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 *ورـدستال
َ

َ.الكاديميّةَللتربيةَ«كي»كلّيّةَفيََطرال َفيَجميعََكافّة ََللطلبةَملزَ مَ )תקנון( َالدستور

َ.ةتنّوعةَمودينيََّةوقوميََّةاتَثقافيَّخلفيََّذوويدرسَطلبةََكلّيّةالفيَ

َ.كلّيّةفيَالَةاسيَّسالَادئالمبَمنَضمنالتسامحَواالحترامَالمتبادلَ

َ

َأَ،ةَالمذّكربصيغالقواعدَوالنظمةَفيَالدستورَوردتَ*َ  الذكورَواإلناثَعلىَحّدَسواء.َكالَالجنسينَنّهاَموّجهةَإلىب ْيد 

َ

َهاسيرالدراسة و نظام . 1
 (רישום לקורסים) التسجيل للمساقات  1.1

َالمَ َيتمَّ َالنظام َالطالبَباستخدام َق بل َللمساقاتَمن َالَبحوسَ التسجيل َاإلنترنتَشبكةَعلىَكلّيّةفيَموقع َعل. َعاتقَىتقع

مثلَإلغاءَ)َ(מערכת)َالدروسَبرنامجَفيَلتغييرإجراءَأّيَ.َاَللتعليماتقَمنَالتسجيلَللمساقاتَوفق َةَالتحقَّمسؤوليََّالطالب

إجراءََالَيمكن.َكلّيّةالمواعيدهاَفيََي عل نَعنالتيَ)תקופת שינויים( َ«فترةَالتغييرات»يتّمَفقطَخاللَ(َأوَإضافتهاَمساقات

َ.«فترةَالتغييرات»ءَقضاانبعدََتغييراتَعلىَالبرنامج

َ

 كل ي ةال ةطأنشدروس والمشاركة في في ال (נוכחות) الحضور  1.2

َ:ستةَأيامَفيَالسبوعَكلّيّةفيَالالدراسةََنتظمت

َ.21:00حتى08:30َََمنَالساعةَ:الخميسَ–الحدَأيامَ

 .13:45حتى08:30ََمنَالساعةََ:الجمعةَأيام

ةَالسنويََّالرزنامةفيَ.َ(בסמסטר والفصلَالثانيَ)َ(א סמסטר)َ:َالفصلَالّولينإلىَفصلينَدراسيََّيّةمَالسنةَالدراست قسَ 

ََ،كلّيّةللَ(לוח שנה) َدراسيّة، َسنة َكّل َفيَبداية َالكلّيّة َوالعطللَتفصيلَثّمةالتيَت نش رَعلىَموقع َالفصلََألنشطة وبداية

َ.إلخونهايتهََالدراسيَّ

أوََ(שו"ת)َمعَتدريبَةأوَمحاضرَ(הסדנ)َعملَةشدتَكوردَّالتيَحَ َفيَالمساقات( חובהנוכחות ה)َالحضورَإلزاميَّأ.َ

 .دراسيّة(َةحلق)َ(יוןסמינר)َسمينارأوَ( ה)מעבדَمختبر

َ َاختياريّ َالمساقاتََسائرفيَب. َإاّلَ(רשות)َايكونَالحضور َالمساقَفيََقّررََإذا، َالمساقَ)محاضر َأنََّ(סילבוסخطّة

 .«الحضورَإلزاميَّ»

 .باتَالمساقمتطلَّعدمَاستيفاءَلَث َلهَمَ ث َمَ ،َالحضورَإلزاميَّالذيَفيهَمساق،َالمنََ%20َعنيزيدَ)היעדרות( َبتغي َج.َ

دادَعلىَقريبَمنََ-َ%20أكثرَمنََبَعنَمساقَفيهَالحضورَإلزاميَّغيَّتالطالبَالذيَي.1َ.ج َح  َلألسبابَالتالية: ا نظر 

َال َالدرجة َة/ابن أو ة/زوج ة،/شقيق ة،/والد)ولى )(َ َاليام ََكلَّعدد َتهديانوفق َإجاز(، َة َخدمةَ(يومان)زواج ،

َ*يّةاحتياط َאשפוז)أيامَأوَرقود5ََأكثرَمنَ)ةَوالدة،َمرضَإجاز، َأوَحادث(فيَالمستشفى( ويطلبَبصورةََ-َ،

َي ََيّةاستثنائ َالتوجَّعترَ أن َعليه َبالمساق، َبطلبَفَله َالسبابَوالحجج(َمعلَّله َذكر َالطلبةعَ إلىََ)مع َشؤون َمادة

َ.irrit@kaye.ac.il:َاَالمستنداتَالمالئمة(َإلىَالبريدَاإللكترونيَّ)مرفق ََ(דיקאנט הסטודנטים)

إلىََعليهَإحضارَأمرَاالستدعاءَفترةَالدراسة،َخاللَحتياطاَيَطالبَلخدمة(:َإذاَأست دعَ ולת"םاالحتياطَ)لجنةَتنسيقَ *

َ.تأجيلهاَأوَالخدمةَمّدةَلتقصيرَطلبَأيام،َلغرضَتقديم7َشؤونَالطلبة،َخاللََمادةعَ 

حتىَلوَأرفقَالمستنداتَبَلهَحسَ الَي َالمساقََفإنََّ-َ%40أكثرَمنََإلزاميَّالحضورََفيهَنَمساقإذاَتغيّبَطالبَعَ.2.ج

َالمالئمة.

مة،َ(תוכנית הכשרה לחנ"ג)َيّةللتربيةَالرياضَأهيلتدرسَفيَبرنامجَالتالتيَحامل،َالطالبةَال.3َ.ج لز  أنَتبلغَالمرشدَبَم 

َةَأوَأيَّمضرََّيّةأنشطةَبدنَفاديأجلَالتنسيقَمعهَلتمنَ،َذلكعنَحملهاَفورَمعرفةَأمرَ(َמדריך פדגוגי)َالتربويَّ

فيََ(התנסות בהוראה) والتطبيقَفيَالتدريسَيّةعلىَالطالبةَأنَتشاركَفيَالدروسَالعملمانعَآخرَينجمَعنَالحمل.َ

َ.اَلتعليماتَالطبيبَالمعالجَوبالتنسيقَمعَالمرشدَالتربويَّالمدرسةَوفق َ

4َ.ج َאיחורים)راتَتأخَّ. َيحدََّ-( َالمحاضر َالمساقفيَخطَّد ََة َالفصل َبداية َأوقاتَالتأخَّفي َر َمنَأو َالمبكرة المغادرة

َ.رهَالمحاضروفقَماَيقرَّاتَتغيّبالمحاضرة،َالتيَت حس بَك

َ

 التطبيقروضة / الحضور في مدرسة   1.3

ََمهمَّالروضاتَهوَجزءَ/فيَالمدارس التطبيقَفيَالتدريس ا َالطلبةَفيَالتدريسَتأهيلفيَجّد  فيَتقييمََكبيرَوزنَوله،

 .للتدريسمالءمتهَمدىَوالطالبََتحصيالت

َيّةحصرَوبموافقةَةخاصََّحاالتَفي.َالتطبيقمرّكبََدونَللدراسةَةإمكانيَّعطىَت ََقب،َوالالدراسةَللََّخاللَيَّلزامإالتطبيقَ

َالتَתוכנית הכשרה(ראש ) التأهيلَبرنامجَرئيسَمن َإلىالجاريةَمنَالسنةَالتطبيقََتأجيلَالممكنَمنَ،ربويَّوالمرشد

َ.الدراسةَمنَالتاليةَالسنة
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،َبماَفيَذلكَالمشاركةَفيَالنشطةَدهاَالمرشدَالتربويَّالتيَيحدَّ(َמטלות)َمهامَّالساعاتَالتطبيقَوَمجملمَبلزَ مَ الطالبَ

َ.التطبيقَوفصففيََيّةواالجتماعَيّةربوالت

גננת )َبةمةَالروضةَالمدرَّمعلَّوَأَ(מורה מאמן) بالمدرََّموالمعلََّالتربويَّبلَالمرشدَمنَق ََإرشادَتربويَّبالتطبيقََيجري

َ.(מאמנת

َ:علىَالتقيّدَبهاَالحرصَيجبَالنظمةَالتيفيماَيليَ

َ.بدءَالدروسَمندقائق10َََعنَيقلَّإلىَالمدرسةَأوَالروضةَفيَموعدَالََالوصوليجبَعلىَالطالبَأ.َ

 .(منشورَالمديرَالعامَّبموجبَ)َةيَّوالكلََّالتدريسَمهنةيحترمََالئقارتداءَلباسََعلىَحرصاليجبَب.َ

َ.(10.1§البند:َيجبَااللتزامَبقواعدَالسلوكَالتيَتلزمَالطالبَفيَالمدرسة/الروضةَالتيَيجريَفيهاَالتطبيقَ)انظرَج.َ

َ.التطبيقليومَمهاّمَالهاءَجميعََبعدَإنةَإاّلَروضالَالمدرسةَأوَمغادرةَالطالبَيستطيعالَد.َ

َ.التربويََّوللمرشدَبالمدرَّللمعلمََامسبق ََتغيّبالعنََاإلبالغيجبََةفيَحاالتَخاصَّ.َالتطبيقبَعنَالتغيَ بَحسمَ الَي َه.َ

َ.فيَالمدرسةَساعاتَالتطبيقَمقابلَ(שכר)َالَيحّقَللطالبَالحصولَعلىَأجرَ.و

َالمدرََّحالَفيَحتىَصفوفَالتطبيقفيََأنَيعلّمطالبَللَحسمَ ي ََ.ز َالمعلم َوجود َعدم َأنَب، َشريطة عَعلىَوقَّيكونَقد

َ.("מורה מתנדב"טופס )َ«عمتطوََّعلمم»َنموذج

َ

 أخرىى لإ سنة من( מעבר) االنتقال شروط  .2
َ:لَأدناهكماَهوَمفصَّواجباتهََتمامأخرىَمشروطَبإىَلإَسنةَمنالطالبَنتقالَا

َ.(סילבוס)َلَفيَخطةَالمساقماَهوَمفصََّوفقَمتطلباتَمساقاتَالتدريساستيفاء2.1َََ

َ

 (ציונים) العالمات  2.2

َ:التاليةَالحاالتَ.َي ستثنىَمنَذلك60َهيَالمساقَعالمةَالنجاحَفي

 (לימודי הכשרה) التأهيل أ. دراسات

החינוך בראי )َ«لحقلاَمرآةَفيَالتربية»َ:فيَالمساقَدراسيََّفصلَكلََّفي75ََنجاحَعالمةَ-َ(שנה א) الولى السنة

َ(.أدناه5.1.3َ§َ:البندَانظر)َدراستهإيقافََسيتمَفيَهذاَالمساقالطالبَالذيَيرسبََ–َ(השדה

َ«ةوالثقافيََّةالشخصيََّةالهويَّ»وَ(זהות אישית מקצועית)َ«ةالمهنيََّةالشخصيََّةالهويَّ»َ:العملَت يفيَورش70ََنجاحَعالمة

َ.(طاقمَالسنةَالولىَمهايقدَّ)مالءمةَالطالبَلمهنةَالتدريسََحولَةدجيََّتوصيةَ–َضافةَلذلكباإلَ.(זהות אישית תרבותית)

َإيقافَدراستهَسيتمََّالطالبَفيَالتطبيق،َرسبَإذاَ-َفيَالتطبيق70ََعالمةَنجاحَ-َ(ג'-ב'שנים ) والثالثة الثانية السنتان

َ.(أدناه5.1.3َ§َ:البندَانظر)

َ.(المساقَةخطََّماَوردَفيَلىإَادَ ستناا)أخرىَىَلإَسنةَنتقالَمنلالَاشروط ََيضيفَأنَتأهيليََّبرنامجَلكلََّيحقَّ

َ

 (לימודי התמחות) التخص ص اتدراسب. 

70َمنََدنىأَتخّصصلَعالماتَالطالبَفيَالإذاَكانَمعدََّعلىَالقّل.70ََصعالماتَفيَالتخصَّالمعدلَيجبَأنَيكونَ

مَبتحسينَعالماتهَحتىَنهايةَالفصلَالوَّ(َמכתב התראה)رسالةَإنذارََلقّىتهَيفإنَّ ةَفيَلَأوَحتىَنهايةَالسنةَالدراسيَّوي لز 

َإيقافَدراستهَفيَالتخّصص.َسيتمَّفلَعالماتهَمعدَّالطالبَإذاَلمَيحّسنَ.َالسنةَالتالية

َم َكان ََالعالماتَعّدلإذا َيَالتخّصصَفي70ََمنأدنى َجزءَ شكَّالذي َالطفولةَ:مثل)َيَّأهيلالتَالبرنامجَمنَيتجزأَالَال

َ.التأهيلَبرنامجَفي(َהפסקת לימודים)َالدراسةَإيقافَإلىَذلكَيسيؤدَّف(َونوالفنَيّةالبدنَالتربيةة،َالخاصََّالتربيةَالمبكرة،

َ(.أدناه4.1َ§َ:البند)َاستبدالَبرنامجَالتأهيلَأوَالتخّصصَانظمةَانظر

َ

 (לימודי יסוד) ةأساسي   دراساتج. 

َ.70َالنجاحَعالمةَ-َيّةعبرالَاللغةمستوياتَ

َ.70َالنجاحَعالمةَ-َيّةالعربَاللغةمستوياتَ

َ.65َالنجاحَعالمةَ-َ)פטור( إعفاءَمستوىبَيّةاالنجليزَاللغة

َنهايةَيكونَحتىإذََاإلعفاءَمستوىبَيّةاإلنجليزَاللغةَباستثناء)َالثالثةَالسنةَنهايةَحتىَيّةالساسَالدراساتَهاءَجميعإنَيجب

َ(.السنةَالثانية

َ.الواجبات هذه إتمام دونب الرابعة السنة في في دراسته يستمر   لطالب أنا يستطيع ال
 

َالمتراكمة الرسوب عدد العالمات تحديد  2.3
َ.فَدراستهوق َسوفَت ََ–َرسوبعالماتََأربعَحصلَعلىوَمساقات،َفيَأربعةَرسبَطالبَإذا

اَمنَيومَتسلّمَالرسالة14ََحتىََ،إيقافَدراستهَقراريستأنفَعلىَأنََيحّقَللطالب مدرسةََةإلىَمكتبَرئيسَ،ذلكَبشأنيوم 

َ.shulli@kaye.ac.il:َبالبريدَاإللكترونيََّ(בית ספר להכשרהראש )َالتأهيل

َ
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 (שיפור ציונים) عالماتالتحسين   2.4

ىَمنَتحسينَالعالمةَيتأتََّ.تهدراسَخاللَفترةَ(فيهاَلمَيرسبَفيَالمساقاتَالتي)َهمنَعالماتَاثالث ََنأنَيحسَّبللطالبََحسمَ ي َ

لَفيَسجََّهيَالتيَست ََالطالبَالتيَيحصلَعليهاَالخيرةَالعالمة.َرسومومقابلَدفعَ(َחזרה על הקורס)خاللَإعادةَالمساقَ

َ.انتهاءَتعليمهَلدىَشهادته

َ:فيهَالمساقَسي درَََّالذيَالدراسيََّالفصلَوخاللَةالدراسيََّسنةالَعالمةَخاللَتحسين2.4.1ََ

تسجيلَالعالمةَالخيرةَالتيََسيتمَّ.َالعالمةَتحسينَلغرضَ(במועד )َ«ب»موعدَالمتحانََلأنَيسجََّيجبَعلىَالطالب.َأ

َ.الطالبَيحصلَعليها

َفيَ(חפיפה)َتزامنَهناكَكانَإذاَ(עובר)َ«ناجح»َعالمةَتحسينَفيَالمساقَيسبقَ(נכשל)َ«راسب»َعالمةَتحسين.َب

 .اتمتحاناالَ)ب(َفيَمواعيد

 

 (גליון ציונים) العالمات ل  ج  س    2.5

.َالعالماتَفيَسجلََّتظهردرسهاََالتيَالمساقاتَفيَالعالماتَكانتَإذاَامَّمَقالتحقََّفيَالطالبَعاتقَعلىَيّةتقعَالمسؤولَ.أ

َ.رسومَمقابلَدفعأعادةَالمساقَبَالطالبَي لزمَالسبابَمنَسببَعالمةَليََّوجودَعدم

َىَسنةَمنعالماتهَحتََّلفحص ،estifa@kaye.ac.il:َلبريدَاإللكترونيَّلَلرئيسَمدرسةَالتأهيلَهالتوجََّيحّقَللطالبَ.ب

َ.المساقَانتهاءَوقت

اَالطالبَيتلقَََّلمَإذاَج. ََرّد  َالتوجَّفَ،التوّجهَتاريخَمنَأسبوعينخالل َإلىَيمكنه َالتدريسه لبريدَلَ(ועדת הוראה) لجنة

َ.shulli@kaye.ac.ilاإللكترونّي:َ

َ.ةاستثنائيََّفيَحاالتَ«ناجح»َعالمةَالمصادقةَعلىمخّولةَبَتدريسالَلجنة

َ

 (ערעור על ציון) استئناف على عالمة  2.6

َ:أدناهلَكماَهوَمفصَّمعَذكرَالسبابَوالحججَيقّدمََ(ערעור) ستئنافالَط لبَكلَّ

َ

 :استئناف على عالمة في التطبيق  2.6.1

أيامَمن7ََحتىََهَإلىَالمرشدَالتربويَّعليهَالتوجََّ«التطبيقَالعمليَّ»َفيعالمةََعلىَفيَاالستئنافَيرغبَالذيَالطالب

أيامَمنَالحصول7ََرئيسَبرنامجَالتأهيلَحتىَهَإلىَيتوجَّعلىَالطالبَأنََ،استئنافَآخرَبشأنَأيََّ.الحصولَعلىَالعالمة

َالتربويَّ َالمرشد َعلىَرّد ََ،المرَلزمَإذا. َتقديم َاإللكترونيَّلَالطلبةَشؤونَةدماعَ َإلىَمكتبَثالثَاستئنافيمكن :َلبريد

irrit@kaye.ac.il، ََدعوتبأنََةمخّول(َדיקנית הסטודנטים)الطلبةََةعميد.َرّدَرئيسَبرنامجَالتأهيلَتلقّيأيامَمن7ََحتى

َ.لتشاورلَآخراَمهنيّ ََاطرف َ

َ

 امتحانعالمة  استئناف على  2.6.2

 .حتىَثالثةَأيامَمنَنشرَالعالمةَامتحانَعالمةَاالستئنافَعلىَللطالبَيمكن.َأ

.َفيَرسالةَمتحانالعَعلىَدفترَاالطَّيمكنَاالَحيثَفقط،َ(מכלול)َعجمَّالمَخاللنَميجريَعلىَالعالمةََاالستئنافب.َ

سؤالَيريدَاالستئنافَولماذاَحسبَرأيهَأخطأََأيََّسببَاالستئنافَ)عنَبوضوحلَعلىَالطالبَأنَيعلّلَويفصََّ،هالتوجَّ

يمكنهَفاستئناف اَآخرََقّدميأنََالطالبَإذاَأرادَ.الستئنافاخاللَيومينَمنَتقديمَالرّدَعلىَاالستئنافَعطىَي ََالفاحص(.

َإلىَرئيسَبرنامجَالتأهيلتوجَّال َإذاتخّصصأوَرئيسَالَه َأنَي ََلزمَ. َيمكنه َاستئناف َالمر، َثالث َقّدم َالىا مادةَمكتبَعَ َا

َ َاإللَالطلبةشؤون َرونيَّلكتلبريد :irrit@kaye.ac.ilَ َمخّولَةعميد. َلفحصَامهنيّ ََطرف اَدعوتَأنبَةالطلبة َآخر

َ.االمتحان

َالبنودَفقطَوليسَصَمنَجديدفحَ سي ََبرّمتهَاالمتحانَأنَّلحقيقةَاَعالمة،َأنَيكونَمدركَ َعلىستأنفَالذيَيَعلىَالطالب.َج

َ.يّةالعالمةَالصلَمنَأدنىَيّةالنهائَعالمةالَتكونسَمابعدَفحصَاالستئناف،َربَّ.َاالستئنافَقَإليهاالتيَيتطرَّ

 .أدناه2.8.9َ§البند:َماَهوَمفّصلَفيََوفقدَحدََّست ََعالمتهَفإنَّته،َدونَمسؤوليَّبَدفترَامتحانَلطالب،َف قدإذاَد.َ

َ

 (עבודה) عالمة وظيفة استئناف على  2.6.3

َ.الوظيفةَ)חשיפה( عرضأوََأيامَمنَنشرَالعالمة7َحتىََوظيفةَاالستئنافَعلىَعالمةَللطالبَيمكن.َأ

َ.الوظيفةَخاللَساعاتَاستقبالَالمحاضرَاالطالعَعلىلغرضَتقديمَاستئنافَعلىَالعالمةَيمكنَ.َب

هَعلىَالطالبَأنَيعلّلَويفّصلَالمساقَبالبريدَاإللكتروني.َفيَرسالةَالتوجَّبَمنَالطالبَتقديمَاالستئنافَلمحاضرَطل َي َ.َج

َأرادَنسببَاالستئنافَ)عَوحضبو َقّدمأنَيَالطالبَأيَسؤالَيريدَاالستئنافَولماذاَحسبَرأيهَأخطأَالفاحص(.َإذا

َلزمَالمحاضر.َإذاَأيامَمنَتسلّمَرد7ََّحتىََتخّصصهَإلىَرئيسَبرنامجَالتأهيلَأوَرئيسَاليمكنهَالتوجَّفاستئناف اَآخرَ

أيام7َََحتى،irrit@kaye.ac.ilَ:َلبريدَاإللكترونيَّمادةَشؤونَالطلبةَلمكتبَعَ َالمر،َيمكنهَأنَي قّدمَاستئناف اَثالث اَالى

َردَّ َتسلّم َرئيسَالَمن َأو َالتأهيل َبرنامج َعميدتخّصصرئيس َمخّولَة. َمهنيّ اَدعوتَبأنَةالطلبة َلفحصَطرف ا َآخر

َ.الوظيفة

mailto:irrit@kaye.ac.il
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اَلحقيقةَأنَّذيَيالَعلىَالطالب.َد َالبنودَفقطَوليسَصَمنَجديدفحَ الوظيفةَبرّمتهاَست ََستأنفَعلىَعالمة،َأنَيكونَمدرك 

َ.يّةالعالمةَالصلمنََأدنىةَالعالمةَالنهائيََّتكونسَمابعدَفحصَاالستئناف،َربَّ.َاالستئنافَقَإليهاالتيَيتطرَّ

َ

 (עבודות) وظائف  2.7

َ مت َأ. َالسنوَقدَّ َحتىَيّةالوظيفة َيحدََّالتاريخَفقط َيوليو)َوزتم31َََّأقصاهَموعدَوفيَالمحاضر،َدهالذي َالسنةَنفسَمن(

َ.ةالدراسيَّ

َب سَفيَالفصل. َوفيَدهالذيَيحدََّالتاريخَحتىَمَفقطالولَت سلَََّوظيفةَفيَمساقَد رِّ َبدايةَيتجاوزَالَموعدَالمحاضر،

َ.ةيَّالدراسَالسنةَمنَنفسَالثانيَالدراسيََّالفصل

سَفيَالفصل.َج 31ََأقصاهَموعدَالمحاضر،َوفيَدهالذيَيحدََّالتاريخَحتىَمَفقطالثانيَت سلَََّالدراسيََّوظيفةَفيَمساقَد رِّ

َ.ةالدراسيََّالسنةَنفسَمن(َيوليو)َوزتمَّ

َد َأ رسَ َأنَّقَمنَالطالبَفيَالتحقََّعاتقَعلىَيّةتقعَالمسؤول. َقد َاإللكترونيَّالوظيفة ضَ َأوَلتَللمحاضرَبالبريد َفيَعتو 

َ.وجهتهاَلىإةَوالتيقّنَمنَوصولهاَيَّفيَالكلََّحاضرالمَ(תא) صندوق

حفظَنسخةَمنََالطالبَعلىَيجبَمنَتاريخَالتسليمَالذيَحّددهَالمحاضر.َيكونَخاللَشهرَوظيفةَوضعَعالمةَعلىه.َ

َ.الحصولَعلىَالعالمةَحينالوظيفةَالتيَقّدمهاَالىَ

:َلبريدَاإللكترونيَّلَ«لجنةَالتدريس»ىَلإمَقدََّيجبَأنَي ََ،فيَالبنودَأعالهَوردماَلمَتلتزمَبوظيفةَعلىَطلبَللمصادقةَالَ.و

shulli@kaye.ac.il.َ

َفيَالوقتَالمحدََّفيَحالَز. َوضعَعالمة َللطالبَأنعدم َيمكن َويستوضحَمنَرئيسيتوجََّد، ََةه َالتأهيل لبريدَلمدرسة

َ.shulli@kaye.ac.il:َاإللكترونيَّ

َ

 :التطبيق في ((פרויקט) עבודת גמר) ()مشروعوظيفة إنهاء   2.7.1

وظيفةَاإلنهاءَحتىَنهايةََمقدََّت ََ.الثالثةَيّةفيَالسنةَالدراس فيَالتطبيق(َمشروع)َوظيفةَإنهاءَميقدََّطالبَأنَكلََّعلىَيجب

َ.ةالدراسيََّالسنةَنفسَمنَ(و)يوليَوزتم31َََّأقصاهَموعدَ،َفيالتربويََّالمرشدَدهالذيَيحدََّالموعد

َ.منَجديدَإنهاءوظيفةََوكتابةَالتطبيقَفيَالسنةَالثالثةَإعادةعليهََد،الوقتَالمحدََّمَوظيفةَاإلنهاءَفيالطالبَالذيَلمَيقدَّ

عاالتطبيقَالَلىعَةرتكزمَستكونالجديدةَوظيفةَاإلنهاءَ َ.دم 

َ.لوظيفةَاإلنهاءَيّةالنهائَالنسخةَتقديمَبعدَجديدةَعلىَعالمةَالطالبَيحصل

َ.للتدريسَتقديمَوظيفةَاإلنهاءَشرطَملزمَللتأهيل

َ.70َ:عالمةَالنجاحَفيَوظيفةَاإلنهاء

َ

 :עבודה סמינריונית() سميناروظيفة   2.7.2

َ:مجالَكلََّفيَ،َواحدةيَسميناروظيفت ََتقديمَالطالبَعلى

َ.(חינוך)َالتربيةَمجالَفي.َأ

َ.صهمجالَتخصََّفيَ.ب

תוכנית ההכשרה )َيّةفوقَاالبتدائَللمدارسالتأهيلََبرنامجَفي(َחוגית־התמחות דו)َاجَ زدوَ مَ َاتخّصصَ الذيَيدرسََطالبال

َ.واحدةَفيَمجالَالتربيةوَنيَْتخّصصَ لفيَاَسمينار:َاثنتينثالثَوظائفََتقديمبَملزَ مَ َ،(יסודי־לבית הספר העל

مَ،ةالخاصَّتربيةَالَفيَيّةاالبتدائَللمدارسَالتأهيلَبرنامجَفيَالطالب لز  وأخرىََالتربيةَفيَواحدةَ:سمينارَيوظيفت ََتقديمبَم 

َ.ةالتربيةَالخاصََّفيَالسميناروظيفةََتقديمَيمكنَالَالحالَهذهَفي.َاإلضافيََّتخّصصالَفيَمجال

(َنقطةَاستحقاق26َ)كاملََتخّصصإلىَاتَتخّصصالَأحدَللتربيةَالخاّصة،َووّسعَالتأهيلَفيَبرنامجَالذيَيدرسَالطالب

َب َفيَةالخاصََّالتربيةَفيَواحدةَثالتَوظائفَسمينار:َتقديمملزم َأخرىَفيَعالموسََّتخّصصمجالَالَوالثانية َووظيفة ،

 .التربية

الخيرََتاريخالَفإنََّآخر،َاموعدَ َيحّددَالمحاضرَلمَإذاَ.الوظيفةَتقديملَنهائيّ اَاتاريخَ َسمينارَمساقَفيَكلََّيحّددَالمحاضر

َالفصلَفيَمتحاناتاالَفترةَنهايةَحتىَالسمينارَعالمةَتعطى.َةتاليالَةالدراسيََّالسنةَمنَالولَفيَالسبوعَللتقديمَسيكون

َ.لالوَّ

َال َوظيفة َعلى َللمصادقة َفيطلب َورد َبما َتلتزم َأعَلم َي َالبنود َأن َيجب َلقدََّاله َالتدريس َللجنة َاإللكترونيَّم :َلبريد

shulli@kaye.ac.il.َ

َ.60َ:السمينارعالمةَالنجاحَفيَ

َأكاديميّ اَغيرَنزيهةَبطريقةَفتصرََّأوَوظائفَأوَمهامََّأو(َמערכי שיעור)َدروسَخططَنسخَأنّهَي كتش فَالذيَالطالب

لَل َ.انضباطَلجنةسي حوَّ

َ

َ

َ
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 (בחינות) اتـاالمتحان  2.8

 (זכאות להיבחן) لالمتحان ستحقا الا  2.8.1

َتقديمَأوَالمتحانلَمبالتقدَّلهََحسمَ ي ََالَالحضورَإلزامّي،َالذيَفيهلمساق،َاَمنَالدروسَفيَ%20َمنَأكثرَالطالبَإذاَتغيّب

َ.وظيفة

َ.ينَلالمتحانالمستحقََّةبالطلَقائمةَفيَجَاسمهدرَ ،َولنَي َالدراسيََّالقسطَسّددلمَيَإذاَلالمتحاناتَمالتقدََّللطالبَحسمَ ي ََلن

َ

 االمتحان أثناء تأديةالسلوك   2.8.2

 .منَهذاَالقبيلمَلالمتحانَبدونَبطاقةَحَبالتقدَّسمَ الَي ََ–َ(תעודה מזהה)َيّةشخصَإثباتَبطاقةيجبَالحضورَلالمتحانَمعَ

َسمَ ي َ َبح َاالمتحان َقاعة َإلى َمن30ََحتّىالدخول َوَموعدَدقيقة َسمَ ي َابتدائه، َبح دقيقة30َََمضيََّبعدَالقاعةالخروجَمن

اَ  منَبدءَاالمتحان.فصاعد 

نزعَأّيََحظ ر.َي َمتحانمساعدة،َفقطَفيَدفترَاالالحساباتَالدة،َومسوَّالبماَفيَذلكَ،َبقلمَالحبرَهكلَّيجبَكتابةَاالمتحانَ

 .فحصهَوتدقيقهَمتحان.َدفترَغيرَكاملَلنَيتمَّجزءَمنَدفترَاال

َ َتوزيع َاالمتحانَبعد َالطالبَقاعة َغادر َكمحَ فَاالمتحانَنموذجإذا َا»َكمحَ ه َوستك«نحَ مت َمن َفيَاال، َمتحانونَعالمته

 .«باسر»

طريقَغيرَنزيهةَ)إدخالَمواّدَممنوعةَلالمتحان،َكتابةَعلىََفَبأيَّأوَيتصرََّاالمتحانفيََيغشَّطَوهوَضب َي َالطالبَالذيَ

 .(ועדת משמעת)َنضباطامَللجنةَقدََّةَأوَكتابةَعلىَالجسم(َسي َيَّالجدرانَأوَأثاثَالكلَّ

َ.(1) ملحقَ:انظرَ–االمتحانََأثناءالسلوكََقواعدحولَ* 

 

 (מועדי בחינות) مواعيد االمتحانات  2.8.3

دَمواعيدَاالمتحاناتَمنَ.َت حدََّالسنةَالدراسيّةينَوفيَنهايةَالدراسيََّفترةَاالمتحاناتَبينَالفصلينت جرىَاالمتحاناتَخاللَأ.َ

دَّ.َلنَي حدََّفقطَ(מדור בחינות)َدائرةَاالمتحاناتبلَق َ  المتحانات.ادَفيَجدولَدَموعدَامتحانَفيَوقتَغيرَالذيَح 

 .(מועד א)َ«أ»خاللَأسبوعَمنَانتهاءَامتحاناتَموعدََمنَالفصلَالول( מועד ב)َ«ب»موعدَتجرىَامتحاناتَب.َ

ا14ََخاللمنَالفصلَالثانيََ«ب»موعدَامتحاناتَتجرىَج.َ  .«أ»موعدَمنَنهايةََيوم 

نََيحّقَلكلَّد.َ أحدَإلىََالتقّدمه.َالطالبَالذيَيختارَقرار،َحسبَ«ب»موعدَأوَفيََ«أ»موعدَفيَطالبَأنَيختارَأنَي متح 

 .(מועד מיוחד)َخاصَّموعدَليتنازلَعنَحقّهََ،«ب»أوََ«أ»،َيندالموع

 .ايتّمَتلقائيّ ََ«ب»موعدَفإّنَالتسجيلَل،َعالمةَراسبَ«أ»موعدَمتحانَفيَإذاَكانتَنتيجةَااله.َ

َجمعبواسطةَالمعليهَالتسجيلَفيَموضوعَإلزامّيَفتحسينَعالمتهَمنَأجلََ«ب»موعدَنَفيَالطالبَأنَي متحَ َقّررإذاَو.َ

 .(מכלול)

 لالمتحان.َ«ب»موعدََقبلفقطَساعة48ََحتىَؤهَتسجيلَأوَإلغاالَأنَيتمََّينبغيز.َ

 100بقيمةََ(דמי טיפול)َمعالجةعليهَأنَيدفعَرسومَفَ،،َولمَيحضرَلالمتحان«ب»موعدَفيَإذاَتسّجلَطالبَالمتحانَح.َ

َ.ش.ج

ثالثةََحتى،َتقديره،َوذلكَخاللَالفصلعلىََبناءَ َتجرىدَمنَقبلَمحاضرَالمساق،َوت حدَََّ(בחנים)َاتمواعيدَاالختبارط.َ

 .(פטור)َلإلعفاءَيّةأسابيعَقبلَنهايةَالفصل.َالَينطبقَهذاَالمرَعلىَمساقاتَاللغةَاإلنجليز

َ

 (מבנה בחינה) مبنى االمتحان  2.8.4

َاالمتحاناتَالمختلفة َفيَمواعيد َلالمتحانَومضمونه َعلىَمبنىَموّحد َموادَّمدََّ:يحرصَالمحاضر َاالمتحان، مساعدةََة

َومستوىَالصعوبة.َتوزيعَالدرجاتمسموحَبهاَوممنوعة،َتركيبَالسئلةَو

 

َ(בחינת בית) بيتي   امتحان  2.8.5
جاالمتحانَالبيتّيَأ.َ َفيَالئحةَاالمتحانات.َي در 

 ساعة.24َاَإذاَكانَموعدَتقديمهَسيكونَحتّىَامتحان َتب رَعي ََبيتيَّالمتحانَاالب.َ
 

 االمتحاناتحضور المحاضر في   2.8.6

اَفيَقاعَعلىأ.َ أكانَتَفيَنصفَالساعةَالولىَوفيَنصفَالساعةَالخيرة،َسواءَنااالمتحاَةالمحاضرَأنَيكونَحاضر 

َ.«ب»موعدَفيََأمَ«أ»موعدَفيَذلكَ

َمنَطرفه.َبديللنَيجريَامتحانَدونَحضورَالمحاضرَأوَب.َ

منَطرفهََبديللكنَيجبَأنَيكونَهوَأوََ،المحاضرةَوجوبَحضورَعلىَفيَاالمتحانَفيَالموعدَالخاّصَليسَثمَّج.َ

اَهاتفيّ ا.مَ  َتاح 

َ

َ
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ة  2.8.7  (מועדים מיוחדים) مواعيد خاص 

ةَخاللَخاصَّالتسجيلَللمواعيدَالَ.َيجري(מכלול) جمعملبواسطة نظام اَةدَخاصَّيعايمكنَتقديمَطلبَللحصولَعلىَمو

اَمنَانتهاءَمواعيد14ََ َفصل.َفيَكلََّ«ب»يوم 

َ.(מכלולجمعَ)مادةَشؤونَالطلبةَبواسطةَنظامَالمةَي عطىَمنَقبلَمكتبَعَ طلبَلمواعيدَخاصََّالتصديقَعلى

َ:منوطَبماَيليَمواعيدَخاّصةَتصديقَعلىال

عطىَتصديقَلقاءَإجازةَمرضيّة(،َعزاءَ)الَي َ فيَالمستشفىَ(אשפוז)،َرقودَيّةخدمةَاحتياطَالتالية:حاالتَالَىحدإتوف رَأ.َ

َ.ويومَزفافَالطالبَ)معَإبرازَمستنداتَمناسبة(َ(ة/ابن أو ة/زوج ة،/شقيق ة،/والد)َالولىعلىَقريبَمنَالدرجةَ

َأ§البند:َلَفيَكماَهوَمفصََّ-َ،َولديهَمستنداتَعنَذلك،َلسبابَخارجةَعنَإرادته«أ»موعدَمَالطالبَالمتحانَلمَيتقدَّب.َ

 .«ب»موعدَورسبَفيََ-َفقط

ولديهَمستنداتَعنَذلكَكماَهوَ،َلسبابَخارجةَعنَإرادته،َ«(ب»وموعدَ«َأ»)موعدََلكالَالموعدينمَالطالبَلمَيتقدَّج.َ

 .فقطأَ§َالبند:َلَفيمفصَّ

َ َليتقّدمَولمََ«أ»موعدَرسبَفيَد. َلَفيمستنداتَعنَذلكَكماَهوَمفصَّلسبابَخارجةَعنَإرادته،َولديهََ«ب»موعد

 .فقطأَ§َالبند:

الحصولَعلىَموافقةَلموعدَخاّصَفيَأحدَبلهََحسمَ ي َفسإذاَكانَلدىَالطالبَامتحانانَفيَنفسَاليومَأوَفيَأيامَمتتاليةَه.َ

ََين.المساق َالمساقَ«ب»موعد َبَلهَكحسَ سي ََفيَهذا أوَامتحانينََ(התנגשות)َتضاربوفيَحالةَحدوثََ.«أ»موعد

 .«ب»موعدَوالثانيَفيََ«أ»موعدَمنَاالمتحانينَفيََمَإلىَواحديجبَعلىَالطالبَأنَيتقدََّ،متتاليين

يمكنَنماذجَالسئلة،ََالبديلَإلىَقاعةَاالمتحانَحتىَنصفَساعةَمنَبدايةَاالمتحانَوتوزيعإذاَلمَيحضرَالمحاضرَأوَو.َ

َالطالبَالذيَ َذلكللطالبَأنَيلغيَمشاركتهَفيَاالمتحان. َالظروفَاآلناالَيؤدَّأنَيَيرغبَرغم ،َيّةمتحانَفيَظّل

ةَاالمتحاناتَدائرنَمنَطلبَإلغاءَاالمتحانَبعدَكتابته.َترفعَتهَدونَأنَيتمكَّمتحانَعلىَمسؤوليَّتأديةَااليمكنهَمواصلةَ

َحولَالحدث.َةمدرسةَالتأهيلَوللعميدَةرئيساَإلىَتقريرَ 

اَموعدَ َيستحقَّفإنّهََو§َالبند:َلَفيكماَهوَمفصََّهالمحاضرَأوَبديلَبتغي َالطالبَعدمَالمشاركةَفيَاالمتحانَبسببََرقرَّإذاَ

ا.  خاّص 

َنموذجَتعبئةعلىَالمراقبَتهَقاعةَاالمتحان.َمهَللمراقبَقبلَمغادرسلَّويَنموذجَاالمتحانعلىََأنَيذكرَذلكعلىَالطالبَ

َتفاصيلَالطالب.َذكروَ(היעדרות מרצה)َ«محاضرَبتغيَ »

َعالجالحمل،َحفظَالحمل،ََظروفللطالباتَفيََامتيازات)َ(2) ملحقفيََفّصلةَكماَهوَمللطالباتَمواعيدَخاصََّيحقَّز.َ

َ.(بعدَالوالدة،َالتبنيَوحضانةَالطفالماَ،َالخصوبة

َمساق.َالطلبَلموعدَخاصََّلكلََّفقطَواحدَهَبطلبَلموعدَخاصَّ،َيمكنَالتوجَّكلّيّةللَسدادَالدينَالمالّيَالمستحقَفيَحالح.َ

ةَبواسطةَنظامَطلباتَللمواعيدَالخاصَّالَأنظمةَوفق المعتمد الزمنيَّ اإلطار خاللَي قدَّم(َح§َ:البندانظرَفيَهذهَالحالةَ)

مشروطَبدفعََالطلبَلموعدَخاصََّ.(מכלולالمجمعَ)عطىَالتصديقَبواسطةَي ََالطلبة.َةوبموافقةَعميدَ(מכלול)َجمعالم

 قَعليه.صادَ كلَامتحانَمَمقابل ش.ج 250بقيمةَغرامةَ

 

 !نلفت انتباهكم

ودقَلطالبَ َقرَّإذاَص  ةَبقيمةَخاصََّمعالجةعليهَأنَيدفعَرسومَفإّنَاالمتحانََتأديةرَعدمَعلىَامتحانَلموعدَخاّص،َثّم

َ.ش.ج 100

 

 (ציוני בחינות) عالمات االمتحانات  2.8.8

 االمتحان.َانعقادَيومَمنَسبعةَأيامَ–لنشرَعالمةَاالمتحانََالموعدَالنهائيَّ

البريدَعلىَعنوانَسكرتاريّةَمدرسةَالتأهيلَدَأنَيتوّجهَإلىَالوقتَالمحدََّعلىَالطالبَالذيَلمَيحصلَعلىَالعالمةَفيأ.َ

 . shulli@kaye.ac.il:اإللكترونيَّ

َ َلمَيتلقََّب. علىَعنوانَالبريدََهَإلىَرئيسةَمدرسةَالتأهيليمكنهَالتوجَّف،َالتوّجهاَخاللَأسبوعَمنَتاريخَالطالبَرّدَ َإذا

 .estifa@kaye.ac.il:َاإللكترونيَّ

َ َفيَالموعدينَفيَالفصلَالولَ)(َקורס שנתי)إذاَرسبَالطالبَفيَمساقَسنوّيَج. َوَ«أ»موعد (،َيمكنهَ«ب»موعد

َعالمتهالتيَستحّددَهيَ(َציון משוקלל)ةَوزونالثاني،َوالعالمةَالمَاالستمرارَفيَدراسةَالمساقَفيَالفصلَالدراسيَّ

اَآخر،َإاّلَإذاَقّررَالمحاضرَيّةالنهائ  .أمر 

 

 (זכאות להתאמות בבחינות) ات في االمتحاناتمتيازاستحقا  ال  2.8.9

 :ماَيليَسنواتَفيَالبالد(َيستحق3ََّ)حتىَ(َעולה חדש)جديدََمهاجرطالبَأ.َ

 (.בוחן)َوربعَساعةَلالختبار،َ(בחינה)َنصفَساعةَلالمتحانبَوقتَإضافيَّتمديدَ. 1

َمتحان.االَخاللَبلغةَالمَّاستخدامَقاموسَ. 2

mailto:estifa@kaye.ac.il
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%25ََتمديدَوقتَإضافيََّمن حالطلبةَغيرَناطقينَبالعبريّةَكلغةَأّم،َواالمتحانَبالعبريّة،َي ََمجملفيَالمساقاتَالتيَفيهاَب.َ

 فيَاالمتحان.

 .مَلالمتحانَمعَقاموسَإلكترونيَّكلغةَأّمَيمكنهَالتقدََّيّةناطقَبالعبرالالطالبَغيرَج.َ

جَّ(צרכים לימודיים מיוחדיםעם )َةخاصَّالَالتعليميّةَاالحتياجاتَوالطلبةَذود.َ מרכז )َبلَمركزَالّدعمهواَمنَق َ،َالذينَو 

نواَ،َيمكنهمَ(התמיכה  منَقبلَالمسؤولَعنَمركزَالدعم.التيَأعطيتَلهمََمتيازاتاَلالوفق َأنَي متح 

 

 فقدان دفتر االمتحان  2.8.10

َ:التاليينَالخيارينَأحديمكنهَأنَيختارَ،َ(חובה)َمساقَإلزاميَّفيََدونَذنبَلهَهامتحاندفترََف ق دَالممتحن،َالذيأ.َ

اَعَينإضافيَّنَمنَجديدَفيَموعدينَأنَي متحَ .1َ  .لحصولَعلىَالعالمةَالعلىَمنَبينهمالغىَوانَالموعدَالمَ عوض 

لَقامَبهاَالطالبَفيَالمساقَشريطةَأنَيكونَوزنهاَيشكَّالتيَ( מטלות)َمهامَّبَمنَعالماتَالتتركََّيّةالعالمةَالنهائ.2َ

 %َمنَعالمةَالمساق.50

َ(أعالهَأ§البند:ََفي)أحدَالخيارينَ،َيمكنهَأنَيختارَمساقَغيرَإلزاميَّدونَذنبَلهَفيََهمتحانف ق دَدفترَاَالممتحن،َالذيب.َ

 .هتغييرالَيمكنهَهَلنََّهختياراَالمترتّبةَعلىَعواقبالعلىَالطالبَأنَيفحصَ.َ«ناجح»َأوَالحصولَعلىَعالمة

َ

 (בוחן) اختبار  2.9

َأ.َيمكنَأنَي جرىَاالختبارَحتىَثالثةَأسابيعَمنَنهايةَالفصل،َماَعداَاالختباراتَفيَمساقاتَاللغةَاإلنجليزيّة.

َالمساقَعلىَسببَالغياب.ب.َالطالبَالذيَالَيتقّدمَالختبارَيمكنهَالتقّدمَإلىَموعدَإضافّيَفقطَإذاَوافقَمحاضرَ

َ.2.8.9اتَتعليميّةَوفق اَللبندَامتيازيستحّقَالطالبَ

َ

 (חזרה על קורס) المسا  إعادة  2.10

َدفعَرسوم،َأوَأنَيتعلّمَمساق ََمقابله،َإعادتيمكنهَفإذاَرسبَالطالبَفيَمساقََأ. َةَأنَيكونطيدفعَرسومَ)شرمقابلََاَبديال 

َ.(ייעוץ)َاالستشارةَوقتدَي حدََّس(،َووفقاَلماَغيرَالزاميَّاَمساق َ

َواجباتهَالكاديم َالطالبَالذيَلمَيستوف  َالمساقَ)حكمََسيضطرََّيّةحتىَافتتاحَالسنةَالدراسَيّةب. كهذاََواجبإلىَإعادة

َ(.«راسب»َكحكم

َمَبدفعَرسوم.ي لزَ َ(ועדת משמעת)َاالنضباطج.َالطالبَالذيَيعيدَمساق اَبأمرَلجنةَ

عادَحسبَقرارَالمحاضر.َعلىَالطالبَأنَيستوفيَكلَّ َواجباتَالمساقَالم 

َال َالمَ َتغيّبيمكن َالمساق َعن َخطَّعاد َالمساق.( אישור כתוב)َيَّبتصريح َمحاضر َسكرتارَمن َإلى َالتصريح َيّةي رس ل

َ.shulli@kaye.ac.il:َمدرسةَالتأهيلَبواسطةَالبريدَاإللكترونيَّ

 .اسيّةرسومَدرَدفعبَملزَ مَ َاالنضباطإعادةَمساقَبأمرَلجنةَ

َ

 سة أكاديمي ة أخرىست في مؤس  بمساقات دأر  ( הכרה)اعتراف   2.10.1

َلمساق.اعتراف اَباطلبَأنَيأخرى،َيمكنهََكلّيّةسةَللتعليمَالعاليَأوَفيَاَفيَمؤسَّن َاَمعيَّإذاَدرسَالطالبَمساق َ

َ(גליון ציונים)َسجّلَالعالماتص،َأوَلرئيسَبرنامجَالتأهيلَمعَإرفاقَإلىَرئيسَالتخصََّالعترافيجبَتوجيهَالطلبَل

 (.סילבוס)ةَالمساقَوخطَّ

َ.للطالبعلىَاعتمادَالمساقَأوَرفضهََصادقةبالمَإشعارَخطّيََّسي سلَّم

َ.(מכלולالمجمعَ)فيَعلىَذلكَعطيتَالمصادقةَتقعَعلىَعاتقَالطالبَبأنَيفحصَماَإذاَأ ََيّةالمسؤول

فيهاََدرسسةَالتيَبموجبَوضعَالطالبَفيَالمؤسََّقّررتتَيّةسةَأكاديمستَفيَمؤسَّالمصادقةَعلىَعددَالمساقاتَالتيَد رَ 

 فيَالماضي.

 

 )ועדת הוראה( لجنة التدريسه إلى التوج   . 3
َلقواعدَالدستور.المخالفََالسلوكرَةَالتيَتبرَّخاصَّالحاالتَالَ«لجنةَالتدريس»تعالجَ

.َيجبَتزويدَاللجنةshulli@kaye.ac.ilَ:َمدرسةَالتأهيلَبواسطةَالبريدَاإللكترونيََّيّةالطلبَإلىَسكرتارينبغيَإرسالَ

التيَةَأوَالسنةَجاريمَفيَالسنةَالعلََّفقطَحولَمساقَي َبتفاصيلَدقيقةَومستنداتَذاتَصلة.َيمكنَتقديمَطلبَللجنةَالتدريسَ

َ.قبلها

َ:منَلجنةَالتدريسَتألّفت

 َاَ-رئيسةَمدرسةَالتأهيل َرئيس 

 َالطلبةَةعميد

 َنَمنَالطاقمَالتدريسيَّاثني

اَمنَيومَتقديمه.14َالطلبَحتىََي نظ رَفي َيوم 

َعطىَالرّدَكتابيّ اَحتىَثالثةَأسابيعَمنَتقديمَالطلب.ي َ

mailto:shulli@Kaye.ac.il
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 دريسلجنة الت اتستئناف على قرارا  3.1

اَمنَيوم14ََحتىََالتدريسلجنةََاتقرارستئنافَعلىَيمكنَإرسالَا لرئيسةََيّةإلىَسكرتيرةَالنائبةَالكاديمَالردََّتلقّييوم 

َاإللكترونيََّ(המשנה האקדמי לנשיאת המכללהَמזכירת)َكلّيّةال َالبريد َبواسطة :albina@kaye.ac.il.ََإرفاقَيجب

 ّدمتَللجنةَالتدريس.علىَالتعليالتَالتيَق ََيّةتعليالتَإضاف

 

 (שינוי במסגרות הלימודים) ةالدراسطر أأ في تغيير  . 4
صاستبدال برنامج التأهيل أو ال  4.1  تخص 

َ.(מינהל סטודנטים)َإلىَإدارةَشؤونَالطلبةَتخّصصطلباتَاستبدالَبرنامجَالتأهيلَأوَالالتوجيهََيجب

َتخّصصإذاَاستبدلَطالبَبرنامجَالتأهيلَأوَال َاَللبرنامجَالجديد.وفق ََيّةالكاديمَتلمتطلباَعنَإكمالَا،َسوفَيكونَمسؤوال 

َيّةأنَيكملَالواجباتَالدراسَيّةتقعَعلىَعاتقهَالمسؤولَتخّصصالطالبَالذيَصودقَلهَعلىَاستبدالَبرنامجَالتأهيلَأوَال

َالجديد.َتخّصصوفقَالبرنامج/َال

َ

 (שינוי מערכת) تغيير برنامج الدروس  4.2

َ.أوَبدايةَالفصلَالدراسيََّيّةافتتاحَالسنةَالدراسَيوممنََخاللَأسبوعَمتاحتغييرَبرنامجَالدروسَ

َ.بعدَبدايتهلمساقَسجيلَلتَيوجدَالكَالمساق.َلمساقَفلنَيحصلَعلىَعالمةَلذللَإذاَكانَالطالبَغيرَمسجَّ

َ

 وتحسين عالمة بعد توقيع الشهادة إلغاء مساقات  4.3

َفقطَفيَنهايةَالسنةَالخيرةَمنَدراسةَالطالب.َت تاحَفائضإللغاءَمساقََيّةاإلمكان

َي رس لَطلبَمعلَّ َالحالة، َالسبابَوالحجج(َلفيَهذه َذكر ََ)مع َالتدريسَالمخّولة َبللجنة َالموضوعَبواسطةَمعالجة هذا

َ.قبلَتوقيعَالشهادة،َوذلكshulli@kaye.ac.ilَ:َالبريدَاإللكترونيَّ

حالَي َ َيحسنَعالمةَبعدَتوقيعَالشهادة.يلغيَمساق اَأوَيجَأنَللخرََّسم 

َ

 (הפסקת לימודים ופיצול שנה)السنة  تجزئةالدراسة و يقافإ . 5
 كل ي ةالدراسة من قبل ال يقافإ  5.1

الطلبةََةفّوضَعميدتَمخّولةَبأنَكلّيّةرئيسةَالَ.(נשיאת המכללה)َكلّيّةةَالرئيسَيّةصالحهوَمنََكلّيّةفيَالَالدراسةَيقافإ

اََاالنضباطللجنةََ.اباسمهَعملأنَت َبأنَتأمرَبإيقافَالدراسة.َيّةصالحأيض 

َإيقافَالدراسة.رسالةَذلكَفيََرَغيرذكَ رَماَلمَي َشعامنَتاريخَاإلَاشهرَ زَالتنفيذَحيَّيدخلَإيقافَالدراسةَ

َفيَإحدىَالحاالتَالتالية:َدراسةَالطالبَأنَتوقفبمخّولةََكلّيّةلا

 .10.2§َ،10.1§لَفيَالبندين:َكماَهوَمفصََّللتدريسطالبَبَالَيليقَسلوك :السلوك  5.1.1

 .قسط الدراسي  عدم دفع ال  5.1.2

 في الدراسة:رسوب   5.1.3

َ(.العمليََّتدريب)الَفيَالتطبيق70َمنَأدنىَعالمةَ: رسوب في التطبيقأ. 

َ)المساقَيشملَتدريب ا(.75َبعالمةَتقلَعنََ«التربيةَفيَمرآةَالحقل»َلَفيَالمساق:فيَالسنةَالولى،َفيَنهايةَالفصلَالوَّ

َالسنتين َيمكنَفي َوالثالثة اَالثانية َالوََّأيض  َالفصل َنهاية َفي َمساقَلإيقافَالدراسة َأعقابَالرسوبَفي التطبيقَ»َفي

َ.«العمليَّ

 :صرسوب في التخص  ب. 

َ.تخّصصالَذلكفيََدراسته،َت وقف70َمنَأدنىَفيَتخّصصََعالماتهَعّدلمَالذيالطالبَ

 المتراكم عدد عالمات الرسوب تحديدج. 

َ.فَدراستهوق َت ََ–َ«رسوب»َأربعَعالماتَحصلَعلىيرسبَفيَأربعةَمساقات،َويَالذيالطالبَ

 

َدراسةالستئناف على إيقاف ا  5.2
اَمنَتسلّمَاإلشعاريو14ََحتىتهَعلىَإيقافَدراسفقطَةَواحدةَمرَّأمامَلجنةَاالستئنافاتَللطالبَأنَيستأنفََيحقَّ َ.م 

َ:منَاللجنةَتألّفت

 َكلّيّةرئيسةَال

 َالطلبةَةعميد

 َعنه.َينوبجَالتأهيلَأوَشخصَآخرَبرنامَرئيس

 َمدرسةَالتأهيل.َةرئيس

 )َممثّلَرابطةَالطلبةَ)مراقب

mailto:shulli@Kaye.ac.il
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َكلّيّةالَةوإلىَمكتبَرئيسَ،irrit@kaye.ac.il:َلبريدَاإللكترونيَّبامادةَشؤونَالطلبةَاّدعاءاتهَوتعليالتهَإلىَعَ مَالطالبَيقدَّ

َ.nurav@kaye.ac.il:َلبريدَاإللكترونيَّبا

َ.كلّيّةالَةسهاَرئيسرأَّتتالتيََكلّيّةفيَالَاتللمثولَأمامَلجنةَاالستئنافَالطالبَستدعىي َ

َ

 بل الطالبالدراسة من ق   يقافإ  5.3

َ.irrit@kaye.ac.il:َيّ اَأوَبالبريدَاإللكترونيَّخطََّعنَإيقافَدراستهمادةَشؤونَالطلبةَمكتبَعَ َبإبالغَالطالبَقومي

َ َالطلبةمكتبَعَ َسكرتيرةَمنَيتسلّمعلىَالطالبَأن َشؤون َذويوقيطلبَتوَ(טיוליםטופס )َ«التجونموذجَ»َمادة َيع

َشؤونَالطلبة.إدارةَمهَإلىَيسلََّومنَثمََّ،عليهَالمختلفةَمناصبال

َ.مَالطالبَبدفعَالقسطَالدراسيَّالنموذجَالموقَّعَي لزَ َتسلّمعدمَعنَ

َعلىَالطالبَالذيَيرغبَفيَالعودةَإلىَالدراسةَبعدَانقطاعَدامَسنتينَأوَأكثر،َأنَيخضعَإلجراءاتَتسجيلَمنَجديد.

َ

 (פיצול שנת לימודים) ةالدراسي   سنةال تجزئة  5.4

فيَدائرةَالماليّةََ(טופס פיצול)َتجزئةَئَنموذجنةَأنَيعبَّمعيََّيّةدراستهَفيَسنةَدراسَتجزئةعلىَالطالبَالذيَيرغبَفيَ

َ.ةمكتبَالعميدىَلإمهَويقدَّ(َגזברות)

َ

 (חזרה ללימודים) العودة إلى الدراسة . 6
الذيَدرسََاالصليَّالتأهيلَسيكونَبرنامجَبرنامجَدراستهََفإنََّإيقافها،َتاريخَحتىَسنتينَمنالطالبَإلىَالدراسةََعادإذاَ

َفيه.

للطالبََبناؤهَبرنامجَالذيَسيتمَّاَللتكونَوفق َسسنواتَمنَإيقافَالدراسة،ََستََّوحتىسنتينََمضيََّالعودةَإلىَالدراسةَبعد

َ.فيهيَدرسَوبرنامجَالتأهيلَالذَكلّيّةةَللدَّستجباتَالمالمتطلََّالخذَبالحسبانمعََ،تخّصصبرنامجَالتأهيلَأوَالَمنَقبل

استيفاءَوَكلّيّةالموافقةََالمربَيتطلََّولذلك،َكلّيّةجديدَللقبولَللمنَكتوّجهََرب َعتي ََفأكثرَسنوات6َبعدَالطلبَللعودةَللدراسةَ

َ.لهاشروطَالقبولَ

َ

 ات أخرىي  دراسة في كل  ال  .7
َاللغةَاإلنجليزيَّعلىَدراسةَمنَكلَّالَتصادقََكلّيّةال َفيَذلكَدراسة َبما دونَتصديقَلجنةَبَ،مستوىَإعفاءبَيّةاتَأخرى،

َ.تدريسال

تعليمَلَمصادقةَعلىَإنهاءَالقب َ.َالَت َفقطتهَذلكَعلىَمسؤوليَّبَقوميهَفإنََّمصادقةدونَالحصولَعلىََكلّيّةإذاَتعلّمَطالبَفيَ

َ.ةقسب َمَ مصادقةَدونَاتَأخرىَبيَّوعالماتَمنَكلَّ

َ

 (תנאי הסמכה) لـشروط التأهي . 8
 (תעודת הוראה) لتدريسشهادة و B.Ed قبل  لاستحقا    8.1

َالتالية:َالمتطلباتَأنَيستوفيبعدَوشهادةَتدريس،B.Edََلقبَلَاستحقّ َيكونَملتأهيلَالمعلمينََكلّيّةخريجَ

َ.كلّيّةوجميعَالنشطةَالمطلوبةَفيَالَالتطبيقَالعمليَّالمشاركةَالمنتظمةَفيَالدراسةَوأ.َ

َفيَاالمتحانات.نجاحَالَوأَ«ناجح»والحصولَعلىَعالمةََالمطلوبة،الوظائفََجميعَتقديمب.َ

 .اإلنهاءَ)المشروع(َوظيفةالنجاحَفيَج.َ

 .ة(الحلقاتَالدراسيَّ)َالنجاحَفيَوظائفَالسمينارد.َ

 مستوىَإعفاء.بَيّةالنجاحَفيَاللغةَاإلنجليزه.َ

 .مستوىَإعفاءبَيّة/َالعربَيّةالنجاحَفيَاللغةَالعبرو.َ

 :التاليةَيّةالنجاحَفيَمساقاتَالتأهيلَاإللزامز.َ

 َالسنةَالثانيةفيََ–َ«الحذرَعلىَالطرق»َمساق

 السنةَالثالثةفيََ–َ«الحذرَعلىَالطرق»َمساق 

 َةالثالثالسنةَفيََ–َ«اإلسعافَالوليَّ»َمساق

َ

 ةي  التعليمت الرحال في مشاركةال  8.2

َص.دَفيَبرنامجَالتأهيلَوالتخصَّفيَالسنة،َكماَهوَمحدََّالرحالتفيَعددَمنَأيامََةشاركالممَبلزَ مَ كلَطالبَ

َ:يليَهيَكماللطالبَخاللَاللقبََالمطلوبَرحالتال

َ

 عددَالرحالتَََالدراسيّةَالسنة

1ََََالسنةَالولى

1ََالسنةَالثانيةَ-َبرنامجَالتأهيل

mailto:irrit@kaye.ac.il
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1ََالسنةَالثالثةَ-َبرنامجَالتأهيل

َ(اللقبَكلََّيلةط)1َََالرئيسَتخّصصال

َرحالت4َََاإلجمالّي:َالمجموع

َ

َدراستهَماَلمَيشتركَفيَجميعَأيامَالرحالت.َمستحقّ اَإلنهاءالطالبَلنَيكونَ

دادَالرحالتَالمطلوبةَحسبَالبرامجَالتعليمَكلّيّةالَلكافةَطلبةَنظَّمت ََالرحالتَالتي فيهاََمشاركةلكنَال،َيّةالَت حس بَفيَع 

َ.ةإلزاميَّ

َ

 (סטאז') في التدريس )ستاج( التخص صمرحلة . 9
َلتوفق َ َوالتعليم،عليما َالتربية َوزارة ََات َتأهيل َبدءَ َ،المعلمينوقسم َسنة َمن 1999َا م، َالمعلمينَتأهيلَاتيَّكلََّطلبةَي لز 

َفيو ََالعاملين ََأساسيََّكشرطَ)ستاج(َالتدريسفيََتخّصصالبالتربية َعلى َتدريسللحصول َ.(שיון הוראהר)َرخصة

َ..B.Edقبَدادَنقاطَاالستحقاقَللَّبَفيَعَ ورشةَالستاجَالَت حسَ 

َ.هنـاادخلواَإلىَالرابطََ-َيّةلتسجيلَللستاجَوإنهاءَالواجباتَالدراسحولَامعلوماتَالتفاصيلَوالَمزيدَمنلل

َ

 (תקנון המשמעת) االنضباط أنظمة . 10
َينبغييَ،َالتةالكاديميََّالتحصيالتَنزاهةوضمانََ،كلّيّةفيَالَسويَّسلوكَنحوَمينَتوجيهَالمتعلََّإلىَاالنضباطأنظمةََتسعى

َذاتيََّالحصولَعليها َبمجهود َلوَ،وإخالصَتفانَ وب، َكرامة َالشخصيََّكلّيّةالَرّوادَجميعحماية َال)َةوحقوقهم طاقمَالطلبة،

َكاديميَّال َال، َالتيَت جرىوجمهورََداريَّاإلطاقم َو(داخلَحرمهاَالمشاركينَفيَالنشطة َ،ضمانَسلوكَحسنَتجاههمل،

َ.كلّيّةفيَالةَالعامَّالمرافقَوةَالممتلكاتَالخاصََّصونَإضافةَإلىة.َالفكريََّيّةاحترامَحقوقَأصحابَالملكو

،َالذيَيمكنَاعتبارهَمخالفة،َماَالحكمَفيه،َوماَسيّئحَماَهوَالسلوكَالوضَّيوَيعّرف،َداخليََّمستندَقانونيََّبمثابةَالنظمة

َ.هعالجوسيلةَ

 

 ام  ـع  10.1

َكافّة.َالكلّيّةَلزمَطلبةلةَأدناهَت َقواعدَالسلوكَالمفصَّ

َ.كلّيّةالستحقاقَالطالبَللدراسةَفيَالأساسّيَشرطَهوََتطبيقَأوامرَالدستور10.1.1َ

َ.معملَمنَشأنهَأنَيضّرَبهأّيَاحترامَاآلخرين،َواالمتناعَعنََكلّيّةطالبَالذيَيتعلّمَفيَالالعلى10.1.2ََ

أوََيّةالميولَالجنسَ،َالطائفة،َالعرق،عقيدةتصريحاتَتهدفَإلىَالمّسَباليجبَعلىَالطالبَاالمتناعَعنَأفعالَأو10.1.3ََ

َاَكانت.أيّ َةَفئَأيَّب

َ:لةَأدناهالمفصََّاالنضباطفيَإطارَأنظمةََعالجهَاَسيتمَّاالنحرافَعنَالمبادئَالمذكورةَآنف 10.1.4ََ

َ

 (משמעתעבירות ) مخالفات انضباط  10.2

َ:انضباطمخالفاتَتعتبرَلةَأدناهَالعمالَالمفصَّ

َ.كلّيّةأوَعدمَاالنصياعَلدستورَالَكلّيّةفيَالَواإلداريََّلوامرَأعضاءَالطاقمَالكاديميَّعدمَاالنصياع10.2.1ََ

َ.خارجهَمأَكلّيّةقعَداخلَحرمَالوَ أ،َسواءَسلوكَغيرَالئق10.2.2َ

،َالمعلمين،َزّوارالطلبةَأوَال،َكلّيّةفيَالَأوَاإلداريََّالطاقمَالكاديميََّكرامةَيمسَّأنَمنَشأنهََماأوََماسَّسلوك10.2.3ََ

َ.ينتربويَّالمرشدينَبينَوالالمدرَّ

َ.الزّوار،َبالطلبةَوكلّيّةفيَالَأوَاإلداريََّالطاقمَالكاديميَّبجسمَأوَبممتلكاتََمنَشأنهَأنَيضرَّماَأوََضارَّسلوك10.2.4ََ

مساعدةَالدواتَالالمكتبة،َوَمستلزماتبَوواسي،َبماَفيَذلكَالحكلّيّةالَرافقأوَباإلهمالَبمَاعمدَ َضررالإلحاق10.2.5ََ

َالخ.

َفيها.َجرىالتيَت ََتمناسباوالَنشطةالوالعملََأوَنظامَكلّيّةالتدريسَفيَالَيّةسيرَعملَعرقلسلوكَي10.2.6َ

َفيَإسرائيل.َاَللقانونَالجنائيَّلَانتهاكَ يشكََّعملارتكاب10.2.7ََ

َلَوصمةَعار.تمثَّمخالفةَارتكاب10.2.8ََ

َ.كلّيّةشخصَفيَالَاَضّدَأيَّهينةَأوَتحملَتهديدَ مَ وَهَبألفاظَنابيةالتفو10.2.9ََّ

َ.كلّيّةشخصَفيَالَأيََّالقذفَأوَالتشهيرَضد10.2.10ََّ

َ.يّةخدماتهاَلغراضَشخصتحتَاسمهاَأوََكلّيّةتَالمنشآدونَإذنَلباستخدام10.2.11ََ

10.2.12ََ َباستخدام َإذن َالدون َوالمكتبةَقاعاتوَكلّيّةلمرافق َوالمكاتب َوالمختبرات َالسياراتَالمحاضرات َ.ومواقف

َعلىَممتلكاتَالغيرَمنَجانبَالمستخدم.َاي َيعتبرَتعدََّاستخدامَكهذا

َ.الدستورَبشأنَالتسجيلبتطبيقَأمرَقَماَيتعلَّبَكلّيّةإدارةَالمعلوماتَعنََإخفاءأوَلةَمضلَّوَمعلوماتَكاذبةبَدالءإ10.2.13َ

َ.هاعملَتشويشأوََكلّيّةبَالواسيحاتَإساءةَاستخدامَبرمجي14.2.14ََّ

َ.يّةرسمَمستنداتفيََإجراءَتغييرَوتزييف10.2.15َ

https://www.kaye.ac.il/%D7%94%D7%99%D7%97%D7%99%D7%93%D7%94-%D7%9C%D7%9B%D7%A0%D7%99%D7%A1%D7%94-%D7%9C%D7%94%D7%95%D7%A8%D7%90%D7%94/%D7%9E%D7%A9%D7%90%D7%91%D7%99-%D7%A6%D7%9E%D7%99%D7%97%D7%94-%D7%94%D7%99%D7%97%D7%99%D7%93%D7%94-%D7%9C%D7%9B%D7%A0%D7%99%D7%A1%D7%94-%D7%9C%D7%94%D7%95%D7%A8%D7%90%D7%94/%D7%94%D7%AA%D7%9E%D7%97%D7%95%D7%AA-%D7%91%D7%94%D7%95%D7%A8%D7%90%D7%94-%D7%A1%D7%98%D7%90%D7%96/
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اَللبنودَالتالية:يجبَالتطرََّفَأنواعها.بمختلالوظائفَاالمتحاناتَوقَبأنظمةَبماَيتعلَّخرقَالحكام10.2.16ََ َقَأيض 

َ.نسخَوظائفَعلىَاختالفَأنواعهامتحان،َفيَاالَالغش10.2.16.1ََّ

َمتحان.ممنوعةَأوَحيازتهاَأثناءَاالَإدخالَمواد10.2.16.2ََّ

هاتفَمتحانَفيَالقاعةَباستخدامَاالَتأديةأثناءَآخرََطرفمحاولةَالتواصلَمعَممتحنَآخر،َأوَمع10.2.16.3ََ

َ.)שעון "חכם"(َ«يّةذك»َأوَساعةَخلويَّ

َ.العَعليهعلىَاالطَّأوَأثناءََانتهائهمتحانَبعدَاالَدفترَفيتَأوَإضافاتَتغييراإجراء10.2.16.4ََ

َالطالب.َعاتقَعلىَملقاةأخرىََيّةةَتعليممهمََّإنهاءَأوَأيَّسمينار،َوظيفةََةفياالحتيالَفيَكتابةَوظ10.2.16.5َ

َطالبَآخرَفيَاالمتحان.َيّة،َأوَانتحالَشخصنَبدلَالطالبمتحَ شخصَآخرَلي ََانتداب10.2.16.6َ

َ.كلّيّةاآلخرينَفيَالَةبحقوقَالطلمّسَأوَانتهاك10.2.17ََ

َأوَخارجها.َكلّيّةإلقاءَالنفاياتَفيَحرمَال10.2.18َ

َ.منوعمفيَمكانَ(َחנייה)السيارةَ تركينَ)صّف(10.2.19َ

َ.صةَلذلكخارجَالماكنَالمخصََّكلّيّةحرمَالَالسيارةَفيتركين10.2.20ََ

َة.منوعالسيارةَأوَالتدخينَفيَالماكنَالمَتركينبسببَإلقاءَالنفايات،ََيّةدفعَغرامةَعنَمخالفاتَإدارَعدم10.2.21َ

َ

 (עונשים) العقوبات  10.3

وظيفةَفيََشغلوالَيمكنهََيّةدراسحَن َللحصولَعلىَمَ َاستحقّ َ،َلنَيكونَمهَشكوىضدََّوق ّدمتدينَفيَمخالفةَأ ََالذيَطالبال

ضَعليهَواحدةَأوَأكثرَمنَالعقوباتَفرَ ت َس،َلذلكَضافةاإلبَ.ة(رابطةَالطلباَلقرارَ)وفق َ( הסטודנטיםאגודת )الطلبةََرابطة

َالتالية:

َ.)נזיפה( توبيخ10.3.1َ

َ.)נזיפה חמורה( اللهجةَشديدتوبيخ10.3.2ََ

َ.عنَالضررَالناجمَتعويضَمالي10.3.3ََّ

اَيعادلَغرامةَالَتتجاوز10.3.4ََ ََاسنويّ ََادراسيّ ََاقسط َمبلغ  َ.كامال 

َأوَكلََّكلّيّةاستخدامَمنشآتَالَمنَحرمان10.3.5َ َوغيرهاَالحواسيب،َالمكتبة،َالمختبراتَ،ةالمنشآتَالرياضيََّ:هابعضها

َةَمحدودة.مدَّل

َدة.محدَّلمّدةَ،َليَّطابعَماَيذَآخرَقَّحَأوَأيََّيّة،َأوَمنحةَدراسيّةجائزةَدراسمنََحرمان10.3.6َ

10.3.7ََ َشهادة، َاستصدار َاستشارةتأخير َدراسة(טופס ייעוץ)َنموذج َتصريح َتصريح(אישור לימודים)َ، إنهاءََ،

َ.محّددةلمّدةَ،َوغيرهاَدبلوماَدراسة،َشهادةَإنهاء،

َدة.محدَّنة،َلمّدةَ/امتحاناتَأوَاالشتراكَفيَمساق/مساقاتَمعيَّامتحانَتأديةَمنَمنع10.3.8َ

وينجمَعنََ«صفر»الحصولَعلىَعالمةََيؤديَإلىَ-َوظيفةَإنهاءَوظيفةَسمينارَأوَ،يّةةَتعليممهمََّ،الغاءَامتحان10.3.9َ

َمساق.الَإلغاءذلكَ

َالمساقَفيبأوَإلغاءَمساقَوإلزامََفصلَدراسيَّلإلغاءَالدراسة10.3.10ََ َالسنةأوَفيََالذيَيليهَالفصلَالدراسيََّإعادة

َ.ةالتاليَةالدراسيَّ

َ.لبدإلىَاأوََلمدةَفصلَدراسيََّكلّيّةعنَال(َהרחקה)بعادَإإقصاءَأو10.3.11ََ

َ.كلّيّةاللهَهَمنحتأوَلقبَآخرَشهادةَإنهاءََإنهاءَدراسة،إبطالَتصريحََ.10.3.12

َ.كلّيّةلوحةَاإلعالناتَأوَفيَموقعَالَفيَكلّيّةفيَالالحدثََنشر10.3.13َ

َالجمهور.َخدمةَلصالحَأداءَعقابَبواسطة10.3.14َ

أوَالتدخينَفيَمكانَممنوع،َت فر ضَعلىَالطالبَالسياراتَفيَمكانَممنوعََتركينفيَحالةَإلقاءَالنفاياتَأو10.3.15ََ

َارتكابَالمخالفة.َيوممنََايومَ 30َخاللََيّةإدارَيّةمالغرامةََدفع

َ.عقوباتَحسبَماَوردَفيَهذاَالفصلَيمكنَجّراءهاَفرضةَإضافيََّانضباطمخالفةََيشّكلَةماليَّعدمَدفعَالغرامةَال

َ.كل ي ةفي ال الدراسةد من طر  يأ س انضباط يلمخالفات المنسوبة إليه في لجنت  بارتكاب ا الذي يأدان طالبال10.3.16َ

َ

 االنضباطمخالفات  معالجةإجراءات   10.4

َقدََّت 10.4.1ََ َبمخالفة َالقيام َحول َشكوى ََيّ اخطََّانضباطم َعَ إلى َالطلبةمادمكتب َشؤون َاإللكترونيََّة َبالبريد :َأو

irrit@kaye.ac.ilَ.َ َاَمفصَّنَوصف َتتضمَّكابَالمخالفةَوأيامَمنَيومَارت10َخاللَمَالشكوىَقدََّت ،َمعَةدثاَللحال 

َإرفاقَالمستنداتَذاتَالصلة.

َخاذها:منَاإلجراءاتَالتاليةَيمكنَاتََّاَبشأنَاالستمرارَفيَمعالجةَالشكوىَوأيَّالطلبةَقرارَ َةعميدخذَتَّت10.4.2َ

الطلبةَفيََةمعَعميدَاستيضاحدعىَالطالبَإلجراءَمحادثةَي ََ-معَالطالبَ(َיחת בירורׂש)َاستيضاحمحادثةَأ.َ

َالئق َغير َسلوك َوجود ََ،حالة ََعقبوذلك َمع َتكيشالمالمحادثة ََملّخصَحف ظي َ. الطالبََملفََّفيالمحادثة

َلقرَّةَبأنَتمخّولَالطلبةَة.َعميدالمشتكينهَإلىَعلَنسخةَرسَ ت َوَالشخصيَّ لجنةَرَمعالجةَالشكوىَبدونَتقديمها

 المشتكيَوالطالبَوأطراف اَأخرى.َاستدعيَإليهةَبأنَتمخّولَاالنضباط،َوفيَهذاَاإلطارَهي

mailto:irrit@kaye.ac.il
mailto:irrit@kaye.ac.il


13 

 تهَفقط.قَبتقديمَشكوىَللجنةَاالنضباطَأوَمعالجتهاَبطريقةَأخرىَهوَبصالحيَّالطلبةَفيماَيتعلََّةقرارَعميد

ةَأوَسلوكَخطيرفيَحالةَوجودَمخالفةَسلوكََاالنضباطالطالبَإلىَلجنةََي ستدعىَ-َاالنضباطلجنةَلاستدعاءَب.َ

َعلى َالكاديمَينطوي َالنزاهة َيّةعدم َاللجنة. َانعقاد َموعد َللعميدَ،قبل ََاستدعاءَةيمكن َالطالب يمكنَلمحادثة.

َ.اإليهَستدعَ حتىَلوَلمَي ََةهَللعميدجَّللطالبَأنَيتو

َ.اإلجراءاتفيََاقدمَ َللمضيََّسببَمقنعَكونَثّمةعندماَالَيَ-َشكوىالإلغاءَج.َ

َ

 (ועדת משמעת) االنضباطلجنة   10.4.3

َ.يَّهَسرَّمضمونمغلق،َوَنقاشَداخليََّعلىَهيئةَاالنضباطجرىَجلساتَلجنةَت َ

َ:كّلَمنَحالة،َويشاركَفيهاَلكلََّانضباطَلهذاَالغرضتتألفَلجنةَ

 َاَ-َ)סגל בכיר( الكبيرطاقمَالعضوَمن  رئيس 

 َالطلبةَةعميد

 َالمرشدَالتربويَّأوََتخّصصرئيسَبرنامجَالتأهيلَأوَال

 بدونَحّقَتصويت(َ(משקיף)َمراقببصفةََ–منَقبلَالمشتكيََكلّيّةالمشتكيَأوَممثلَال(َ

 ََمراقبَ)بدونَحّقَتصويت(بصفةََ-َالطلبةَ)بموافقةَالطالب(َرابطةممثلَعن

َالتق دِّمتَإلىَعميدفيَأعقابَشكوى10.4.4ََ َالطلبة، َبأنَت ََتريَقرَّة َجديرة َناق َأنها َسي فتت حَبهاَاالنضباطشَفيَلجنة ،

َاالجراءات.

التوقيعَستدعيهَلتسلّمَالرسالةَوتبلغَالطالبَبذلكَوتَافإنّه،َاالنضباطمَشكوىَللجنةَقدَّالطلبةَأنَتَةعميدَتقّررإذا10.4.5ََ

اَفيَيمكنَأنَمها.َعلىَتسلَّ َالطالب.َبغياتنعقدَلجنةَاالنضباطَأيض 

اَمنَيومَتقديمَالشكوى.15ََدَالجلسةَالَيتجاوزَاعقانموعد10.4.6ََ تمديدَموعدَانعقادَاللجنةَصالحيّةَلالطلبةََةعميدليوم 

َفقط.َيّةدَفيَحاالتَاستثنائبعدَالموعدَالمحدَّ

َفيَالحاالتَالتالية:َي اَلتمثيلهمحامَيوّكلللطالبَأنََيحق10.4.7ََّ

َفيَقدرةَالطالبَعلىَتمثيلَنفسه.َعائقَواضحعندَوجودَأ.َ

َ.لنقاشَفيَشأنهاَتتمّخضَعنَعواقبَوخيمةيخشىَمنَقَالمرَبطالبَعندماَيتعلََّب.

َللدفاعَحسبَتقديرها.َبتوكيلَمحامَ َبالسماحَاالنضباطَمخّولةلجنةَج.َ

َ.توكيلَمحامَ تهَيَاالستدعاءَحولَنيَّتلقََّيومَخاللَأسبوعَمنَاالنضباطعلىَالطالبَإشعارَلجنة10.4.8ََ

َموعدَجديد.َي حدَّدسوذلكَاليوم،َلَاللجنةإلغاءََسيتمََّبذلكَلجنةالالطالبَبرفقةَمحاميهَدونَإشعارََحضرإذا10.4.9ََ

َالنقاشَفيَال10.4.10َ َسيرورةأمامهََيعرض،َواللجنةمنَق بلَرئيسََالشكوىَللطالبَالمستدعى،َنصََّةَبقراءةلجنيبدأ

َاللجنة.َالنقاشَفي

َته.ويقّدمَأدلََّججهحَ َعليهَلقيَالطالبَالمشتكىالمشتكي،َي ََلقوالبعدَاالستماع10.4.11ََ

َ.اللجنةفيََالمورَالتيَنوقشتمشاركَالتعليقَعلىََكلََّفيهَيستطيعيدورَنقاشََبعدَذلك12.4.10َ

،َموقفهَبالنسبةَللعقابَالمستحقََّاقتراحطرفََيقومَكلََّ،دونَحضورَالطالبَ،معَانتهاءَمرحلةَتقديمَالحجج10.4.13َ

سماعَدورَفيَالنقاشَبعدَاإلَ.َالَيكونَلمحاميَالطالبَأيَّانضباطاللجنةَأنَتدينَالطالبَبمخالفةََرستقرََّماَوإذا

َوالَبقراراتَاللجنة.(َשימוע)

البريدَمَللطالبَشخصيّ اَأوَبواسطةَعنوانَسلََّوي ََاالنضباط،لجنةََفيَالنقاشَموعدأيامَمن7ََالقرارَخاللََصدري10.4.14َ

َ.الطالبَالشخصيََّنسخةَمنَالقرارَفيَملفَّت حف ظَ.َاإللكترونيَّ

َ

 االنضباطاالستئناف على قرار لجنة   10.5

َ.(ועדת ערעורים)َ«اتستئنافلجنةَاال»االنضباطَأمامَعلىَقراراتَلجنةََاالستئنافيمكن10.5.1ََ

َمن:اللجنةََهذهألفَتت

 َغرضالَالهذَكلّيّةالةَرئيسنهَعيَّأوَمنَتَكلّيّةرئيسةَال

 دونَحّقَتصويت(َةبمراق ََ–الطلبةََةعميد(َ

 (الطالبَفيهَدرسفيَالبرنامجَالذيَي)التأهيلََمدرسةَةرئيسَ

 ََمراقبَ)دونَحّقَتصويت(بصفةََ–َالطلبةَرابطةممثل

َ

َمهَالطالب.لَّاالنضباطَالذيَتسقرارَلجنةََصدورَيومَاَمنيومَ 14َخاللَيكونَحّقَاالستئناف10.5.2ََ

َيقد10.5.3ََّ َللجنة َالطالب َوَحججهَاالستئنافم َبتعليالته، َواسطة َإرسالها َعَ إلى َمكتب َالطلبة َشؤون لبريدَبامادة

َ.nurav@kaye.ac.ilلبريدَاإللكترونّي:َباَكلّيّةرئيسَمكتبَرئيسةَالإلىَو،irrit@kaye.ac.ilَاإللكترونّي:َ

َاالستئنافَفيََنظرت10.5.4َ َالذيَيحدََّستئنافااللجنة َويخوَّفيَالموعد َرئيسَاللجنة، َالنقاشَأوَلَلهده َالقرارَبإجراء

 هذاَالقرار.علىََعتراضاالَيّةاَلتقديرهَالمطلقَودونَإمكانوفق ََهرفض
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ةَإعادةَتقديمَالدلَّأوَ،َويمكنهاَسماعَالطرفينَأوَأحدهما،َالتوّجهرَلجنةَاالستئنافَبشأنَإجراءاتَالنظرَفيَتقر10.5.5ََّ

 .خطيّ احججَالعلىَعتمادَواالمنَجديد،َأوَعقدَجلسةَدونَحضورَالطرافَ

 .يّ اخطَّقرارهاَبتقومَلجنةَاالستئنافَبإبالغَالطالب10.5.6ََ

َعلىَقرارَلجنةَاالستئناف.َاستئنافَإضافيَّيوجدَال10.5.7ََ

َ

 (תלונות סטודנטים) شكاوى الطلبة . 11
َ.فيَالكلّيّةَبالبريدَاإللكترونّيَلكلَواحدَمنَذويَالمناصب(َפניות)التوّجهاتَوَشكاوىت رس لَال

َ

َ

 شكاوى في المجال الكاديمي    11.1

َ.(2.6.2َ،2.6.3§§َ:انظرَالبندين)عالمةَفيَامتحانَأوَوظيفةََاالستئنافَعنَيّةتفصيلَعمل

َموضوعَأكاديمّيَيجبَأنَتوّجهَفيَالبدايةَللمحاضر.َأيَّشكوىَفيَ

َص.رئيسَالتخصََّ/َالتأهيلَهَإلىَرئيسَبرنامجعلىَالطالبَأنَيتوجَّفالمشكلةََحلََّإذاَلمَيتمَّ

)فيَأمورََ)ראש לימודי ההכשרה( التأهيلَدراساتَرئيسهَإلىَالتوجََّيمكن،َاإلجراءاتَهإذاَلزمَالمر،َوبعدَاستنفادَهذ

َ.أمرَآخرَفيَكلََّمدرسةَالتأهيلَةأوَالعودةَإلىَرئيسَالتأهيلَوالتطبيق(

َ

 متعلقة برفاهية الطلبةشكاوى   11.2

َالىَالمحاضر.فيَالبدايةَهَ،َعليهَالتوجَّبشأنههكتَقدَانت ََدستورَالطلبةالحقوقَالمنصوصَعليهاَفيََالطالبَالذيَيعتقدَأنَّ

َالطلبة.َةهَإلىَعميدهَالتوجَّيمكنَ،معَالمحاضرَمرالَاستيضاحبعدَ

َ

 (البورفاهية الط أكاديمي   مجال)ة مشتركشكاوى   11.3

َالطالبَالذيَ َطابعَ تحمل َأكاديميّ َشكواه َوا َا َكطالبَأنَّيعتقد ََحقوقه َالتوجَّهَ انت َقد َعليه َالىَرئيسكت، َالتأهيلََةه مدرسة

َالطلبة.َةوعميد

َ

 تتعلق بخدمة الطالب شكاوى  11.4

َمديرَعامَّوالطلبةََةيمكنهَالتوّجهَإلىَعميد،َكلّيّةفيَالَيّةكتَمنَق ب لَعاملَفيَوحدةَإدارهَ حقوقهَانت ََيعتقدَأنََّالطالبَالذي

َ.anatel@kaye.ac.il:َلبريدَاإللكترونيَّباَكلّيّةلا(َמנכ"ל)

َ

 (תקנון מינהל) ةداري  اإل النظمة . 12
َالالطالبَطالب ََدَّعَ ي 12.1ََ َفي َكلّيّةا َبَويحظى، َبعد َالخدمات، َاإلدارَئهاستيفاجميع َاليّةالواجبات َدفع َذلك َفي َبما قسطَ،

َ.الدراسيَّ

َبدقََّأنَيتقيّدطالبََعلىَكلََّيجب12.2َ َتعليماتَالسكرتاريَّبة َتقديم َالدفع، َبشأنَمواعيد ،َ(הצגת  אישוריםتصاريحَ)ة

َقةَمنَكاتبَعدل.مصدَّومستنداتََيّةشهاداتَأصل

َشؤونَالطلبة.َإدارةَبواسطةالشخصيََفيَالملفََّيّةبياناتهمَالشخصَ(לעדכן)َتحديثجميعَالطلبةََيجبَعلى12.3َ

َ.كلّيّةاإللكترونيّةَوفيَموقعَالَالشاشاتيومَعلىَكّلَةَبعنايةَنشورالمَ(הודעות)َبالغاتالطلبةَقراءةَالَبَمنل َي ط12.4َ

، إال مختلفة الستفساراتفي وزارة التربية  (אגף הכשרת עובדי הוראה) علمينتأهيل الم فرعطالب إلى  ه أي  يتوج  ال 

 .كل ي ةمع إدارة ال ابعد التنسيق مسبق  

 

 كتبالاستعارة  أنظمة  12.5

َ.(כרטיס קורא) «بطاقةَقارئ»َبإبرازَفقطمنَالمكتبةَيمكنَاستعارةَالكتبَ

مرَد.َالطالبَالذيَيتأخَّفيَالوقتَالمحدَّالمستعارةََيجبَأنَت عادَالكتب َيومَتأخير.كّلَغرامةَعنََبدفعَي لز 

َ(.اوتسجيلهَامهتسلَّبَقبلَلطالبَمسؤولَعنَسالمةَالكتبَ)يجبَفحصَالكتا

َ.الماليّةَقيمةَالكتابيعادلَدفعَمبلغَبمَلزَ اَي َكتاب ََضيعالطالبَالذيَي َ

َ

 (הוראות ביטחון ובטיחות) المانات المن ووجيهت  12.6

َفيََالماناتَوجيهتَالعملَبموجبيجبَ َكلّيّةالَنشآتمَ المنشورة (َממו"ש)َمركزَاالستعالماتَوالخدماتَبالغإيجبَ.

اَ َعنَأّيَجسمَمشبوه.فور 

َ.ش.ج25َةَبقيمةَمَبدفعَرسومَمعالجةَخاصَّلزَ دونَمراقبةَي ََيّةشخصَاالطالبَالذيَيتركَأغراضَ 

َة.هَالشخصيَّأغراضالطالبَمسؤولَعنَ

  .خارجهأوََكلّيّةحرمَالاإلدارةَغيرَمسؤولةَعنَفقدانَأغراضَفيَ
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 مالحـق
 

 (1) قـملح
 

 وك أثناء االمتحانـالسل قواعد
 

 

ضي ََمثلمااالمتحاناتََزاهةعلىَنَصَْاحرَ أ.َ َ.يّةفيَالكاديمَطالبكَكمنَفتر 

َاحترام.أدبَوهَباالمتحانَوعاملََْطوالَراقبتعليماتَالملَلَْامتث َب.َ

َاالمتحان.َمّدةَطوالَةمستقلََّصورةبَاالمتحانَحلَّ.َةكَالشخصيَّتتحصيالَفحصىَلإَيهدفَاالمتحانَج.

َ.(كتابيّ اوَشفويّ احالَمنَالحوالَ)َبأيَّصديقَمنَمساعدةَتلقّيَممنوعَاالستعانةَبطالبَأوَأسئلتكَللمحاضر.ََهَْجَِّوَ د.َ

وغيرها،ََنقّالالحاسوبَالمالحظات،َالدفاتر،َالكتب،َالَ:؛َمثلإلىَقاعةَاالمتحانَممنوعَإدخالَموادَمساعدةَأيّ اَكانته.َ

َتوجيهاتَالمحاضر.َفيَأوَمتحاناالَنموذجَفيَشارَإليهاالمساعدةَالمَوادَّباستثناءَالم

َاالمتحان.َةليطاستخدامَلهََأيَّبحَسمَ الَي َوَ«ذكيّة»َأوَساعةَويَّحيازةَهاتفَخلالطالبَعلىََحظ ري ََو.

َالقاعةَأثناءَاالمتحانَمَز. َالخروجَإلىَالمراحيضَبتصريحَمنطةَشرومغادرة نصفََمضيََّبعدَبهَمسموحَالمراقب.

َىَقبلَنصفَساعةَمنَنهايته.ساعةَمنَبدايةَاالمتحانَحتَّ

 غرضَكان.َالَيستطيعَاستعادتهَليَّفإنّهَأوَالمحاضر،ََاقبرإذاَسلّمَالطالبَدفترَاالمتحانَإلىَالمح.َ

دفترََجانبإلىَالسئلةََنموذجوضعَوَفَعنَالكتابةالتوقََّعلىَالطالبَ،مّدةَاالمتحانَقدَانتهتَإعالنَالمراقبَأنََّعندط.َ

 االمتحان.

َ

َ.انضباطلجنة  إلىالطالب  إحالةي إلى تقديم شكوى ويؤد  سالمذكورة أعاله  تعليماتلواحدة من ال متثالعدم االإن  

ا،  مالطالب الذي نحيطك علم   االنضباطل إلى لجنة يأحاو، االنضباطأو أكثر من قواعد  ةشكوى لعدم االمتثال لواحدضده  تأقأد 

قد تصل عقوبات  هض ضد  فر  تأ سو كل ي ةالمختلفة في ال م من حق ه في التمتع باالمتيازاتحر  إليه، سيأ  ةبوسنمن بمخالفة يأداو

َ.كل ي ةلدستور افي  لمفص  ، كما هو كل ي ةمن ال بعاداإلاإلقصاء أو  حد   إلى
َ

  المتحانات:باة قل  المتع نظمةال 
الطالبََره.تأخَّءَجّراَبوقتَإضافيََّحظىيَولنَن،أنَي متحَ بحَلهَسمَ ي َسىَنصفَساعةَحتَّرَالطالبَعنَاالمتحانَإذاَتأخَّ•َ

بهَبعدَنصفََحوسمالخروجَمنَقاعةَاالمتحانَمن.َأنَي متحَ بحَلهَسمَ ي ََالمتحانَلنرَأكثرَمنَنصفَساعةَعنَاالذيَيتأخَّ

اَمنَبدايةَاالمتحان َ.ساعةَفصاعد 

َاالمتحان.طوالَعلىَالطاولةََهاويضع(َתעודה מזהה)َيّةإثباتَشخصبطاقةََبرزيجبَعلىَالطالبَأنَي•َ

َ.)صفر(0ََعالمةسيحصلَعلىََ-َتأديتهرَعدمَوقرََّنموذجَاالمتحانمَلَّتسةَاالمتحان،َوقاعإلىَإذاَدخلَالطالبَ

ََ(.טיפקס)َصّححَ)تيبكس(بقلمَالّرصاصَأوَباستخدامَالمَعلىَامتحانَمكتوبَلنَي قب لَأّيَاستئناف
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 (2ق )ـملح
 

 ل،ـظ الحمـالحمل، حف ظروفللطالبات في  ازاتـامتي

 ي وحضانة الطفالد الوالدة، التبن  ـبعما ، الخصوبةعالج 
َ(2012َ-َتوصياتَمجلسَالتعليمَالعاليَوفق)

َ

  للطالبات الحوامل امتيازات 
 االمتحان.َفيَغضونَمرحاضيحّقَلطالبةَحاملَالخروجَإلىَالأ.َ

 المتحان.فيَادقيقة30ََةَةَلمدَّإضافالطالبةَالحاملََتستحقََّب.

َمسجََّكانَذلكَلوأثناءَالحمل،َحتىََيّةبالمشاركةَفيَالدروسَالعملَحَلهاسمَ الَي ََيّةطالبةَفيَبرنامجَالتربيةَالبدنج.َ فيََال 

َ َدروسها. َيجبَعبرنامج َالتغلى َحول َتقرير َتقديم َاليَّالطالبة /َ َلرئيسَالبرنامج َوضعها َفي َلهاَتخّصصر َليالئم ،

 ا.اَدراسيّ َجَ برنام

َمنَعَالطالبةَالحاملمن َت َحوامل.َاللنساءَاعلىَالخطرةََبالموادََّفيماَيتعلّقاتَبيانت نش رََ،كلّيّةالَاتَفيمختبرغرفَالفيَد.َ

خطرة،ََلموادَّفيَالمختبراتَاستخدامََيوجد.َحتىَإذاَلمَمنَهذاَالقبيلَموادَّفيهاَمَستخدَ ت ََالمشاركةَفيَالمختبراتَالتي

افيَالمختبراتَالتيََهاحملأنَتختارَعدمَالمشاركةَخاللَيمكنَللطالبةَ َكانتَلموادََّتلزمَاستخدام  واجباتََإكمال.َأيّا

َمَ  َيكون االمختبرات َالَانتهاءَبعدَتاح  َإجازة َفي َأو َالتخصََّ،ةوالدالحمل /َ َالبرنامج َرئيس َمع َةصَومديربالتنسيق

 المختبر.

قَعلىَيحّقَللطالبةَالحاملَالحصوله.َ لص  منَالشهرَالسابعَللحملَحتىََإبتداءَ َالسياراتَفيَموقفَ(תו חנייה)َإيقافةَم 

َ(.مستنداتَإبرازبَمنوطأشهرَبعدَالوالدةَ)ثالثةَ

 

  الخصوبة عالجو الحمل في فترة لطالباتحقو  ا: 
  عن الدروس تغي بال 

َمجملتشملَهذهَالفترةَمساق.ََكلَّفيَأسابيع(4ََ)ليسَأكثرَمنَمنَالدروسَ٪30ََحتىعنَالدروسََتغيّبيحّقَللطالبةَالأ.َ

َبهاتَتغيّبال َبالمساقَخاللَيّةواالستثنائَاالمسموح َتصريح َي ََذلك. َمكتبَعميدعطى ََلدىَالطلبةَةمن َالمستنداتتقديم

 .المالئمة

 مساق.كّلََفي%َمنَالدروس40َحتىََتغيّبيمكنَالَ،الطلبةَفقطَةوبموافقةَعميدَيّةفيَحاالتَاستثنائَب.

 .دفعدونََاان َمجَّلغىَويمكنَللطالبةَإعادتهَي َسالمساقََ%،َفإن40ََّنسبةَتغيّبإذاَتجاوزَالج.َ

 

  (מטלות) هام  مال 

ا 21 تغيّبت التي الطالبة َالو الحمل، جّراء الفصل في القل على يوم  َالذيَيجبََتغيّبكان َالموعد َفي َمهّمةَفيه تقديم

 ،البديلة دريباتالوظيفةَوالت أو ةالمهمَّ تقديميحّقَلهاَفإنّهَ ،منه قريب ا أو( إلخ ،مشروع ،عرض ،سمينار ،دريبت وظيفة،)

 .تغيّبال فترة نهاية من خاللَسبعةَأسابيعحسبَقرارَالمحاضر،َ

 

   مختبراتال ش العمل،ر  ، وأ في التدريسالتطبيق 

ضَبالتنسيقَمعَعوََّت ََ،الطالبةَتَفيهاتغيّبالفترةَالتيَفيََدعق َت َشَالعملَأوَالمختبراتَالتيَرَ ووَ َأيامَالتطبيقَفيَالتدريسأَ

َمهامَّفيَكّلَواحدةَمنَالباتَالمتطلَّطبيعةَوفقَدَمنَقبله،َصَخاللَفترةَت حدَّ/َالمحاضرَ/َرئيسَالتخصََّالمرشدَالتربويَّ

َلمذكورةَأعاله.ا

َفإنَّالنشطةَبدونَحضور،ََفيَهذهباتَمتطلَّالكمالَإَ-َ/َالمحاضرَرأيَالمرشدَالتربويََّوفقَ-منَالمتعّذرََإذاَكانَب

َدونَدفعَرسوم.وذلكَ،َالذيَتنعقدَفيهَالقريبالفصلََهاَفيالعودةَوالمشاركةَفيمَبلزَ ت َالطالبةَ

 

  ة  مواعيد خاص 

هاَالَيسمحَالتيَالطالبةَ بَمنَطل َ)سي ََكلّيّةةَفيَالتّب عنَفيَموعدَإضافّيَضمنَالمواعيدَالمَ متحَ المتحان،َست َبالتقّدمَلوضع 

َالمتحان(.مَلالتقدَّهاَغيرَقادرةَعلىَأنَّعلىََطبّيََّمستندالطالبةَتقديمَ

اَتافيَالفترةَالتيَيكونَفيهاَمَ َ(מכלולالمجمعَ)أنَتقّدمَطلب اَلموعدَخاّصَبواسطةََفيَتقعَعلىَعاتقَالطالبةَيّةالمسؤول ح 

َلتقديمَطلبَلموعدَخاّص.

َ

  إلغاء مسا  أو تأجيله 

ّددَفيَالىَبعدَانتهاءَالمحتََّتللطالبةَأنَتلغيَمساقاَيمكن َهفينَمتحَ هاَلمَت َأنَّشريطةََ،إللغاءَمساقَكلّيّةوعدَالخير،َالذيَح 

َ. َ.يّةإضافَرسومدونَدفعَللمساقََمنَجديدَتسجيلالَالطالبةَتستطيعبعد 
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  (הקפאת לימודים) تجميد الدراسة 

تَفيه،َوالحفاظَالذيَأنجبللفصلََجعيَّبأثرَرَ،إيقافَالدراسة(َقبلَموعدَاالمتحاناتَإجراءللطالبةَتجميدَدراستهاَ)َيمكن

َين.سنتَأكثرَمنإلىَالدراسةََ،َشريطةَأاّلَتؤّجلَ دونَدفعَرسومَمنَجديدَعلىَحقّهاَفيَالتسجيل

َ

   بعد الوالدةما حقو  الطالبة 
منَيومَالوالدةَالدروسَبشكلَمتواصلََمجمل٪َمن30َستةَأسابيعَأوََهوَبعدَالوالدةماَلطالبةََتغيّبالَفترةىَلقصالحّدَال

َ:المستنداتَالمناسبةمعَتقديمََةمكتبَالعميدَفيحَمن َتصريحَبذلكَي َمنهما.َحسبَالعلىََ–

 سبعة ،َخاللوالعملَالتطبيقيَّالمختلفةَفيَالمساقاتََالوالدةإجازةَفترةََفيَغضونَالمعطاةَمهامَّكمالَالإطالبةَللَيحقََّ-

ا الحقَّ هذا ينطبق. تغيّبال فترة نهاية من أسابيع  .والدة إجازة في خروجال يختار الذي البَالطالب على أيض 

 بالتنسيقت عوَّضَة،َالطالب فيها تتغيّب التي الفترة في قدتعَ  التي المختبرات أو العمل شرَ وَ و فيَالتدريس التطبيق أيامَ-

 ةواحدكّلَ في المتطلبات لطبيعة وفق ا ،دهايحدَّ يّةزمن فترة خالل صالتخصَّ رئيس/  المحاضر/  التربوي رشدالم مع

 .أعاله المذكورة مهامَّال من

 نفسيتعيَّ حضور، دون النشطة هذه متطلبات إكمال - المحاضر/  رشدَالتربويالم رأيحسبََ-منَالمتعّذر كان إذاَ-

َ.رسومَوذلكَدونَدفع ،فيهتنعقدَ الذي القريب الدراسيَّ الفصل في فيها االشتراك إعادة الطالبة على

َ.(أعالهَد§) ملواالح للطالبات متيازاتاال في مفّصل هو ماَوفقَالمختبرات مجال فيَفتتصرَّ المرضع الطالبة -

َ

  ةخاص   مواعيد 

ا 14 إلى تصل فترةلاالمتحانََعن تتغيّب قدو ،تسلّمَطفلَللحضانةَأو يالتبنََّالوالدةَأوبعدَماَطالبةَ  الوالدة يوم من أسبوع 

نَأنيحّقَلهاَ ،تسلّمَطفلَللحضانة أو تبنيال أو َ.كلّيّةالفيَ معمولَبهاال المواعيد فيَإطار آخرَإضافيَّموعدَ فيَت متح 

 

   هتأجيلإلغاء مسا  أو 

ا الحق هذا ينطبق. مجان ا وإعادته ؤهإلغا ةوالد إجازة بسبب مساق عن تتغيّب التي للطالبة يحقَّ  الذي الطالب على أيض 

 .)نيابةَعنَزوجته(َوالدة إجازة في خروجال يختار

مَدونب يندراسيَّ فصلينب دراستها تمديد ةوالدال إجازة جّراء الدراسة عن تتغيّب التي للطالبة يحقَّ - َت لز  َب أن  قسطدفع

ا الحقَّ هذا ينطبق. التمديد هذا فيَأعقاب يّةإضاف مدفوعات أيَّ أو دراسيَّ  في الخروج يختار الذيَالبَالطالب على أيض 

 .)نيابةَعنَزوجته(َوالدة إجازة

َ

  الطالبة زوجأو الطالبة  زوج 

َأسبوعَمنَالدراسة.َةلألسبابَالمذكورةَأعالهَلقضاءَاجازةَلمدََّتغيّباللزوجَالطالبةَأوَزوجةَالطالبَيحّقَأ.َ

َبَ َالطالبَيحّق َأوَزوجة َامتحانَإضافيَّالزوجَالطالبة َعنَاالمتحانَالذيَلحصولَعلىَموعد َتغيّبا َإذا خاللََينعقد،

 .للحضانةَطفلمَتسلَّي/َالسابيعَالثالثةَمنَتاريخَالوالدةَ/َالتبنَّ

َ

  موعد إنهاء اللقب 

َينَمنفصلينَدراسيََّىحتَّة،َدونَدفعَرسومَإضافيَّبَ،المسموحَبهاَتغيّبالَاتلىَفتراَإادَ ستناَإنهاءَاللقبتمديدَموعدََسيتمَّ

منَأجلََالذيَيمنحَالحقََّظرفحتىَشهرَواحدَمنَنهايةَالَةمكتبَالعميدالتوّجهَإلىََينبغيهاءَاللقب.َإلنَقبولالموعدَالم

َالدراسة.َتجزئةَنسيقت

 

   (צילום) تصويرخدمات 

ا20َبعدَالوالدةَلطالبةَلَحقَّي مكتبَلَالتوّجهَيمكنَللحصولَعلىَذلكعنَالدراسة.ََغيابيومََمقابلَكلََّلقاءَاانيّ َمجََّتصوير 

َ.ةالعميد

 

  חדר הנקה( رضاعغرفة اإل( 

مركزَاالستعالماتَوالخدماتَهَإلىَالتوجََّينبغيحَالغرفةَلطالباتَالمرضعات.َللحصولَعلىَمفتامتاحةَل رضاعغرفةَاإل

َ.(אגודת הסטודנטים)َالطلبةَرابطةإلىَ(َأوَממו"ש)

َ

  (נוהלי טיפול) ةجالعمال أنظمة 
ا 14خالل َةيَتسلّمَإلىَمكتبَالعميدالوالدةَوالتبنَّوَالخصوبةَعالجحفظَالحملَوَعنَتصاريحأ.َ ،َاالستحقاقمنَبدايةََيوم 

 معَإرفاقَقائمةَالمساقاتَالتيَتدرسهاَالطالبة.

 ة.يَّداتَالطبَّمستنللمحاضرينَدونَالكشفَعنَالَالمطلوبةَتصاريحالَنقلةَمسؤولَعنَيَّالكلََّةمكتبَعميدَ.ب

َقة.غيرَمحقََّحقوقهنََّأنََّيعتقدنتيَشكاوىَالطالباتَاللواَيعالجَةمكتبَالعميدَج.
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 (3ق )ـملح
 

 (שירות מילואים) ي ةخدمة االحتياطال في طلبةلل امتيازات

َ(2012َ–َقانونَحقوقَالطالبَ)تعديلَوفق
َ

َ

 .ةخدمةَاالحتياطيَّالَأداءَسةَبعداردحقوقَالطالبَالعائدَإلىَالبَعريفهوَتَمتيازاتالغرضَمنَاال

َالطلعميد َأيَّأوََاالمتيازاتَممارسةهونَمشاكلَفيَجابيالذينَوالخدمةَاالحتياطيّةَلطالبَالعائدينَمنَلعنوانَالَهيَةبة

َ.حلََّمابقيتَدونأخرىََاكلمش

 

   (ي ةتنسيق الخدمة االحتياطللجنة  طلب) ולת"ם إرسالالمساعدة في 
اَقبل40ََفيَموعدَالَيتجاوزََ،االستدعاءمَأمرَتسلَّوتقديمهَفورََةيمكنَالحصولَعلىَنموذجَالطلبَفيَمكتبَالعميد يوم 

 .تاريخَبدءَالخدمة

 .االستدعاءمنَأمرََصورةجميعَتفاصيلَالنموذجَوإرفاقََتعبئةَيجب

َ.االمتحاناتَتواريخرَنشَ ت َالطلبَحتىَلوَلمََتقديمَتأجيلَممنوع

 

  اتمساقالحضور في ال 
َاالحتياطََعقباتَساقعنَالمَتغيّبال التيََدروس٪َمنَال20َالـَضمنالَيندرجََ(שירות מילואים פעיל)َالفّعالةخدمة

 .ةلبالطَدستورعنهاَوفقََتغيّبيسمحَللطالبَبال

شرطَبماَفيَذلكََ،حقوقهَنتيجةَلذلكَق صنتوالَت ََ،دونَقيدَ،يّةفترةَالخدمةَاالحتياطَفيَالدروسعنََتغيّبللطالبَالَيحقَّ

 .«حاجن»َإعطاءَعالمةأوََالوظائفالمتحاناتَأوَتقديمَلَمللتقدََّقحاللغرضََفيَالدروسَالحضور

اَعلىَالقلَخالل20ََأوَّيَفصلَمساقأيامَعلىَالقلَخالل10ََةَةَلمدَّلطالبَالذيَخدمَفيَالخدمةَاالحتياطيَّا َمساقيوم 

قدَََيكونَ بشرطَأاّلََيّةرسومَإضافدفعَبدونََوإعادتهَالمساقتأجيلَيمكنهََ،المساقَدروسعنََجّراءَذلكَتغيّبوَ،يَّسنو

ن  .بعدَ فيهََامت ح 

خدمةَاالحتياطَالفّعالةََنموذجَرازإبَمعَةمكتبَالعميدَمنخدمةَاالحتياطََعقبَتغيّبالَتصريحَعنيمكنَالحصولَعلىَ

َ.(שמ"פ)

 

   في خدمة االحتياطزوجته زوجه/الذي الطالب/ة الوالد/ة 
َتغيّباللهََ،َيحقَّةخاصَّفيَحالةَأوََوارئطالفيَحالةَخدمةَاحتياطيّةَفيََاتهَقدَخدمهَأوَزوجالذيَزوجَ/ةالوالدَ/ةلطالبا

ا10:30َلمدةَساعتينَدراسيتينَحتىَالساعةََ،خدمةَاالحتياطَفيَفترةيومَكّلَفيََ،الدروسعنَ الساعةَمنََوبدونَقيودَبدء 

15:00،ََ َالَق صنتت َولن َبسببَهذا ََ،تغيّبحقوقه َالحضور َذلكَشرط َفي َلالمتحاناتبالتقدََّلغرضَالحقَّبما َتقديمََم أو

َ.«ناجح»َعالمةأوَالحصولَعلىََالوظائف

 

    ةالمساعدة الكاديمي 
َ.ةإلىَمكتبَالعميدتوّجهَمدعّوَللَيّةالطالبَالذيَيسعىَللحصولَعلىَمساعدةَأكاديم

 

  وظائفتقديم ال 
دَةَفيَحتياطيَّابسببَخدمةََكلّيّةعنَالَتغيّبالطالبَالذيَ دِّ يقومَالمحاضرَبتأجيلََ-أوَقريب اَمنهََ،ةلتقديمَمهمَّالموعدَالذيَح 

َعلىَالقرارَورَبشأنَمهمَّيقرَّةَأوَتقديمَالمهمَّ  .فيَالخدمةَاالحتياطيّةَهافيَخدمالتيََعلىَالقلَّاليامََعددةَبديلةَبناء 

َأوَأكثر14َلمدةََيّةحتياطاخدمةَعقبَدراستهََخسرمَحقوقَالطالبَالذيَيتنظلقواعدََكلّيّةالَحّددت ا َلكيَيتمّكنَمنَ،يوم 

َ.وظائفَعلىَالقلََّثمانيتقديمَ

 

  العملي   أهيلات التمساقالت ورحال ،ش العملر  وأ  ،اتالسمينار ختبرات،الم 
َعمليََّتأهيللةَأوَورشةَعملَأوَرحأوََسمينارأوََمختبرفيََمساقنَعَةيَّحتياطابَبسببَخدمةَللطالبَالمتغيََّكلّيّةتسمحَال

َكلّيّة.َتعملَاليّةرسومَإضافَدفعَإكمالَماَفاتهَأوَإعفائهَمنَالمشاركةَأوَالسماحَلهَبالمشاركةَفيهاَفيَوقتَالحقَدونَأيَّب

َ.فيَهذاَالشأنَونشرهاَأنظمةعلىَوضعَ
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  االمتحانات 
نأنَ،َيحّقَلهَاحتياطيّةخدمةَبَبسببَلطالبَالذيَتغيَّا اََفيَموعدَإضافيََّي متح   .خسرهموعدََعنَكلَّعوض 

َ،مساقكّلَفيََمتحانفقطَلالَموعدينإلىََتقّدمالطالبَفيَالَتغييرَحقََّماَمنَشأنهَستحقاقَلموعدَإضافيَّالافيَالَيوجدَ

 .لقانونبموجبَا

َ(.מכלול)َالمجمعَبواسطةَنظامَخاصَّالَللموعداستمارةَطلبََتعبئةيجبَ

 

   تصويرخدمات 
َاالحتياط َللطالبَفيَالخدمة 50َََيّةيحّق َمجانيّ ا ا ََمقابلتصوير  َيوم ََتغيّبكّل َالحّق َهذا َلممارسة َعنَالدراسة. َعليهفيه

َ.ةالتوّجهَإلىَمكتبَالعميد

 

  التربية(إثراء في  مسا واحدة ) استحقا  طةنق إلى فع الةال ةخدمة االحتياطي  التحويل  نظام 
اَمتتالي ا14ََلطالبَالذيَيخدمَأكثرَمنَا بدالَ َةواحدَبنقطةَاستحقاقالحصولَعلىَاعترافََيمكنهَيّةاالحتياطَفيَالخدمةيوم 

:)َربيةاإلثراءَفيَالتَمساقمنَ  .التربيةإثراءَفيََمساقَلمَيكنَقدَشاركَسابق اَفيَما،َ(קייהילהَمثال 

 

 

 

َََ


