
א"ערב פתיחה תשפ
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סיכום המצגת



!ברוכים הבאות והבאים
?אז איפה אנחנו

המכללה  
הטכנולוגית  

רופין

המרכז  
האקדמי  

רופין



ס להנדסאים"מנהלת ביה
מירית מכובד

רכזת טכנולוגיה  
ופדגוגיה

צוות ראשי המגמה

מרצים

מזכירות  

מערכות לימודים
ובחינות

מנהל סטודנטיםגביה דיקאן סטודנטים



סדר היום

עדכונים מהנעשה בחודשים האחרונים•

(היברידית)על הלמידה המעורבת •

מעבר לקורסים מקוונים•

תוצאות משובי הסטודנטים והמרצים•

סגלסנאותסקירת שבוע •

מפגש במגמות•

אורלי רוחם
ראש מנהל הסטודנטים

 orlyr@ruppin.ac.il: ליצירת קשר



:קהלי היעד
סטודנטים המתמודדים עם לקויות למידה  

(ADHD) הפרעות קשב וריכוז 
כולל נפשיות, סטודנטים בעלי מגובלויות רפואיות

מרכז נגישות
לסטודנטים בעלי לקויות למידה

סיוע וייעוץ, שירותי אבחון
צוות מיומן ומקצועי



מרכז נגישות
לסטודנטים בעלי לקויות למידה

אפשרויות הסיוע
יש להגיש אבחון דידקטי  –התאמות בדרכי היבחנות 

או מסמכים רפואיים בתוקף

:תוקף אבחון דידקטי ללומדי במכללה
שנים מביצועו5תקף למשך 16איבחון שנעשה לפני גיל 

שנים7תקף במשך 16איבחון שנעשה לאחר גיל 

ל"מרכז אבחון מת
פגישות ייעוץ אישיות לשכלול מיומנויות למידה 

(פתוח לכלל הסטודנטים)

(פתוח לכלל הסטודנטים)סדנאות לשכלול מיומנויות למידה 

שיעורי עזר

.ייעוץ בנושא טכנולוגיות מסייעות בלמידה



נפשיות פונים /סטודנטים בעלי מוגבלויות רפואית
ישירות במייל לדיקן הסטודנטים

limorl@ruppin.ac.il
בצירוף מסמך רפואי מפורט ועדכני  

מטעם רופא מומחה
.המציין את המגבלה ואת ההתאמות הנדרשות

mailto:limorl@ruppin.ac.il


סדר היום

עדכונים מהנעשה בחודשים האחרונים•

(היברידית)על הלמידה המעורבת •

מעבר לקורסים מקוונים•

תוצאות משובי הסטודנטים והמרצים•

סגלסנאותסקירת שבוע •

מפגש במגמות•

לימור לוי
דיקן הסטודנטים

רכזת פרט
054-5451405:  ליצירת קשר

limorl@ruppin.ac.il



סדר היום

עדכונים מהנעשה בחודשים האחרונים•

(היברידית)על הלמידה המעורבת •

מעבר לקורסים מקוונים•

תוצאות משובי הסטודנטים והמרצים•

סגלסנאותסקירת שבוע •

מפגש במגמות•

שירותי דיקנאט 
הסטודנטים

ליווי פרט ושיחות אישיות
סיוע במתן מלגות

מתן מענה להתאמות על רקע רפואי נפשי
הממונה למניעת הטרדות מיניות



מניעת הטרדה מינית
המכללה הטכנולוגית רופין תפעל למען  
סביבת לימודים חופשיה מהטרדה מינית

:הממונה למניעת הטרדה מינית במכללה הטכנולוגית רופין
לימור לוי  

09-8303560/054-5451405: ליצירת קשר
limorl@ruppin.ac.il



?מהי הטרדה מינית
הטרדה מינית היא אחת מצורות  , י החוק"עפ

:ההתנהגות האסורות שהן
סחיטה באיומים של מעשה בעל אופי מיני1.

מעשים מגונים2.

.  כאשר שהאדם שאליו מופנות ההצעות הראה למטריד שאינו מעוניין בהןבעלות אופי מיני חוזרותהצעות3.

הטענה כי היחסים היו בהסכמה אינה  . רצון  ב/אין צורך להראות חוסר הסכמה. א: כאשר יש יחסי מרות : הערה

" .תופסת"

כאשר אותו אדם הראה למטריד כי איננו מעוניין בהן, המתמקדות במיניותו , המופנות לאדםהתייחסויות חוזרות 4.

מיניותו או נטייתו המינית של אדם בין אם הוא הראה שהדבר מפריע לו ובין אם לא, התייחסות מבזה או משפילה ביחס למינו5.

.ולא ניתנה הסכמתו לפרסום, המתמקד במיניותו, הקלטה של אדם/סרט/פרסום תצלום6.

התנכלות7.



מניעת הטרדה מינית
:ת מהטרדה מינית.דרכי הפעולה העומדות לנפגע

: דין משמעתי פנימי
יש אפשרות להגיש תלונה לממונה למניעת הטרדה מינית של מקום העבודה

תלונה במשטרה: הליך פלילי

כ בית דין לענייני עבודה"בד, תביעה בבית המשפט: הליך אזרחי

פירוט ופרטים נוספים נוסף ניתן לראות באתר המכללה



!נתראה בקרוב
25/10/2020פתיחת השנה 


