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 נהלי שימוש במרכז לאה ונפתלי בן יהודה לנגישות וטיפוח כישורי למידה 
 

 קהל היעד של המרכז 

 והפרעות למידה לקויות עם כסטודנטים הסטודנטים דיקן י"ע המוכרים הסטודנטים לקהל מסייע המרכז

  מגבלה עם המתמודדים סטודנטים וכן ,קוגניטיבית או חושית ,נפשית ,פיזית מגבלה עם סטודנטים ,קשב

   .בלמידה הקשורות תפקודיות השלכות בעלת שהינה קבועה או זמנית רפואית

 

 נהלי שימוש במרכז:

 קוד אישי:  .1

השימוש בחללי המרכז מתאפשר עם קוד אישי בלבד. כול סטודנט )המתאים לקהל היעד של   .א

   התחייבות לשימוש במתחםהמרכז( רשאי לחתום על טופס 

 לסטודנטים אחרים .  להעברהולא ניתן  הנו אישיהקוד שיינתן לסטודנט  .ב

 והסטודנט יצטרך למלא טופס חדש. יוחלף הקודבכול שנה אקדמית  .ג

 

 כניסה לסטודנטים שאינם מורשים: -עבירת משמעת .2

. כניסה הנ"ל(כניסה ו/או הימצאות במתחם, מבלי שסטודנט מוכר כמורשה להיכנס)לפי אין  .א

ותטופל ע"פ תקנון המרכז הבינתחומי   עבירת משמעתמהווה  לסטודנט שאינו מורשה  

 הרצליה.

על פי הנהלים של המרכז הבינתחומי, כל סטודנט חייב להזדהות על פי בקשת איש צוות של  .ב

 המרכז הבינתחומי. 

 :מצלמות ביטחון .3

. מצלמות אלה נבדקות באופן בכול חללי המרכז מופעלות מצלמות ביטחון -לתשומת לבכם .א

 רציף.

המרכז אינו נושא באחריות על אובדן חפצים אישיים   -אין להשאיר ציוד אישי ללא השגחה  .ב

 לרבות טלפונים ומחשבים אישיים אשר הושארו במרכז ללא השגחה. 

 כללי שימוש במקום ובציוד:  .4

בכול חללי הלמידה, ולאפשר תנאי לימוד הולמים  השקט יש לשמור על הסדר, הניקיון ו .א

 לכולם.

 או לשתות בכול חללי המרכז. אין לאכול ו/ .ב

 השימוש במתקני המולטימדיה )מקרן( במרכז אינם מיועדים ואסורים לשימוש אישי.  .ג

 יש לאפשר לצוות הניקיון והאחזקה לנקות את המרכז. .ד

 אין לשמור מקום ע"י השארת ציוד  .ה

   אין להשתמש במטבחון. .5

 

הפרת סעיף מטופס שימוש במתחם תיחשב כעבירת משמעת  

 ע"פ תקנון המרכז הבינתחומי. ותידון 
 

 צוות מרכז במרכז לאה ונפתלי לנגישות וטיפוח כישורי למידה 
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