
 

 

 
 ט"תשע 2018-19 נוכחות במרפאות תקנון

 ולתקנון החוג.  המכללה לתקנון אופטומטריה המהווה תוספת למדעי מרפאות החוג להלן תקנון 

  .לשינויים נתון התקנון .נקבה ללשון גם מתייחסים זכר בלשון הכתובים הנהלים

                       

 המרפאות בכל חובה) %100( מלאה נוכחות

 

 המעוגנת בתקנון המכללה: סיבה צפויה עקב . היעדרות1

לאחר  ימים 7 כולל( חתונה של הסטודנט, חגים, מילואים, לידה : המעוגנות בתקנון המכללה סיבות   1.1

 )מועד יום החתונה

לפחות  כך על להודיע חייב המעוגנת בתקנון המכללה סיבה עקב ממרפאה אשר נעדר סטודנט   1.2

 GOOGLE-דרך טופס "בקשת אישור היעדרות ממרפאה "      בהמרפאה   מועד לפני שבועיים

 לכל מרפאה יש למלא טופס נפרד. .MOODLE-שנמצא בתוך אתר הקורס ב

 המרפאות כל את להשלים חייב המעוגנת בתקנון המכללה סיבה עקב ממרפאות הנעדר סטודנט   1.3

 שהחסיר בתאום עם מזכירות המרפאות.

  ).3.1כהיעדרות ללא אישור  (ראה  תיחשב היעדרותו, היעדרותו אשר לא יעדכן במועד על סטודנט   1.4

 

 

 :צפויה בלתי . היעדרות2

 במקרה שהסטודנט חייב להעדר ממרפאה עקב סיבה בלתי צפויה כגון מחלה או מקרה חירום,   2.1

 על מנת לאפשר  דרך  טופס "בקשת אישור היעדרות ממרפאה"   מידעל הסטודנט להודיע        

 ביטול תור לפציינט. לכל מרפאה יש למלא טופס נפרד.        

 לרכזת החוג. לקבל אישור רטרואקטיבי על ההיעדרות . יש לשלוח את אישור המחלה  חובה    2.2

 הסטודנט חייב להשלים כל מרפאה חסרה בתאום עם מזכירות המרפאות.   2.3           

 סטודנט שלא מקבל אישור, או שלא שולח את טופס "בקשת אישור היעדרות ממרפאה"     2.4 

 ).3.1 ראה( אישור ללא כהיעדרות תיחשב , היעדרותולפני קיום המרפאה                  



 

 

 

 : מאושרת אינהאשר  היעדרות. 3           

 מהציון הסופי בגין כל מרפאה שהחסיר.  נקודות 10יאבד סטודנט הנעדר ממרפאה ללא אישור   3.1

 בנוסף, הסטודנט חייב להשלים כל מרפאה שהחסיר.   3.2

 היעדרות נוספת ללא אישור תגרום לפסילת הקורס.   3.3

 

 . איחורים: 4       

 חל איסור מוחלט לאחר למרפאות.  4.1

 של הקורס.  הסופינקודות מהציון  5בגין איחור למרפאה יורדו  4.2

 הוראה ועלול לגרום לפסילת הקורס. יטופל בוועדת איחור שני 4.3

 

 :החלפות  . 5       

 .ויזואלית או תרפיה מגע עדשות במרפאות לא, כללית במרפאה ורק אך מאושרות החלפות    5.1

לפחות שבוע במרפאה כללית, סטודנט יכול להחליף עם סטודנט אחר בתנאי שמדווחים על כך   5.2
 טופס בקשת אישור היעדרות ממרפאה .דרך  מראש

 אישור בקשת חייב לשלוח טופס כל אחד מהסטודנטיםבמקרה של החלפה בין סטודנטים,    5.3 

 ממרפאה ולציין את ההחלפה. היעדרות

 טודנט מסכים להחליף אבל לא מגיע למרפאה, חיסור זה יחשב כהיעדרות ללא אישור במקרה שס     5.4

 )3.1(ראה   עבור הסטודנט המחליף          

 

 המעוגנת בתקנון המכללה: סיבה עקב שלאצפויה  היעדרות .6
. ללא מחליף אין אישור היעדרות. ניתן 5מרפאה כללית: יש למצוא מחליף ולפעול בהתאם לסעיף  6.1

 לפנות למזכירות המרפאה לעזרה. 

 אישור בקשת מרפאת עדשות מגע ותרפיה ויזואלית: יש לפנות לראש המרפאה דרך טופס 6.2

 ולבוק מולו האם יש אישור.לפחות שבוע מראש ממרפאה עם פירוט  היעדרות

 



 

 

 

 הריון ולידה:.  7

  30%שבועות ברצף, או  6להחסיר לפי תקנון זכויות הסטודנט, סטודנטית שיולדת זכאית    7.1 

 . הלידה ועוד סוף הסמסטר תאריךמ                   

שבועות), גם במהלך  6-בקורסי המרפאות סטודנטית יכולה להחסיר לפי הצורך (גם יותר מ  7.2 
 , בתנאי שהיא מודיעה למרפאות לפחות שבועיים מראש.ההיריון וגם לאחר לידה

 המרפאות שהיא  כלסטודנטית שמחסירה מרפאות עקב הריון או לידה חייבת להשלים את   7.3 

 החסירה בתאום מול מזכירות המרפאות, על בסיס מקום פנוי.                   

 סטודנטית שרוצה להשלים את המרפאות שהיא הולכת להחסיר אחרי לידה עוד בתקופת   7.4 

 ההיריון יכולה לעשות זאת בתאום מול המזכירות, על בסיס מקום פנוי.                   

סטודנטית שבוחרת לחזור להשתתף במרפאות לאחר לידה, מתחייבת להגיע לכל המרפאות    7.5
 . שהיא משובצת אליהן

 
בזמן קיום המרפאה,  בייביסיטרללא סידורי או ילד סטודנט שמגיע למרפאה עם תינוק  . 8

 להיכנס למרפאות. יורשהלא 

 


