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 מדעיםתואר בתכנית הכנה ל –תקנון סטודנטים 

 א' , סמ'זתשע" ה"לשנ
 

 תוהקדם אקדמי ותבמסגרת המכינז ' תשע"א לומד בסמסטר במדעיםלתואר בתכנית ההכנה טודנט ס

בי"ס למדעים ב  זתשע" ב' מדעי החיים בסמסטר /מדעי הסביבה בבאחוה לקראת השתלבות בתואר 

 מכללה האקדמית אחוה.ב

 מידע כללי .א

 רישום ללימודים במכינה .1

 ,בנוסףטפסים לבקשת מלגה. שהם גם  תכנית ההכנההסטודנט ימלא טפסי הרשמה ללימודים ב (1

וועדת מלגות והוא ב תידוןשאם לא כן בקשתו למלגה לא  ,יגיש הסטודנט את המסמכים הנדרשים

 .( www.achva.ac.il)המידע בחוברת שכ"ל בעמוד המכינה באתר המכללה  יחויב בשכ"ל מלא

הרישום לבחינה באחריות הסטודנט יעבור בחינת כניסה במכינה במועד הקרוב להרשמתו.  (2

ציון פסיכומטרי  )במידה ויש לסטודנט ביצוע הבחינה, לא יחשב המועמד כסטודנטהסטודנט. ללא 

 מתאים הוא יוכל להתקבל ללימודים(.

 הודעות על גבי לוח המודעות .2

סרונים )יש לשלם אגרת רשות עבור שרות זה(. הודעות שוטפות תישלחנה באמצעות מ (1

באינטרנט בתחנת "מידע אישי" של ות בנוסף, ההודעות תתפרסמנה באתר המכינ

 . חובת הסטודנט לעקוב אחר ההודעותהסטודנט. 

חובה על  מלגות תפורסמנה על גבי לוח המודעות.הגעת התשובות בעניין ההודעות על  (2

 הסטודנטים.  למנההסטודנט לקבל את התשובה במשרד 

 תנאי מעבר לתואר .ב

לפחות בכל  00וציון תכנית ההכנה בקורסי  00תנאי המעבר מתכנית ההכנה לתואר הוא ממוצע ציונים 

 אחד מהקורסים הנלמדים.

 השתתפות בשיעורים, איחורים ואי ביצוע בחינות .ג

דשי וובחישוב ח ביחס לכל מקצוע בנפרדלפחות, מהשיעורים  00% -על כל סטודנט חלה חובת נוכחות ב .1

, מחייבת את הסטודנטים, ואי עמידה בכך עלולה תכנית ההכנהמלא. כל פעילות המתבצעת במסגרת 

 בתכנית.לגרום להפסקת קבלת מלגת הקיום, מלגת לימודים ולהפסקת לימודים 

 יעדרויות מוצדקות:ה .2

רות ) האישור על היעדרות בגין מילואים יש להודיע מראש ולהציג אישור בתום השי  - מילואים .א

 שיוצג הוא האישור המופנה לביטוח לאומי בגמר השירות(.
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 על היעדרות בגין אשפוז יש להביא אישור מביה"ח. - אישפוזים .ב

 היעדרות בגין מחלה תיבדק מול רכזת סטודנטים כנגד הצגת אישורי מחלה. –אישור מחלה  .ג

 היעדרות בלתי מוצדקת. ההיעדרות ללא אישור, משמעות

ממספר השיעורים, תגרום לנקיטת אמצעים משמעתיים:  20% -תי מוצדקת, ביותר מהיעדרות בל .3

 או הפסקת לימודים מוחלטת.  מימון עצמי ,המלגהקפאת 

סטודנט אשר מקבל מלגת קיום, ומלגתו הוקפאה עקב היעדרות, יחויב בתשלום שכ"ל במידה  .4

 והיעדרותו תימשך גם בחודש העוקב.

 המממנים באופן עצמי את שכ"ל.כל אלה חלים גם על סטודנטים  .5

 התנהגות כללית .ד

לא  הטלפון הנייד צריך להיות כבוי במהלך השיעור. סטודנט שיוצא מהכיתה לצורך שיחה בטלפון הנייד .1

 יוכל לחזור לשיעור. 

 ההופעה והלבוש בכיתה יכבדו את מוסד הלימודים. .2

בע שעה לאחר תחילת השיעור, איחור לשיעור מהווה הפרעה למורה וללומדים. סטודנט מאחר ייכנס ר .3
 סטודנט שיאחר לשיעורי צהריים או ערב ייכנס רק בהפסקה.או בהפסקה. 

 אין להכניס שתייה ומזון לכיתות. .4

  העישון בבניין אסור בהחלט! .5

 ובכל שטח המכללה., במסדרונות ותיש לשמור על הניקיון בכית .6

 

 הפסקת לימודיםביטול הרשמה/ .ה

הסיבות שגרמו את להנהלת המכינה ולפרט  בכתבודיו, חייב להודיע לימאת  סטודנט, המבקש להפסיק .1

 , יחויב בתשלום שכ"ללמנהלת המכינה בכתבלימודיו ולא הודיע על כך את  סטודנט שהפסיק להחלטתו.

 עד קבלת ההודעה בכתב.

לימודיו או שלימודיו הופסקו, יחזיר את תעודת הסטודנט, ספרים וכל פרטי את סטודנט, המפסיק  .2

אם לא יחזיר את הספרים, תופקד המחאת הביטחון שהפקיד בקופת  וד, שהושאלו לו ע"י המכינה.הצי

 רעון. על יתר פרטי הציוד יחויב בהתאם לעלות בפועל. יהמכללה לפ

 דמי הרשמה אינם מוחזרים בשום מקרה. .3

ר של מלוא מקדמת שכ"ל )אגרות חובה(: המבטל לימודיו עד שבועיים לפני תחילת הלימודים, יקבל החז .4

המקדמה. המבטל לימודיו משבועיים לפני תחילת הלימודים ועד יום תחילת הלימודים תוחזר מחצית 

 החזר מקדמה )אגרות חובה(. איןהמקדמה ששילם. מיום תחילת הלימודים 

 

סטודנט שהפסיק את לימודיו או שלימודיו הופסקו, יחויב בשכ"ל בהתאם לנהלים הרשומים ובאתר  .5

 . המכללההאינטרנט של 
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מיום פתיחת המכינה לא יחוייב בשכ"ל למעט  עד שבועייםסטודנט שיחליט להפסיק את לימודיו *  .6

 אגרות חובה.

מפרסום  ימים 10ועד מיום פתיחת המכינה  לאחר שבועייםסטודנט שיודיע על הפסקת לימודיו * 

 ₪. 1000ההודעה על קבלת תשובות ועדת המלגות יחוייב בשכ"ל של 

לפרסום ההודעה על תשובות ועדת המלגות ייערך חשבון חיוב לשכ"ל  11-מהיום הלימודים הפסקת *  

 .לפי הנוסחה )ראה באתר המכללה(

 משמעת  .ו

 כללי משמעת .1

 סטודנט חייב למלא אחר כללי המשמעת הבאים:

לשמור על כבוד המכללה, על כבוד עובדיה, הסטודנטים שלה ואורחיה, ולהתנהג בצורה  .א

 סטודנט במוסד, על פי עקרונות המוסר הציבורי. ההולמת את היותו

למלא בנאמנות את כל החובות הלימודיות, המשמעתיות והאחרות, כפי שהן חלות על  .ב

 הסטודנטים, לפי נהליה של המכללה.

 לציית להוראות העובדים הניתנות עקב מילוי תפקידיהם. .ג

 לשמור על רכוש המכללה ועל הניקיון והסדר בתחומיה. .ד

 עבירות משמעת .2

 ידי סטודנט:-עבירת משמעת היא אחת העבירות כדלקמן שנעשתה על

 התנהגות הפוגעת, או עלולה לפגוע, בכבוד המכללה, ברכושה או בפעולותיה. .א

התנהגות הפוגעת בכבודם, בגופם או ברכושם של עובדיה, הסטודנטים שלה ואורחיה של  .ב

 דים, כסטודנטים או כאורחים.המכללה, אם נעשתה בקשר למעמדם של הנפגעים כעוב

הפרעה לסדרי הוראה ומחקר במכללה או לכל פעולה אחרת המאושרת על ידי המוסדות  .ג

 המתאימים במכללה, וכן סיוע לכל הפרעה כזו.

ציות להוראות של רשויות המכללה  ועובדיה, שניתנו במסגרת מילוי תפקידיהם, בין בתוך -אי .ד

 ובכלל זה עישון במקום שלא יועד לכך. תחומי קמפוס המכללה ובין מחוצה להם,

מסירת ידיעה כוזבת למכללה, או חיבור מסמך כוזב והגשתו לרשויותיה או לעובדיה, לשם  .ה

קבלת זכויות במכללה, או לשם קבלת זכויות מגורם חוץ בקשר ללימודים במכללה, אם לטובת 

ע בעשיית כל מעשה מוסר הידיעה, מחבר המסמך או המגיש אותו, ואם לטובת אחר, וכן בסיו

 כאמור.

הונאה בבחינה, כולל הפרה של הוראות הנוגעות לכתיבה או להתנהגות במשך הבחינה, או סיוע  .ו

לסטודנט אחר במעשה כזה: ובכלל זה, הכנסה ו/או החזקת חומר עזר אסור לכיתת הבחינה או 
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אחר שימוש בחומר כזה במהלך הבחינה, העתקה מסטודנט אחר או מתן אפשרות לסטודנט 

 להעתיק, או תקשורת כלשהי עם נבחן אחר ו/או עם אדם בלתי מורשה.

הונאה או מצג שווא בעבודת בית, או בעבודה אחרת המוטלת על הסטודנט בקשר עם לימודיו,  .ז

 כולל הפרה של הוראות הנוגעות לביצוע אותה עבודה וכן סיוע לעשות מעשה כזה.

בת ספרים, הסתרתם או השחתתם, וכל עבירה פגיעה ברכוש ספריית המכללה, ובכלל זה : גני .ח

 אחרת הקשורה בשימוש בספריות.

הפרת תקנות, הוראות ונהלים של המכללה ובכלל זה, הפרה של תקנות, הוראות או הסכמים  .ט

המתייחסים לשימוש במתקני המכללה, כולל חדרי מעבדות, ספריה, אולמות, מעונות ושיכונים, 

 חים.משרדים, מתקני ספורט ושטחים פתו

 סירוב להזדהות בפני עובד במסגרת מילוי תפקידו. .י

 אי הופעה או סירוב להעיד בפני רשויות המשמעת. .יא

 מתן עדות שקר, או העלמת עובדות בפני רשויות המשמעת. .יב

התנהגות בלתי הולמת של סטודנט בהימצאו בתחומי קמפוס המכללה, ובכל מקום אחר שבו  .יג

: הסעות אל המכללה וממנה; תכניות העשרה נמצא בתוקף היותו סטודנט במכללה )כגון

 מעשית; סיורים לימודיים; פעילות ספורטיבית ציבורית(.

 התנהגות הנוגדת את עקרונות המוסד הציבורי, וכן כל התנהגות שיש עמה קלון. .יד

 התנהגות שבשלה הורשע הסטודנט בפלילים. .טו

 .1990ח הטרדה מינית או התנכלות כמשמעם בחוק למניעת הטרדה מינית, התשנ" .טז

 עונשים .3

 סטודנט שנמצא אשם בעבירת משמעת, צפוי לאחד או ליותר מן העונשים הבאים:

 נזיפה. .א

 נזיפה חמורה. .ב

 התנצלות. .ג

מניעת שימוש במתקני המכללה, כולל מעבדות, ספריות, שיכונים ומעונות סטודנטים, מתקני  .ד

 ספורט ומגרשי חניה לתקופה מוגדרת.

מוגדרת או לצמיתות, במתקני המכללה, אלא לשם  הגבלת השימוש של הסטודנט, לתקופה .ה

 מילוי החובות הלימודיות המוטלות עליו כסטודנט.

 ביטול בחינות שהסטודנט נבחן בהן. .ו

פסילת עבודות בית או עבודות אחרות, שהוגשו ע"י הסטודנט כחלק מחובות הקורסים אותם   .ז

 למד.

 בקורס. 0מתן ציון  .ח

 סוים או במועדים מסוימים.איסור לגשת לבחינות מסוימות במועד מ .ט
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 ביטול שנת הלימודים השוטפת או חלקה. .י

הרחקת הסטודנט מן המכללה לתקופה מוגדרת, לרבות איסור כניסת הסטודנט במשך תקופת  .יא

 ההרחקה לתחומי קמפוס המכללה.

הרחקת הסטודנט מן המכללה לצמיתות, לרבות איסור כניסת הסטודנט לתחומי קמפוס  .יב

 המכללה.

בפיצוי כספי בגין נזק  חומרי שגרם לרכוש המכללה ובכלל זה הספרייה, וכן בגין  חיוב הסטודנט .יג

נזק חומרי שגרם לעובדי המכללה, או לסטודנטיה. מועד הפירעון של סכום הפיצוי על ידי 

 הסטודנט ותנאיו ייקבעו ע"י רשויות המשמעת לבי כל מקרה בנפרד.

 
 טיפול בבעיות משמעת .4

 מורה בכיתה 

 רכזת סטודנטים 

 יועצת המכינה 

 מנהלת המכינה 

 ועדת משמעת 

 הצהרת הסטודנט

 אני מאשר שקיבלתי את התקנון, קראתי והבנתי אותו. אני מסכים לאמור בתקנון, ומקבל עלי לקיימו (1

 . במלואו

י האישיים )שם, מספר זהות ומען( יידוע לי, כי בהתאם לתקנות הביטוח הלאומי, יועברו על ידכם פרט (2

אומי, על מנת לאפשר למוסד לביטוח לאומי להפנות אלי דרישה לתשלום דמי אל המוסד לביטוח ל

ביטוח לאומי, מס מקביל ודמי ביטוח בריאות, במועד החוקי ולהחיל לגבי את התעריף המוזל, שנקבע 

 לגבי הסטודנטים.

אם תעבור לזכותי מלגה או סיוע בשכ"ל או דמי נסיעות שאינם מגיעים לי בשל טעות של הגופים  (3

 ממנים, אני מתחייב להחזירו מידית.המ

 

 חתימה   ת.ז.   שם הסטודנט   תאריך

             

 

 רת הסטודנט תיכנס לתיקו האישי.צהה


