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 נוהלי נוכחות במכינה 
 
 

 
בשיעורים נוכחות  חובת  חלה  במכינה,  הלימודים  ההוראהל  בהתאם  במסגרת  או  טליפרונ  –  מתכונת  ת 

   . מקוונת
 להלן נוהל נוכחות מפורט: 

 

 בכל השיעורים.  חובההנוכחות בלימודים במכינה הינה  •

 במסגרת השיעורים המקוונים בזום חובה להפעיל מצלמות. •

מילואים, מחלה,    -לשלוח מייל לרכזת מלגות, ולצרף אישורים מתאימים  בכל מקרה של היעדרות, יש   •
 אישפוז וכו'. את המייל והאישורים יש להעביר בסמוך להיעדרות, ולא יאוחר מסוף אותו החודש. 

 . בקישור זה  –פרטי התקשרות של רכזת מלגות, גב' מוריה ורטהיים  •

חודש  משעות הלימוד שיש בכל חודש, ונבדקת בתום כל    80%הנוכחות בשיעורים חייבת להיות מינימום   •
 פי דוחות נוכחות של המרצים.-על

היעדרות בגין מילואים או אישפוז נחשבת כהיעדרות מאושרת, ובתנאי הצגת אישור על מילואים בפועל   •
 אישור שחרור מאשפוז.  /

כהיעדרות מ • נחשבת  אינה  רפואיים,  מגובה במסמכים/אישורים  גם אם  היעדרות אחרת,  ושרת,  א כל 
 ומשפיעה על אחוזי הנוכחות. 

 חור נחשב לחיסור. אי •

 ה. /בשיעורים שהופיע ת/כנוכח ה/לוודא כי המרצה סימן אותו ה /באחריות התלמיד •

 היעדרות ממושכת עלולה להביא להפסקת לימודים, וכן לפגוע בזכאות למלגה.  •

 הסנקציות הבאות: הםיחולו עלי וזכאים למימון,בחודש   20%מעל   ו שנעדר יםתלמיד •
 

 זכאי מלגת שכ"ל   ת קיום + מלגת שכ"ל זכאי מלג חודשי היעדרות חריגה 

 מכתב התראה   הקפאת מלגת קיום לחודש  חודש ראשון  

 הקפאת שכ"ל לחודש  הקפאת מלגת קיום + שכ"ל לחודש  ברצף חודש שני 

 מכתב התראה   הקפאת מלגת קיום לחודש  לא ברצף חודש שני 

 איפוס סיוע   איפוס סיוע   חודש שלישי 

 
יחויבו ביתרת   -במכינה, הממומנים והלא ממומנים, שיופסקו לימודיהם בגין היעדרות כל הלומדים 

 של המכינה.  שכר הלימוד, בהתאם לנוהל תקנון שכ"ל
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