעורים  רותועל הסטודנט להמציא אישור רפואי על כשי ,בנוסף. לחוג

 או התנסויות מעשיות. / מעשיים ו

 לבקש ת/רשאי ,מומחים רופאיםאו  / עם אנשי סגל ו צות החוג, בהתייע ת/ראש .1.1

 מטעם החוג. רופא י"ע להיבדק ה/מהתלמיד

סטודנטיות בהריון נדרשות לדווח לראש החוג מיד עם ידיעתן על כך. בנוסף, עליהן  .1.2

 מיועדות להשתתף.הן ריון לכל המרצים בקורסים המעשיים בהן ילדווח על הה

 

 ברית ואנגלית.לימודי פטור בע –תנאי קבלה  .2

 מכללתיים:-כלל עברית הבעה מקורסי פטור יהיה תלמיד :עברית הבעה .2.1

 .אקדמי תואר בעל הינו םא .2.1.1

 ליאמינימ ציון וקיבל עברית היא בו ההוראה ששפת ספר בבית למד םא .2.1.2

 .לימוד יחידות 2 בהיקף ,עברית הבעהת בבבגרו  76של

 של ליאמינימ ציון וקיבל עברית איננה בו ההוראה ששפת ספר בבית למד םא .2.1.3

  של ליאמינימ ציון אולימוד,  יחידות 5 בהיקף עברית בהבעה בבגרות 91

 .ל"יע במבחן 132

 :הערה

 אינה עבריתשפה הב המועמד של שליטתו כי ,הקבלה בראיון התרשמה הקבלה ועדת אם

 הבעה הקורס בלימוד ללימודים הקבלה את להתנות הקבלה ועדת רשאית ,מספקת ברמה

 .בפטור אותם מזכים שלהם הבגרות שציוני לאלו םג ,עברית

-הכלל העברית מלימודי לפטור פנימי מבחן במכללה תקייםמ הלימודים פתיחת לפני

 לאחר תחליט הקבלה שוועדת תלמיד. פטור מקנים לא בבגרות ציוניהםש לאלו םימכללתי

 .פטור למבחן לגשת יוכל לא בקורס מחויב הינו כי הראיון

 

 :אנגלית .2.2

  לפחות  "1"מתקדמים  של באנגלית התחלתית רמה מחייבת פיזיותרפיה ללימודי קבלה

 "פטור"  לרמת הגיעו שלא תלמידים(. מ"אמיר/  ר"אמי/  פסיכומטרי במבחן ומעלה 100  ציון)

 שנת סוף עד באנגלית "פטור"  רמת להשיג חייבים הפסיכומטרית, הבחינה במסגרת

 או ,במכללה "מתקדמים" ברמת קורס בהצלחה סייםל היינוד ,במכללה הראשונה לימודיהם

 .באנגלית "פטור" למתן המוכר אקדמי מוסד בכל

 

 :לשנה משנה המעבר תנאי .3

 :קורסים, כמפורט להלןב עובר ציוןו בכל ההתנסויות 70, ציון 70  של ציונים ממוצע  .3.1

  :בלבד אחד במקצוע שנכשל סטודנט .3.2
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, אך יאלץ לחזור ה המתקדמת, יעבור לשנ70מעל  שנתיאם ציונו המשוקלל ה .3.2.1

 על הקורס.

 הקורס בו נכשל על , יידרש לחזור70פחות מ  אם ציונו המשוקלל השנתי הוא .3.2.2

  75 - מ פחות ציוניו בהם הקורסים ועל כל

סטודנט שנכשל בשני מקצועות בשנת לימודים אחת, לא יוכל לעבור לשנה  .3.3

 מתקדמת:

סטטוס נינו בפני וועדת יובא ע, 70מ  אם ציונו המשוקלל השנתי הוא פחות .3.3.1

 ופסקו לימודיו לאלתר. וי

 ענינו בפני וועדת סטטוס. יובא ,70אם ציונו המשוקלל השנתי הוא מעל  .3.3.2

הוועדה תמליץ אם להפסיק את הלימודים או לאפשר חזרה על אותם קורסים 

. שנת לימודים זאת 75-בהם נכשל ועל קורסים בהם היו ציוניו נמוכים  מ

'. אפשרות זו ניתנת לסטודנט פעם אחת בלבד במשך כל נקראת 'שנת ניסיון

 תקופת לימודיו.

סטודנט בשנת ניסיון יוכל להירשם לקורסים מתקדמים, במקביל להשלמת  .3.3.3

שמילא את דרישות הקדם לקורסים  בתנאי ,הניסיוןבשנת הלימודים 

 לא מתקיימים בשעות מקבילות לקורסי ההשלמה.  המתקדמים ובתנאי שהם

הניסיון, לימודיו יופסקו ללא קשר עם  ט לא עמד בדרישות שנתוהסטודנ היה .3.3.4

 הישגיו בקורסים המתקדמים.

בשנת לימודים אחת, יובא עניינו בפני וועדת יותר משני מקצועות, סטודנט שנכשל ב .3.4

 סטטוס ויופסקו לימודיו לאלתר.

סטודנט יוכל לצאת להתנסויות קליניות בתנאי שעמד בדרישות הקדם ליציאה  .3.5

 . (7.1יות )מפורטות בסעיף להתנסו

יובא עניינו בפני וועדת סטטוס, אשר אחת,  קלינית בהתנסות שנכשל טודנטס  .3.6

)ראה סעיף  לחזור על חטיבת הלימודים הרלוונטית תהייה רשאית להחליט לחייבו

 לפני ,ההתנסות על לחזור  או לחייבו /, לפני שיוכל לצאת להתנסות חוזרת ו (7.1

 .הרגיל מודיםהלי שיחזור למסלול 

וס ויופסקו התנסויות קליניות, יובא עניינו בפני וועדת סטט בשתי שנכשל ודנטסט .3.7

 לימודיו לאלתר.

 

 :והיעדרויות נוכחות .4

 .ודבר עניין לכל בצפת האקדמית המכללה ןתקנו חל ,לפיזיותרפיה החוג תלמידי על

ה מחל ,ילואיםמ( לשיעור להגיע מהתלמיד נבצר בהם במצבים רק להיות יכולה יעדרותה

 צריכה אלה חריגים במקרים היעדרות .מסך שעות הקורס 20% של גבול ועד ולידה(

 .ומתועדת מוסברת להיות

בשנים ג' ו ד' ללימודים, סמסטרים א' ו ב' עשויים להתחיל כשבוע לפני המועד המצוין  

 בלוח הזמנים האקדמי הרשמי שמפורסם ע"י המכללה. 

 ' להתעדכן מבעוד מועד בדבר מועדי תחילת הסמסטרים.על הסטודנטים בשנים ג' ו ד

  כללי התקנון שבפרק זה, יחולו על כל משך תקופת הסמסטרים.

 

 .המכללה תקנון על להוסיף בא זה קנוןת

חובה על הסטודנט להשתתף באופן פעיל ובהתאם לדרישות בקורסים העיוניים,  .4.1

 המעשיים והקליניים.

 כל .בזוגות תרגול קרובות תיםלעי מתקיים המעשית ההוראה במהלך .4.1.1

 בחינות מעשיות. ובזמן התרגול בעת לחברו מודל לשמש חייב סטודנט
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חובה על כל הסטודנטים להשתתף בסיורים, ביקורים, סדנאות וכל פעילות במסגרת  .4.2

 הלימודים שמתקיימת מחוץ לקמפוס.

יערך קיימת חובת נוכחות מלאה בכל השיעורים בקורסים המעשיים. רישום נוכחות  .4.3

 בכל קורס מעשי.

לידה, אבל על קרוב משפחה מדרגה במקרה של היעדרות מסיבות מוצדקות ) .4.4

, מילואים או מחלה של שלשה ימים ומעלה באישור חתום ידנית על ידי ראשונה

( מקורס מעשי או מפעילות אחרת עליה חלה חובת נוכחות, על הסטודנט רופא

מיום  תוך שבוע ,המחלקהלהמציא אישור על סיבת ההיעדרות למזכירות 

 ההיעדרות.

במקרה בו לא יוצג אישור על סיבת ההיעדרות בפרק הזמן המוקצב, תחשב  .4.5

, למעט מקרים בהם הסטודנט יציג אישורים המעידים על ההיעדרות כלא מוצדקת

 כך שלא היה ביכולתו להציג אישור במועד הנדרש. 

ומרצה הקורס יהיה  קורסהיעדרות מסיבה לא מוצדקת דינה כאי עמידה בדרישות ה .4.6

קורס, בהתאם למצוין בסילבוס הסטודנט ב להוריד נקודות מהציון הסופי של רשאי

 הקורס

נעדר הסטודנט משיעור מעשי עקב סיבה מוצדקת, חלה עליו חובה להשלים את  .4.7

 החומר שהחסיר.

סך השעות של קורס מעשי, יובא עניינו מ 20%ממעל ל   היעדרותמקרה של כל ב .4.8

 ט בפני וועדת סטטוס, אשר בתאום עם מרצה הקורס, תהיה רשאיתשל הסטודנ

 הסטודנט לחזור על הקורס. לחייב את 

 מזכה:  או אירוע של היעדרות חופשת לידההיעדרות בגין  .4.9

היעדרות : 4סעיף  -21.9.14ות הסטודנט מתאריך התייחס לתיקון כללי זכויב .4.9.1

מכלל  30%עות או שבו 6 בגין חופשת לידה תעמוד על  עיוניים  מקורסים

על פי תכנית  הסטודנט ישלים את החסר  חובת נוכחות. בהםהשעורים שחלה 

 שתעשה על ידי מורה הקורס. 

שבועות  6במקרה של היעדרות של יותר מ זכויות הסטודנט ,   לחוק 6ל פי סעיף ע .4.9.2

את  או לחייבפטור  תתלחוג ל / האפשרות למוסד  קיימתמקורס קליני,  30%או 

הכשרה מעשית( במועד מאוחר יותר  /קורס קליני לחזור על ביצוע הפעילות )הסטודנט 

 קליניים)וזאת ללא תשלום על הקורסים עליהם הוא חוזר(. סעיף זה יחול על הקורסים ה

 ", "שיקום" ו "מכון"התפתחות הילדחולים", "-המהווים חלק מחטיבות הלימודים "בית

 .7.2אשר מפורטים בסעיף ו

 

 בחינותנהלי  .5

 ,הסטודנטים את בחינות, עפ"י תקנון המכללה, מחייב בשעות התנהגות נוהל .5.1

  .והמשגיחים המרצים

 .הקורס באתר כפי שיפורסם הקורס בסילבוס יופיע לבחינה הנדרש החומר היקף .5.2

 .60ציון עובר בבחינה בקורס עיוני הוא  .5.3

 . 70ציון עובר בבחינה בקורס מעשי הוא  .5.4

 . 70 ת בהתנסות קלינית הואציון עובר בבחינה ובמטלה אקדמי .5.5

)כולל הבחינה  'א במועד של קורסים מעשיים לבחינות לגשת חייב סטודנט כל .5.6

 ולסטודנטים במועד א'  לסטודנטים שנכשלו מיועד 'ב מועד . העיונית אם מתקיימת(

לידה, אבל על קרוב משפחה  : כגון מוצדקות מסיבות מועד א' לגשת ל יכלו לא אשר

מחלה של שלשה ימים ומעלה באישור חתום ידנית על , לואיםמדרגה ראשונה, מי

 או חפיפה )קיום באותו יום( בין מועדי א' של שני קורסים.  ידי רופא
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 אישור למזכירות החוג ימציא בלבד, צדקותומ מסיבות  'א למועד ניגש שלא סטודנט .5.7

 בקורס מעשי על הסטודנט ליידע את ,לכל המאוחר. כמו כן תוך שבוע  ,מתאים

 .'כמועד א 'ב מועד יחשב אלו הבחינה. לסטודנטיםמהמרצה על היעדרותו 

פרק הזמן המוקצב, תוך בממועד א'  במקרה בו לא יוצג אישור על סיבת ההיעדרות .5.8

, למעט מקרים בהם הסטודנט יציג אישורים תחשב ההיעדרות כלא מוצדקת

 המעידים על כך שלא היה ביכולתו להציג אישור במועד הנדרש. 

 למועד לא ניגש אשר סטודנט .אוטומטית זכות אינה המועדים בשני להיבחן שותהר .5.9

 ,מיוחד למועד זכאי אינו ',ב למועד ניגש ולא 'א במועד נכשל או 'ב במועד ונכשל 'א

 לא ניגש למועד א' או ב' מסיבה מוצדקת. אלא אם

 על ם.ציון בקורסים עיוניי לשפר מנת על במועד ב' לבחינה לגשת רשאי סטודנט .5.10

מועד  לפני שבוע עד התלמידים במזכירות למועד ב'  להירשם הסטודנט יהיה

 הבחינה. 

בבחינה עיונית של קורס מעשי תינתן  לגשת למועד ב' לשיפור ציון האפשרות .5.10.1

 על פי שיקול דעתו של המרצה.

 אפשרות לשפר ציון בבחינה מעשית.אין  .5.10.2

 אפשרות לשפר ציון בבחינה של התנסות.אין  .5.10.3

יגש למועד ב' במטרה לשפר ציון, ציון מועד ב' ייחשב בכל מקרה שנ סטודנט .5.10.4

כציון הסופי בקורס. היה ונכשל סטודנט במועד ב' לאחר שניגש לשפר ציון, יחשב 

 הדבר כאילו נכשל בקורס כולו ויחייב את הסטודנט לחזור על הקורס.

 נוהל בחנים:  .5.11

 כל סטודנט חייב לגשת לבוחן המהווה מטלה בקורס. .5.11.1

לידה, אבל על קרוב : מבוחן תיחשב למוצדקת רק במקרים של היעדרות .5.11.2

, מחלה של שלשה ימים ומעלה באישור משפחה מדרגה ראשונה, מילואים

הבוחן לבחינה חתום ידנית על ידי רופא או חפיפה )קיום באותו יום( בין 

 בקורס אחר. 

       למזכירות החוג ימציא בלבד, מוצדקות מסיבות בוחן ל ניגש שלא סטודנט .5.11.3

  לכל המאוחר. תוך שבוע  מתאים, אישור

שנעדר מבוחן ללא סיבה מוצדקת, או שנעדר מסיבה מוצדקת אך לא  סטודנט .5.11.4

למעט מקרים בהם , 0אישור בתוך פרק הזמן הנדרש, ציונו בבוחן יהיה  המציא

הסטודנט יציג אישורים המעידים על כך שלא היה ביכולתו להציג אישור במועד 

 הנדרש.

  לא מתקיימים מועדי ב'. בבחנים .5.11.5

שנכשל בבוחן, אך בשקלול הבוחן עם המטלות האחרות בקורס  סטודנט .5.11.6

 מגיע לציון עובר, דינו שעבר את הקורס.

המורכב מבחינה עיונית ובחינה מעשית: חובה על הסטודנט לעבור כל  קליני בקורס  5.12

 .לפחות 70ולהגיע לציון משוקלל של  אחת מהבחינות בנפרד

יבחן במועד ב' רק  ,ועד א' באחת מהבחינות )מעשי ו/או עיוני(במ ונכשלהיה  5.12.1

 בחינה בה נכשל.ב

ונכשל במועד ב' של החלק העיוני ו / או החלק המעשי, מחויב לחזור על  היה 5.12.2

  הקורס כולו ולהבחן על שני חלקיו.  

  

מוקדם לקורס  תנאי הואמעבר שלו בהצלחה שאו קליני,  / שלון בקורס עיוני ויבכל כ  5.13

לחזור על אותו הקורס בשנה שלאחר מכן ולא יוכל  הסטודנט , יהיה על קדםמת

 .קורס המתקדםהירשם לל
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  מתכונת השאלות במועד ב' איננה חייבת להיות זהה למתכונתן במועד א'.  5.14

 סטודנט אינו זכאי למועד ג'.  5.15

 

 :ערעוריםנוהל  .6

נה!( הבחי בחוברת ולא( הבחינה של התשובות בדף לעיין רשאי סטודנט כל  .6.1

   .נבחן הוא בה גרסה ואותה בחינה אותה של לתשובות תשובותיו את ולהשוות

           תוך שבועיים מיום  הבחינות למדור יפנה ,בבחינה ציון עלסטודנט המבקש לערער 
 הממוחשבת המערכת דרך או לכך המיועד טופס גבי על ערעור ויגישפרסום הציונים 

 .המכללה של
 פי ועדת ערעורים, על בפני קלינית בהתנסות ציון "נכשל" על לערער רשאי סטודנט  6.2

 הבא: הנוהל

 הועדה. לכינוס בכתב מנומקת בקשה יפנה הסטודנט 6.2.1

 / קבלה על בנימוקים ובהתייעצות עם המדריך הקליני תחליט תדון הועדה 6.2.2

 .הערעור דחיית

 אשר ,ציון "עובר" בהתנסות קביעת משמעותה הערעור, קבלת על ההחלטה 6.2.3

 .לתואר הציון בשקלול כלליי לא

 .סופית היא הועדה החלטת 6.2.4

   

 (:קלינית התנסות )להלן הכשרה המעשית .7

 ,של כל הקורסים בהצלחה מעברהן  קלינית דרישות קדם ליציאה להתנסות .7.1

 חלק מחטיבת הלימודים השייכת לאותה התנסות, כמפורט להלן: ויםוהמה

ן מהווים תנאי הכרחי הקורסים שלהל -חולים" -חטיבת לימודים בתחום "בית .7.1.1

 לצורך יציאה להתנסות קלינית בתחום "בית חולים":

 אנטומיה )כל הקורסים( .7.1.1.1

 פיזיולוגיה )כל הקורסים(. .7.1.1.2

  נוירולוגיה .7.1.1.3

 אורתופדיה א' .7.1.1.4

 אורתופדיה ב' .7.1.1.5

 רפואה כירורגית .7.1.1.6

 רפואה פנימית .7.1.1.7

 ראומטולוגיה .7.1.1.8

 קרדיולוגיה .7.1.1.9

 מחלות מערכת הנשימה .7.1.1.10

 קינזיולוגיה .7.1.1.11

 ניתוח הליכה .7.1.1.12

 מיותטכניקות שיקו .7.1.1.13

 תרגילים רפואיים .7.1.1.14

 שיקום אורתופדי אקוטי.  .7.1.1.15

 שיקום החולה הנשימתי. .7.1.1.16

הקורסים שלהלן מהווים תנאי  -חטיבת לימודים בתחום "התפתחות הילד"  .7.1.2

 התפתחות הילד": " הכרחי לצורך יציאה להתנסות קלינית בתחום

 אנטומיה )כל הקורסים( .7.1.2.1

 פיזיולוגיה )כל הקורסים( .7.1.2.2

 התפתחות הילד טיפיקאלית .7.1.2.3
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  אטיפיקאליתחות התפת .7.1.2.4

 רפואת ילדים בהקשר התפתחותי. .7.1.2.5

  נוירולוגיה .7.1.2.6

 קינזיולוגיה .7.1.2.7

 ניתוח הליכה .7.1.2.8

 טכניקות שיקומיות .7.1.2.9

 תרגילים רפואיים  .7.1.2.10

הקורסים שלהלן מהווים תנאי הכרחי לצורך  -חטיבת לימודים בתחום "מכון"  .7.1.3

 יציאה להתנסות קלינית בתחום "מכון":

 דימות באורתופדיה .7.1.3.1

 דימות כללי .7.1.3.2

 א'שיקום כף יד  .7.1.3.3

 שיקום כף יד ב' .7.1.3.4

 מבוא. –טיפולים אורתופדיים  .7.1.3.5

 פריפרי. –טיפולים אורתופדיים  .7.1.3.6

 מרכזי. –טיפולים אורתופדיים  .7.1.3.7

 אינטגרציה. –טיפולים אורתופדיים  .7.1.3.8

הקורסים שלהלן מהווים תנאי הכרחי  -חטיבת לימודים בתחום "שיקום"  .7.1.4

 לצורך יציאה להתנסות קלינית בתחום "שיקום":

 גריאטריה .7.1.4.1

 יהגרונטולוג .7.1.4.2

 שיקום קטועים. .7.1.4.3

 מבוא לרפואת שיקום. .7.1.4.4

 שיקום נפגעי חוט שדרה. .7.1.4.5

 שיקום החולה הנוירולוגי. .7.1.4.6

ציון עובר דרוש , "שיקום"ו "מכון" לצורך יציאה להתנסות קלינית בתחומים .7.1.5
 חולים".-התנסויות בתחום "ילדים" ו"ביתב

 שיבוץ סטודנטים למקומות ההתנסות: .7.2

על פי שיקולי החוג  שיבוץ הסטודנטים למקומות ההתנסות ייקבע .7.2.1

 לפיזיותרפיה ובהתאם למצאי מקומות ההתנסות הזמינים.

סירוב סטודנט להגיע להתנסות במקום בו שובץ, ייחשב ככישלון  .7.2.2

 . בהתנסות

הסטודנט יופיע למקום ההתנסות כשהוא  התנסות קלינית:לבוש והופעה לקוד   .7.3

ונעליים סגורות.  ארוכים או חצאית נקי, מגולח ומסורק ובלבוש הכולל מכנסיים

ות שיער ארוך חייבים להגיע בשיער אסוף. אין להופיע למקום ההתנסות /בעלי

 בתספורת "ראסטות". 

ואחת או יותר מהמטלות הבאות: בחינת  מהערכת מדריך מורכב יהיה ההתנסות ציון .7.4

סוף התנסות, כתיבת תיאור מקרה, הגשת תיקי מטופלים והצגת רפראט בפני 

בדף המידע  יפורטוות. המטלות הנדרשות בכל התנסות הצוות במקום ההתנס

 ההתנסות.שיישלח לסטודנט לפני 

 סוף לגשת לבחינת זכאי יהיה לא , המדריך בהערכת היה ונכשל סטודנט .7.5

 מהווה כישלון בהתנסות כולה.בהערכת מדריך, כשלון  ההתנסות, אם קיימת.

פעם  זו התנסות בהצלחה לעבור יהיה חייב ,בהתנסות תלמיד נכשל .7.6

 .שונה מקום/  במחלקה תיערך הנוספת ההתנסות. נוספת
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 כך על ידווח הולמת, אינה התלמיד התנהגות כי ההתנסות במהלך המדריך החליט .7.7

  .בנושא בכתב ויקבל התראה לבירור יוזמן הסטודנט .המעשית ההכשרה ת/לרכז

, כישלון באחד מהסעיפים הקשורים להתנהגות אתית בטופס הערכת הסטודנט .7.8

 ללא קשר לרמת הציונים של הסטודנט. ,רור כשלון בהתנסות כולהיג

 אישורים התלמיד מוצדקת: המציא היעדרות עקב התנסות תקופת השלמת .7.9

 וכו'(, אבל ,מילואים ,)מחלה להיעדרות מההתנסות  מוצדקת סיבה על המעידים

  .הבאה ל"שנה לפני תחילת החסר את התלמיד ישלים

   

 :לתואר ציונים שקלול .8

 . השונים בקורסים הלימוד שעות לפי בקורסים משוקלל ציון  85% .8.1

 . קליניותה בהתנסויות משוקלל ציון  15% .8.2

 את השלים אם רק לתואר זכאות אישור לקבל רשאי תלמיד :לתואר זכאות אישור  .8.3

 של הקיץ חופשת תום עד יסיים את חובותיו שלא תלמיד .האקדמיים חובותיו כל

הבאה,  הלימודים לשנת לימוד בשכר יחויב ,וחרהמא לכל, ללימודיו ד' שנה

 . בהתאם

 

 :סטטוס ועדת .9

 לא אשר סטודנטים של לימודיהם המשך על ולהחליט לדון, לבדוק תפקידה סטטוס ועדת

 או מסוים, קורס על לחזור לתלמיד לאפשר רשאית  הועדה .הלימודים תכנית בדרישות עמדו

  .לימודים הפסקת על להחליט או ים(,דהלימו במהלך בלבד אחת פעם( לימודים שנת על

 דיון החוג הנהלת לדעת מצריך לימודיו מצב אשר סטודנט כל וועדהה לטיפול יופנה  .9.1

 :הבאים מהתנאים אחד על העונה סטודנט כל או ,3בסעיף פי שפורט לעיל , כמיוחד

 :הכוללת(מקצועית  לא התנהגות בגלל קלינית בהתנסות שנכשל סטודנט .9.1.1

 לו לאפשר תחליט אם הועדה ,אתית( לא התנהגות או יוףז ,רמאות , גניבה

 .לימודיו את שייאלץ להפסיק או קלינית התנסות על לחזור

 הן המקצועית ההתנהגות כללי של הפרה המהווה פעל באופןש סטודנט .9.1.2

 סטטוס ועדת רשאית תהיה ם, הלימודי במהלך או / ו הקלינית התנסות במהלך

 .לימודיו את להפסיק ולהחליט בעניינו לדון

 

  

  :הועדה עבודת הליך .9.2

וועדת סטטוס מתכנסת בכל שנה אקדמית,  לאחר סיום הבחינות של  .9.2.1

 סמסטר ב'.

מסר לו יהחלטת הוועדה בעניינו ת הסטטוס, ועדת בפני מובא שענינו סטודנט .9.2.2

בכתב, באמצעות דוא"ל או בשיחה עם ראש החוג. במקרה שלהחלטת הוועדה 

הלימודים של הסטודנט, מוטלת על הסטודנט יש השלכות על המשך תכנית 

  .מול מזכירת החוג לפיזיותרפיה שלו החובה להסדיר את תכנית הלימודים

 תוך בפני הוועדה, סטטוס ועדת החלטת על בכתב לערער הזכותלסטודנט  .9.2.3

 .קבלת ההחלטהיום מ שבועיים

פורום נרחב של וועדת סטטוס, הכולל של ערעור על החלטת הועדה, במקרה  .9.2.4
 קבלת הערעור. מיום תוך שבועיים ,לדון בנושאני חברי סגל נוספים יתכנס ש
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 וועדת שימוע .10
 

וועדת שימוע תפקידה לדון בעניינם של סטודנטים אשר נפל פגם בהתנהלותם או  .10.1
 הסגל, חבריהם לספסל הלימודים או אנשי מנהלה.  התנהגותם כלפי חברי

עניינו ותהיה רשאית להעביר את סטודנט שיופנה לוועדת שימוע, הוועדה תדון ב .10.2
 הטיפול בו לוועדת המשמעת של המכללה.  

 
 

 וחידושם לימודים הפסקת  .11

 היא בחוג לפיזיותרפיה הלימודים תכנית :זמנית הפסקת לימודיםבקשת סטודנט ל 10.1

 להפסקה אישור מתן שקולת/ישקול החוג ת /שראמים, במקרים מסוירצופה. 

 :הבאים בתנאים בלבד אחת שנה, להסטודנט בקשת לפי דיםבלימו זמנית

 זמנית להפסקה רצונו על החוג להנהלת בכתב בקשה להגיש הסטודנט על 10.1.1

 . בלימודים

 הוא בה הנוכחית השנה של הסמסטר סיום לפני הבקשה את להגיש יש 10.1.2

 .לומד

  .בבקשה דיון לאחר החוג ת/ראש י"ע יינתן רשמי אישור 10.1.3

יחויב במלוא תכנית  ,לאחר הפסקה זמנית סטודנט המחדש את לימודיו 10.1.4

 .הלימודים, אשר תהא נהוגה בעת חידוש לימודיו

 .שנים 6 ל מעבר הלימודים תכנית את לפצל אין 10.1.5

 בדרישות עמד שלאסטודנט  הפסקת לימודים על פי החלטת וועדת סטטוס:  10.2

 לא , המכללה מוסדות או הסטטוס החלטת ועדת פי על הופסקו ולימודיו אקדמיות ה

 .לפיזיותרפיה בחוג ודיולימ את לחדש יוכל

 

 :קודמים מודיםימל קורסים על פטור קבלת 11

 מלימודי בקורס הכרה בטופס בכתב בקשה יגיש ,מקורס פטור המבקש סטודנט 11.1

 מותנית מקורס פטור קבלת נלמד.ש הקורס של סילבוס בצירוף ר, בעב תואר

 או באוניברסיטה האחרונות השנים 7 ב שנלמד ובתנאי, לפחות 70 של בציון

 .ג"המל י"ע המוכרת במכללה

 ,הפטור מתן על תוכל להמליץ / יוכל הקורס מרצה החוג, בהתייעצות עם ת/ראש 11.2

 .במכללה הנלמד קורסה תכנישוואתו לוה סילבוסה בדיקת לאחר

 .לסטודנט החוג ת/ראש י"ע תועבר פטור מתן אי / מתן על הודעה 11.3

 הציונים ובפלט סטטוס למדור הנתון יועבר, מקורס פטור והיה אם קיבל סטודנט 11.4

 .הבוגר בציון ישוקלל לא הקורס של הציון. פטור יופיע

 

 


