
 ועדה לענייני מועמדים וסטודנטים עם מוגבלות

 

 :לפעולת הועדה בבית הספר לע"ס רציונל

מתוך מחויבות  לערכי העבודה הסוציאלית ביחס לשוויון , צדק חברתי  והכרה בכבודם 
 של אנשים עם מוגבלות:  

   מתוך רצון לאפשר שוויון הזדמנויות מהותי ואמיתי לסטודנטים עם מוגבלות
להם למצות את זכותם לשוויון מלא ולתרום למקצוע העבודה ולאפשר 

 הסוציאלית.

  מתוך הבנה כי יש לערוך התאמות בסביבה הפיזית והחברתית על מנת לאפשר
 לכלל הסטודנטים זכויות אלו.

  מתוך מחויבות לשמור על רמה אקדמית ומקצועית של סטודנטים ובוגרים של
 בית הספר לעבודה סוציאלית.

  לעודד ייצוג ונראות של קבוצות מודרות בקרב גוף הסטודנטים בבית מתוך רצון
 הספר. 

   ובהתאם לעקרונות המעוגנים בחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלויות
 (. 1998תשנ"ח ) 

  מתוך הכרה כי מוסדות האוניברסיטה  אחראים לאישור סל התאמות כללי
עומדים בפני סטודנטים המותאם לסטודנט אך אינם ערים לאתגרים ייחודיים ה

 .בבית הספר לע"ס 

הוחלט במועצת בית הספר על  הקמת ועדה מייעצת ומלווה לסטודנטים עם  2006בשנת 
 מוגבלות.

ם לשירותים הניתנים מטע ומהווה שירות משליםזו העדה פועלת החל משנת 
 דיקנאט הסטודנטים, יהל ומדור רווחה .  ,אוניברסיטת חיפה

 

 מוסדות ידי עלשל הועדה הינם סטודנטים אשר הוכרו כאנשים עם מוגבלות  קהל היעד
אדם עם מוגבלות הינו: אדם עם לקות  .  ל"ויה  רווחה מדור,  דיקאנט – האוניברסיטה

פיסית , נפשית או שכלית  לרבות קוגניטיבית  אשר בשלה מוגבל תפקודו באופן מהותי 
 זכויות שוויון לחוק 5 סעיף לפי) מתחום אחד או יותר מתחומי החיים העיקריים  

כולל סטודנטים על לקויות למידה המוכרים על  (1998 ח"תשנ מוגבלויות עם לאנשים
 ידי יה"ל. 

 

 



    -הועדה יתפקיד

 יםלעסוק בסוגיות הייחודיות העומדות בתהליכי הלמידה וההכשרה של סטודנט  
 .  בלימודים התיאורטיים ובהכשרה בשדהבבית הספר עם  מוגבלויות 

 יכצר בדבר משותפת חשיבה ומאפשרת  תומכת מסגרת מהווה   הועדה 
 מנת על לו האמונים התמיכה  ומשאבי כוחותיו  את לנהל ויכולותיו הסטודנט

 . ס"לע הספר בית של והפרקטיות האקדמיות בדרישות  לעמוד

 למידה סביבות של ואסטרטגיות  ללימודים קבלה של בסוגיות עוסקת הועדה 
 שדה בלימודי

  ומדריכים סגל לאנשי ייעוץ . 

 מוסדות ידי על הנקבע ההתאמות לסל מעבר בהתאמות לדון מורשת אינה הועדה
 . השונים האוניברסיטה

 

 הועדה  הרכב

חברים : נציג  סטודנטים, חבר/ת סגל הוראה סדיר של בית הספר ,  5 -הועדה תורכב  מ
 חבר/ ה מצוות לימודי שדה . 

 הועדה תמונה מידי שנה על ידי ראש בית הספר . 

 

 –דרכי פנייה 

 עם מוגבלויות  מוזמנים לפנות לוועדה להציג את עצמם  ציבור הסטודנטים
הפנייה לוועדה תעשה על פי ולקבל תמיכה וליווי של אנשי סגל ואו סטודנטים . 

  גילינסקי תמר  'גבבקשת הסטודנט אשר תשלח למרכזת לימודי תואר ראשון . 

gtamar@univ.haifa.ac.il 

  תואר לימודי מוזמנים לפנות במייל למרכזת וסגל מינהליציבור המרצים 

לייעוץ  gtamar@univ.haifa.ac.il  גילינסקי תמר' גב  גילינסקי  תמר' גבראשון 
     והתלבטויות בסוגיות השונות  הקשורות לסטודנטים .

 

 ר"ד בתיאום עם מנהלת היחידה ללימודי שדה לוועדהיפנו  ציבור המדריכים 

  השונות בסוגיות והתלבטויות לייעוץarkin@research.haifa.ac  ארקין נאוה
  שבהדרכתם.  לסטודנטים הקשורות
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 ת  סטודנטים עם מוגבלויות מדיניות קבל 

מועמדים  עם מוגבלות העומדים בתנאי הקבלה הפורמליים של בית הספר יתקבלו 
 בדומה לכל סטודנט אחר. 

מועמדים עם מוגבלות שאינם עומדים בתנאי הקבלה הפורמליים של בית הספר אך 
עומדים בכללי המינימום הכלל אוניברסיטאיים יהיו זכאים לפנות  לראש  תכנית 

תוך פירוט הנימוקים לבקשתו .  על פי שיקול דעתו , ראש הב"א יוכל להפנות  –הב"א 
בחן כל בקשה לגופה , תהיה רשאית את בקשתם להתקבל ללימודים לוועדה. הועדה ת

לדרוש כל מידע נוסף מהמועמד לערוך ראיונות אישיים או קבוצתיים  ותהיה רשאית 
 להיעזר לצורך הכנת המלצותיה בחוות דעת של אנשי מקצוע נוספים . 

לאחר בחינת מכלול המידע הקשור למועמד , תמליץ הועדה האם לקבל את המועמד 
ם מקבילים או לדחות את בקשתו , וזאת בהתחשב בהערכתה ללימודים , לקבלו בתנאי

לגבי מידת יכולתו להשתלב ולעמוד במטלות האקדמיות והפרקטיות הנדרשות 
 מסטודנט בבית הספר לע"ס . 

 הועדה תודיע לראש הב"א על המלצתה בכתב. 

מספר המועמדים שהועדה תהיה מוסמכת להמליץ על קבלתם לא יעלה בכל מקרה על 
 הסטודנטים שיתקבלו באותה שנה לבית הספר .   מכלל 5%

 דרכי פעולה 

 באתר הבית של בית הספר יופיע תיאור הועדה  מטרותיה ודרכי פנייה . 

  בפורומים שונים  הסטודנטים לציבור ישירה פנייה תעשה  לימודים שנת  בתחילת
 עצמם את להציג בכך שחפצים המוגבלות בעלי הסטודנטים לכל יוצע  הועדה תוצג 

 .לוועדה

לחברי הסגל האקדמי , המנהלי ומדריכי  ישירה פנייה תעשה  לימודים שנת  בתחילת
 ודרכי פנייה .  ותפקידיה הועדה  תוצג  השדה בה 

לדון בנושאים כללים ופרטניים הקשורים   בסמסטרהועדה  תתכנס לכל הפחות פעם 
לשילוב סטודנטים עם מוגבלויות , כמוכן במידת הצורך ובהתאם לפניות קהל היעד של 

 הועדה תתכנס לדון במקרים ספציפיים.

 בסוגיות ועניני מקצועי ולדיון לוועדה הפונים פרטיות על לשמור מחויבים הועדה חברי
 . העולות

פונים לוועדה , עם הפנייה של הסטודנט תשלח אליו הזמנה מתוך מחויבות לפרטיות ה
 לוועדה בה יתבקש לציין האם מאשר את נוכחות סטודנט חבר ועדה בדיון בעינינו .

ולראש בית הספר  לתיעוד לראשי התוכניות פרוטוקולים של הועדה ישלחו לראש 
 וידיעה . 


