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 .1מטרת הנוהל
מטרת הנוהל היא להסדיר את דרכי הפנייה והטיפול בסטודנטים אשר זקוקים לאישור חנייה ברחבי
הקמפוס עקב מצב רפואי המונע מהם הליכה ואין ברשותם תג חנייה לנכה ממשרד התחבורה.
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"מכללה" :המכללה האקדמית ספיר ,ע"ר ו/או מכללת הנגב ע"ש פנחס ספיר ,ע"ר.
"ועדת חנייה" :ועדה בהרכב מנהל אגף מנהלה ושירות ,קב"ט ,נציג משרד הדיקן,
רכזת נגישות ורופא.
"סטודנט" :תלמיד במכללה.
"אישור חריג" :אישור חריג לכניסה עם רכב וחנייה בתחומי קמפוס המכללה ,הניתן
לסטודנט שאינו זכאי לתג חניה לנכה ממשרד התחבורה.
"שמירה על חיסיון מידע" :הועדה תפעל על פי תקנון אתיקה מקצועית ,המחייב
שמירה על סודיות מלאה לגבי מידע אישי אשר הועבר על ידי הסטודנט .כל סטודנט
המעוניין להגיש בקשה ,יחויב למלא טופס ויתור סודיות.
"טופס ויתור סודיות" :חתימה על טופס זה מאפשרת קבלת מידע על מצב רפואי
מגורמים חיצוניים על מנת שהוועדה תוכל לדון בבקשה.

שינוי ו/או ביטול הנוהל
נוהל זה יהיה ניתן לשינוי ו/או לביטול בכל עת בהתאם להחלטות ועדת חנייה .השינויים ייכנסו
לתוקפם במועד קבלת החלטה כאמור ,ויובאו לידיעת הסטודנטים בסמוך לאחר מכן.

.3

מדיניות המכללה

בהתחשב בקשיי החניה בתחומי קמפוס המכללה ,ככלל אין המכללה מתירה לסטודנטים כניסה עם
רכב לקמפוס ו/או חנייה בתחומי הקמפוס.
 3.1מתן אישורים חריגים לסטודנטים נתון לשיקול דעת ועדת חנייה ,בכפוף לקריטריונים
ולשיקולים שיפורטו להלן בנוהל זה.

 3.2ההחלטה בבקשה לקבלת אישור חריג תהיה נתונה לשיקול דעתה המלא והמוחלט של ועדת
חנייה .הועדה תתכנס לכל היותר שלוש פעמים בשנה ,ארבעה שבועות לאחר תחילת
הסמסטר ,והגשת המסמכים תתבצע עד שבועיים לאחר תחילת הסמסטר.

.4

כניסה וחניית סטודנטים נכים בקמפוס המכללה

 4.1על אף האמור בסעיף  1לעיל ,תותר כניסה עם רכב לקמפוס לסטודנטים בעלי תו נכה בתוקף מטעם
משרד התחבורה ,ללא צורך בקבלת אישור חריג .סטודנטים בעלי תו נכה כאמור ,מתבקשים לחנות
בתחומי הקמפוס בחניות המיועדות לנכים.
 4.2כניסה עם רכב וחנייה בקמפוס באמצעות שימוש בתו נכה שאינו בתוקף ו/או באמצעות שימוש
בתו נכה שאינו שייך לסטודנט הנוהג ברכב ,תהווה עבירת משמעת מצד הסטודנט ותגרום
לנקיטת הליכי משמעת נגדו.
אישורים חריגים
.5
בסמכות ועדת חניה ,לפי שיקול דעתה ,לתת אישורים חריגים גם במקרים המפורטים
5.1
להלן:
סטודנט ,שבשל מצבו הרפואי מוגבל בהליכתו וקיימת המלצה ברורה מרופא מומחה להימנע
מהליכה ,יגיש לוועדה בקשה לאישור חריג בצירוף המסמך הרפואי ובו פירוט הנימוקים לאיסור או
המגבלה החמורה כאמור .הגשת הבקשה דרך מערכת המידע האישי>בקשות דיקן.
זכאות בכפוף להחלטת ועדת חניה
.6
מי שאינו עומד בזכאות אוטומטית (שיש ברשותו תו נכה ממשרד התחבורה) ,ומתקיים בו אחד
מהתנאים הבאים:
א .סטודנטים הסובלים ממצב בריאותי לא תקין זמני או קבוע ,בגפיים התחתונות אשר מגביל
במידה ניכרת את יכולת ההליכה.
ב .סטודנטים הסובלים ממצב בריאותי לא תקין זמני או קבוע ,המוביל לפגיעה תפקודית חמורה
ביכולת ההליכה.
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הליך הגשת בקשה למתן אישור חריג
 7.1בקשה לאישור חריג תוגש במערכת המידע האישי ,בצירוף המסמכים הדרושים כמפורט
בסעיף הקודם .הבקשות ירוכזו על ידי רכזת הנגישות ויועברו בצורה מסודרת לחברי הועדה
לדיון וקבלת החלטה תוך שמירה על חיסיון מידע.
 7.2יש לציין את פרק הזמן המוגבל לבעיה הרפואית.
 7.3בקשה אשר לא תמולא כהלכה לא תיבדק ותפסל לדיון .הועדה רשאית לקבוע מהי בקשה
ראויה וכי הסטודנט מילאה כהלכה.

 .8מימוש החלטת ועדת חניה
 8.1החלטות הועדה ישלחו על ידי רכזת הנגישות לסטודנטים באמצעות הדוא"ל ובכלל זה
התייחסות לדחיית ההמלצות שהביא הסטודנט ,לא יאוחר מ 14 -ימים מיום קבלת ההחלטה,
עם העתק למשרד הדיקן ומנהל הביטחון.
 8.2אישור חריג יינתן לתקופה קצובה של עד שנת לימודים אחת ,בהתאם לשיקול דעת הועדה.
בקשה להארכת אישור חריג תוגש לאחר שנה כולל אישורים רפואיים עדכניים.
 8.3אם חל שינוי במצב הרפואי ובהצגת מסמכים תומכים ,ניתן לערער על החלטת הוועדה
ולבקש דיון מחודש .דיון שני בבקשה מהווה דיון סופי ולא ניתן יהיה לערער על ההחלטה.
 8.4במידת הצורך על פי דרישת הרופא של הועדה ,יתבקש הסטודנט לצרף מסמכים נוספים
להשלמת התהליך.
 8.5באישור חריג יפורטו השם ומספר תעודת הזהות של הסטודנט לו ניתן האישור .בעת כניסת
הסטודנט עם רכבו יהיה עליו להציג בשער הכניסה לקמפוס תעודה מזהה.
 8.6כניסה עם רכב וחנייה בקמפוס באמצעות שימוש באישור חריג שאינו בתוקף ו/או באמצעות
שימוש באישור חריג שאינו שייך לסטודנט הנוהג ברכב ,תהווה עבירת משמעת מצד הסטודנט
ותגרום לנקיטת הליכי משמעת נגדו.
 8.5החניה תהיה על בסיס מקום פנוי ויש לחנות רק במקומות המוגדרים לחניה.

האמור בלשון זכר גם לשון נקבה במשמע ולהפך ,האמור בלשון יחיד גם לשון רבים במשמע
ולהפך.

