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 כללי .1

עשויים להביא את הסטודנט למצב והסיבות אשר השונים ים רקהמהנוהל מגדיר את 

 "על תנאי" המשך הלימודים חלטה עלאקדמי לא תקין והמשמעויות הנגזרות מכך, כולל ה

פסקת לימודים. ישנם מצבים של הפסקת לימודים מסיבות שאינן אקדמיות וגם עליהן או ה

 נותן נוהל זה את הדעת.

 וב בנוהל זה בלשון זכר, מכוון גם ללשון נקבה.כל הכת

 מטרה .2

מושגים, לתאר ולפרט את המצבים אשר משפיעים על להגדיר את המטרת הנוהל היא  

 או הפסקתם.של הסטודנט, אם בהתניית המשך הלימודים המשך הלימודים 

 מסמכים ישימים .3

  נוהל אקדמי 

 הגדרות .4

ידי אחת המחלקות -למודים עלמי שהתקבל לכסטודנט במכללה ייחשב  - סטודנט 1.4

, ממנו אקדמית ומנהלית במכללה, או הורשה להמשיך את לימודיו, וביצע את הנדרש

 כולל רישום לקורסים וסידור תשלום שכר הלימוד.

יכללו ייכללו כל קורסי החובה. קורסי הבחירה יבחישוב הציון הממוצע  -ציון ממוצע  1.2

אר. אם צבר הסטודנט יותר מהמכסה בציון הממוצע עד מכסת הנקודות המזכה לתו

 המזכה לתואר, ייבחרו אותם קורסי בחירה שיתנו את הממוצע הגבוה ביותר. 

הוא ציון המעבר של קורס, אלא אם כן צויין אחרת בפרשיית   55ציון    - ציון עובר 1.4

 הלימודים או בסילבוס של הקורס.

 :תקין מחייבמצב אקדמי  - "תקין" מצב אקדמי 1.1

 .לפחות 05–משוקלל מצטבר ציון ממוצע  1.1.4

 .לפחות 55 –ציון ממוצע משוקלל בסמסטר הנוכחי  1.1.2

 קורסים במצטבר. 4 -יותר מלא ציון נכשל ב 1.1.4

 משני כשלונות רצופים בקורס חובה. פחות 1.1.1

 מצב בו סטודנט אשר נמצא במצב אקדמי "לא תקין" רשאי להמשיך - מצב "אזהרה" 1.5

רישות האקדמיות של התכנית על מנת ולעמוד בד לשפר את הישגיואך עליו  ,בלימודיו

 להמשיך בתכנית הלימודים.שיאושר 

 אחריות .5

 .כללהלת הנוהל הוא המזכיר האקדמי של המהאחראי להפע 
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 שיטה .6

 מצב אקדמי "לא תקין" 0.4

, ובמהלך למצב "אזהרה" ייכנס למצב אקדמי "לא תקין" שהגיעסטודנט  0.4.4

ראש המחלקה. ידי היועץ או -הסמסטר הבא ילמד לפי תכנית מוכתבת על

 הודעה בכתב תימסר לסטודנט ותתוייק בתיקו האישי.

 דוגמאותסטודנט יכול לקבל יותר ממכתב אזהרה אחד  במהלך הלימודים ) 0.4.4.4

  ג'(.-בנספחים א'

את פרטיו האישיים של הסטודנט, הסיבה בגינה  יכלול מכתב האזהרה 0.4.4.2

הגיע למצב "אזהרה", השינויים הנדרשים ממנו על מנת לצאת ממצב 

ך הלימודים. שאזהרה" והמשמעות הנגזרת ממצב "אזהרה" לגבי המ"

לסטודנט ולמחלקה. העתק יישמר יישלח הכולל גיליון ציונים,  ,עותק

 בתיקו האישי.

צפוי להפסקת לימודים, בהתאם לסעיף  בקורס חובהפעמיים סטודנט שנכשל  0.4.2

0.2. 

נט גיע הסטודיבו היה הסטודנט במצב "אזהרה", לא  בתום הסמסטראם  0.4.4

הסטודנט במצב אקדמי "לא תקין" שלושה אם היה , או "למצב אקדמי "תקין

טרים במצטבר )גם אם לא ברציפות(, יובא תיקו לדיון ותישקל הפסקת סמס

 לימודיו.

, 15-גיע סטודנט לממוצע משוקלל מצטבר קטן מיבתום סמסטר כלשהו אם  0.4.1

 .יובא תיקו לדיון ותישקל הפסקת לימודיו

תוצאות הדיון במצבו   .יובא לדיוןמצב אקדמי "לא תקין" בסטודנט של תיקו  0.4.5

 :הבאות אפשרויותאו יותר מה יכולות להיות אחת

 הפסקת לימודים. 0.4.5.4

המשך לימודים במצב "אזהרה" במשך סמסטר אחד נוסף בלבד על  0.4.5.2

 ידי היועץ או ראש המחלקה.-מוכתבת על פי תכנית

צב אזהרה כי אם בתום הסמסטר הנוסף לא יגיע הסטודנט למ 0.4.5.4

 יופסקו לימודיו.  –אקדמי "תקין" 

ם )תום שנה " לאחר הסמסטר השני ללימודילא תקין"אקדמי  סטודנט במצבל 0.4.0

 א'( תוצאות הדיון יכולות להיות אחת או יותר מהאפשרויות הבאות:

 הפסקת לימודים. 0.4.0.4
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בתנאי  ,המשך לימודים במצב "אזהרה" במשך סמסטר אחד נוסף 0.4.0.2

י המרכז לקידום ההוראה יד-לע שישתתף בתכנית סיוע שתיקבע

 )ההשתתפות בתכנית כרוכה בתשלום(. והלמידה

 :הפסקת לימודים 0.2

יכולים להיות אקדמיים,  הגורמים העשויים להביא להפסקת לימודים 0.2.4

 :מינהליים, התנהגותיים, כמפורט להלן

סטודנט שהופסקו לימודיו במכללה מסיבות אקדמיות )לא עמד  0.2.4.4

 בדרישות(.

  .הולמת לתיבסטודנט התנהג בצורה  0.2.4.2

 מסיבות כלשהן. פסיק את לימודיו ביוזמתוטודנט הס 0.2.4.4

)ייחשב כמי שהודיע על הפסקת  סטודנט לא ביצע רישום לקורסים 0.2.4.1

 .(לימודים

לבקש להתקבל  , יוכלמסיבות אקדמיות סטודנט שהופסקו לימודיו במכללה 0.2.2

השנה שבה ברצונו להתקבל  לפי תנאי הקבלה שלללימודים כסטודנט חדש, 

 מחדש. 

מחדש למכללה לכל המוקדם בתום שנתיים  םסטודנט יוכל להירש 0.2.2.4

 ממועד הפסקת לימודיו. 

במקרים מיוחדים תוכל ועדת חריגים, המורכבת מראש מחלקה  0.2.2.2

ומנל"א, לאשר רישום מחדש של סטודנט מורחק לאחר שנה אחת 

 בלבד.

סטודנט שהופסקו לימודיו פעמיים בשל מצב אקדמי לא תקין, לא יוכל  0.2.4

 שוב ללימודים. להתקבל 

ימים,  41סטודנט יוכל להגיש ערעור, לראש המחלקה, על הפסקת לימודיו תוך  0.2.1

 לכל היותר, מתאריך מכתב ההפסקה. 

הולמת, לא  מסיבות של התנהגות בלתיסטודנט שהופסקו לימודיו במכללה  0.2.5

 יוכל להתקבל למכללה בשנית.

מזכירות המחלקה על כך בכתב ל, יודיע לימודיו ביוזמתוהמפסיק את טודנט ס 0.2.0

 . "בקשה להפסקת לימודים"( –)ראה טופס נספח ד'  או למזכירות אקדמית

סטודנט במצב אקדמי "תקין" או "אזהרה", שלא ערך כלל רישום לקורסים,  0.2.6

אם יבקש לחדש את לימודיו, יהיה  ייחשב כמי שהודיע על הפסקת לימודים.

 .עליו לעבור הליך רישום וקבלה מחדש
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 יךהגדרת התהל .7

פעילות 
 מס'

מועד אחרון  הפעילות
 לביצוע

 מסמכים אחראי ביצוע

"אזהרה" משלוח מכתב   .4
לסטונט ותיוקו בתיק 

 האישי

עם קביעת מצב 
אקדמי "לא 

 לסטודנט תקין"

מזכירות 
 אקדמית

 מכתב אזהרה
בנספחים  דוגמאות)

 (ב' -א' ו
הפסקת משלוח מכתב "  .2

ומסירת  " לסטודנטלימודים
 מיתעותק למזכירות אקד

עם קבלת 
ההחלטה על 

 הפסקת לימודים

מכתב הפסקת  רמ"ח
 דוגמא) לימודים

 בנספח ג'(
יום  41תוך   ערעור על הפסקת לימודים  .4

ממועד ההודעה 
על הפסקת 

 לימודים

 מכתב ערעור לרמ"ח סטודנט

הפסקת לימודים ביוזמת   .1
 הסטודנט

מכתב בקשה  סטודנט בכל עת
להפסקת לימודים 

 )נספח ד'(
לרישום מחדש קשה הגשת ב  .5

)לאחר הפסקת לימודים 
 מסיבות אקדמיות(

לכל המוקדם 
בתום שנתיים 

ממועד הפסקת 
 הלימודים

כל המסמכים  סטודנט
לשם הנדרשים 

 וקבלה רישום

אישור ועדת חריגים   .0
לרישום מחדש )לאחר 

הפסקת לימודים מסיבות 
 אקדמיות(

לכל המוקדם 
בתום שנה ממועד 

הפסקת 
 הלימודים

ועדת פרוטוקול  יםועדת חריג
 קבלה/ חריגים

הפסקת לימודים ביוזמת   .6
  הסטודנט

מכתב למזכירות  סטודנט בכל עת
המחלקה או 

למזכירות 
 האקדמית

 

 מדדים .8

 אין מדדים לנוהל זה.

 חתימות .9

 



 

 

 

 ראשונה לסטודנט במצב אקדמי "לא תקין"  -אזהרה ראשונה  -מכתב אזהרה  – נספח א'

 

  



 

 

 

 לסטודנט במצב אקדמי "לא תקין" -אזהרה שניה  -מכתב אזהרה  – (1)נספח ב'

 
  



 

 

 

 לסטודנט במצב אקדמי "לא תקין"  -יותר משתי אזהרות   –מכתב אזהרה  – (2)נספח ב'



 

 

 

 מכתב הפסקת לימודים –נספח ג' 
 



 

 

 

 מכתב בקשה להפסקת לימודים –נספח ד' 

 

 

 

 
 תאריך : __/ __/ __
 
 

 לכבוד: 

 מזכירות המחלקה/מזכירות אקדמית

 
  הנדון: בקשה להפסקת לימודים

 
 שם משפחה ופרטי: ________________,  ת"ז: _______________,  .1

  תכנית הלימודים )מחלקה( ___________________,

 /ד.בשנה: א' / ב' / ג'      

 .   החלטתי לפרוש מהלימודים מהסיבות הבאות :2

     ______________________________________________________ 

     ______________________________________________________ 

     ______________________________________________________ 

     _______________________      _______________________________ 

 הנני מצהיר בחתימתי,  שידוע לי שהתאריך המופיע על מכתב הבקשה,  .3

 הוא התאריך שבו מופסקים לימודיי.

 זהו התאריך אשר על פיו תקבע יתרת החוב שלי כלפי המכללה )שכ"ל(.   

 

  

                                        __________________     ___________________ 

 תאריך                      ישור ראש המחלקהא    

 ___________________                                                 ________________ 
 יךחתימה                                                                              תאר           

 
 
 

 הערה: את הטופס יש להעביר למזכירות האקדמית.

 


