
לסטודנטים חרדים  תקנון

 תוספת לתקנון המכללה

המכללה האקדמית אשקלון



 תוספת לתקנון המכללה  –לסטודנטים חרדים תקנון 

 נהלי רישום ומאפייני קבלה
 

, אשקלון, מבחינה אקדמית וניהוליתהקמפוס החרדי הינו סניף ושלוחה של המכללה האקדמית 
ולכן תקנון משמעת סטודנטים הכללי של המכללה חל על תלמידיו בשינויים המתחייבים מאופיו 

 החרדי. 

שמתקבלים ללימודים בקמפוס החרדי תלמידים בעלי מאפיינים חרדיים, לפי ייחודו הוא בכך 
 הכללים דלהלן.

 מאפייני קבלה:

 , חייבים לעמוד במאפיינים הבאים:, המתקבלים לקמפוס החרדימועמדים, גברים ונשים

 המועמדים מקיימים אורח חיים חרדי.  .א
 

 .נוך חרדייםילדיהם לומדים במוסדות חי  .ב

 
  בהתאם להגדרות הבאות : סדות לימוד חרדייםמדו/לומדים במול .ג

 
כהגדרתו בחוק תרבותי ייחודי המועמד למד מכיתה ט עד י"ב במוסד חינוך גברים: 

או במוסד בעל אורחות דת ותפיסת  2008 –מוסדות חינוך תרבותיים ייחודיים, תשס"ח 
 עולם חרדית, המצוי בפיקוח אחר של משרד החינוך.

תה ט עד י"ב במוסד בעל אורחות דת ותפיסת עולם חרדית, המועמדת למדה מכישים: נ
 המצוי בפיקוח אחר של משרד החינוך.

 תנאי קבלה:

, חייבים לעמוד בתנאי קבלה אקדמיים ל ללימודים בקמפוס החרדימועמדים המעוניינים להתקב
 כדלהלן:

הצגת תעודת בגרות שממוצע הציונים בה עומד בתנאים שקבעה הנהלת החוג אליו  .א
 ש/ת המועמד/ת להתקבל.מבק

 +.30אקדמיות, מכינה בגרותית, מכינה ייעודית או מכינת -בוגרי מכינות קדם .ב

על המועמדים להמציא אישור מוסמך המעיד כי הינם  -ת תעודה מלימודים קודמים הצג .ג
ישראלי או מחו"ל )בתוספת אישור ממשרד החינוך, תעודת בגרות או תואר אקדמי  בעלי

 .ים(היחידה להערכת תאר

  

מית מי שאין בידו אחת מהתעודות הנ"ל בסעיף א' חייב להשתתף במכינה קדם אקד .ד
 , ולעמוד בהצלחה בכל המטלות והבחינות.הנערכת בקמפוס החרדי

 

 ההשתתפות במכינה קדם אקדמית כפופה לנהלי ותנאי הקמפוס החרדי למצוינות. .ה
 

 נהלי רישום:

 דרשים.מועמדים ימלאו טופס רישום ובו כל הפרטים הנ .א
 

תעודת זהות, תעודת בגרות, מועמדים יצרפו לטופס הרישום את כל המסמכים הנלווים:  .ב
 .תמונה, אישורי לימודים במוסדות חינוך חרדיים

 

מועמדים שיעמדו בקריטריונים הנ"ל, יעברו לשלב בדיקת תנאי הכניסה האקדמיים על  .ג
 ידי מדור הרישום. 



 

ד. כל המידע והמסמכים הנדרשים לעיל )בקשר לתנאים החרדיים והאקדמיים(, וטופס 
הריאיון , יועברו לבחינת וועדת קבלה של הקמפוס החרדי למצוינות. 

 

ה. וועדת הקבלה מחליטה בדבר קבלת המועמד/ת או דחיית קבלתו. לוועדה שיקול דעת 
מלא ובלעדי להחליט בדבר התאמת המועמד/ת לקמפוס החרדי. 

 

ו. מכתב בדבר החלטת הוועדה ישלח למועמד/ת. 
 

 

 

 ______________            _________________          _________________

שם  וחתימה                              ת.ז.                                         תאריך 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  קמפוס חרדי –תקנון התנהגות 

 גברים ונשים/וס החרדי הקמפ
 תקנון כללי התנהגות, לבוש והופעה

 מועמדים וסטודנטים יקרים,

לאורחות ומאפשר ללמוד בהתאם מיועד לציבור הגברים החרדי  המושבה גן יבנה, הקמפוס החרדי
 חיים ההולמים את תלמידיו.

 .מופרדות בלבדהקמפוס החרדי לנשים שוכן בתוך הקמפוס הראשי של המכללה. כיתות הלימוד 
, לכבד ולקיים את עוניינים ללמוד בקמפוס החרדיאי לכך, על כל התלמידים הלומדים ו/או מ

 הדרישות בכל הנוגע לנושאים הללו.

המקובלים כללים הכללים דלהלן אין בהם כדי לגרוע מהחובה של כל תלמיד להתאים עצמו ל
 .בחברה החרדית

 כללים

 ים ברוח הקמפוס החרדי.מכובדיש להקפיד על לבוש והופעה -לבוש

  כיאה לקמפוס אקדמי.יש להתנהג באופן מכובד,  - התנהגות

חובה לשמור על הניקיון ושלמות הרכוש בכיתות הלימוד, ובכל  - ועל הרכוש שמירה על הניקיון
 .הקמפוס מתחם 

כל הוראות התקנון הכללי לסטודנטים של המוסד יחולו על הסטודנטים והסטודנטיות בקמפוסים 
 חרדיים.ה

 

 הצהרת המועמד/התלמיד

המכללה וכי כל האמור בתקנונים תקנון וב הריני מצהיר בזאת, כי קראתי את הוראות תקנון זה
תאים לאורח חיי. אני מתחייב לקיים ולפעול לפי הוראות תקנון זה ועל פי הוראות אלה מ

למצוינות. ידוע לי, הקמפוס החרדי למצוינות בכל עת, ובמיוחד בכל עת לימודי בקמפוס החרדי 
לכך, כי הנהלת הקמפוס, ו/או מי שמוסמך מטעמה, יכול/ה להוסיף ו/או לגרוע  ה/ואני מסכים

ידרש לצורך השמירה על צביון ואורח החיים ימהוראות תקנון זה, גם בהוראה בעל פה, כפי ש
ו/או  , עלול לגרום להרחקתי מהלימודיםהמכללהבקמפוס. ידוע לי, כי אי שמירה על תקנון 

 זה. המכללה ותקנון לביטול מלגות שאקבל ו/או קיבלתי, והכל כמפורט בתקנון

______________                  ___________________                       ____________ 

 ת.ז.   שם וחתימה                                              תאריך                                  


