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קורסים על בסיסייםתקנון   

1920אוגוסט   

 

 ובחינות הלימודים נוהלי, על בסיסי בסיעוד בקורס ת/הלומד, ות/אח של וזכויותיו חובותיו את להגדיר  :התקנון מטרת

 .קורס על בסיסי  ת/בוגר ות/כאח בפנקס והרישום הרישוי בחינות משמעת, והליכי

 

 ראה באתר של מנהל הסיעוד: תנאי קבלה .1
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  בחינת רישוי יפורסם על ידי מנהל הסיעוד לקראת הבריאות: במשרד על בסיסי בסיעוד כמומחה רישום תנאי .2

 .ישראל במדינת ת/מוסמך ות/אח תעודת :תעודה 2.1

החתום על ידי הרופא  (1' מס נספח ראה  - הבריאות בתחום מקצועיים לעובדים שאלון בטופס) ר רפואיאישו 2.2

, 1988 - ט"התשמ(. חולים בבתי בסיעוד עוסקים) העם בריאות בתקנות 20, 19 'מס לתקנות המטפל, בהתאם

  .1981 – א"התשמ( במרפאות סיעודי צוות) העם בריאות בתקנות, 14, 13'  מס ותקנות

או מרפאת /מלשכת הבריאות ו יםנחיסו על אישור להמציא יש הבריאות משרד הנחיות י"עפ: חיסונים על אישור 2.3

 להתחלת התנסויות קליניות. כתנאי יחידת הלימוד המשותפת סוף עד (2,3 'מסים ראה נספח)פרסונל 

 הלומד של הצהרה(, 4 'מס נספח ראה - הבריאות בתחום מקצועיים לעובדים שאלון בטופס: )יושר הצהרת 2.4

 צוות) העם בריאות בתקנות 11' מס לתקנה בהתאם. ל"בחו או בארץ משטרתי/פלילי רישום העדר בדבר

( חולים בבתי בסיעוד עוסקים) העם בריאות בתקנות' א5' מס ותקנה ,1981 א"התשמ( במרפאות סיעודי

 .1988 ט"תשמ

 

 זכויות וחובות הלומד .3

  ,כנית הלימודיםמנהל הסיעוד, אשר מהווה את הבסיס לת ליבה שלה תכניתב עמידה: הלימודים תוכנית 3.1

 התכנית תפורט בסילבוס הקורס ותופיע באתר הקורס. . ס"ביה ת/ומנהל הקורס ת/מרכז בחתימת

 .הלומדהאחריות למילוי כל חובות תוכנית הלימודים מוטלת על 

 לינית עקב כישלון או אי נוכחות, תוכנית הלימודים היא מובנית, לכן חזרה על קורס או התנסות ק

 .ולעכב את ההגשה למבחן הרישוי הממשלתי הלימודים עלולה להאריך את משך

מיקום ההתנסויות יקבע על פי זמינות שדות קליניים. הלומד יחתום על הסכמה להשתתפות בהתנסויות קליניות 

ולעכב את ההגשה למבחן הרישוי  מחוץ למוסד בו עובד ואו לומד. סירוב עלול להאריך את משך הלימודים

 (.5הממשלתי. )נספח 

  .זכות להחליט על שינויים בתוכנית הלימודים ולמנהל הסיעוד לבית הספר

https://www.health.gov.il/hozer/ND-reg-training.pdf
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 .מנהל הסיעודלפי הדרישות של  בציון עוברעיונית ובחינה מעשית : עמידה בבחינה ממשלתית רישוי תבחינ 3.2

 :בלימודים השתתפות חובת 3.3

ובלימודים  הסדנאות, הדיוניםהסימולציות, ורים, התרגילים, בכל השיע הלומדים השתתפות

לימודים אלה, מכל באי השתתפות סדירה  הקליניים, היא חלק מדרישות הלימודים והיא חובה.

את זכותו לגשת למבחן בקורס ו/או לקבל ציון סופי  הלומדמן  סיבה שהיא, עלולה לשלול

לגשת לבחינה סופית באותו מקצוע, בקורס. האפשרות להשלמת החומר, על מנת שיוכל 

פי שיקול דעתו של מרכז/ת התכנית. מקרים חריגים ידונו ועל  הקורס מרכזנתונה להחלטת 

 עדת קידום של ביה"ס לסיעוד.  ובו

 בלימודים הקליניים נוכחות מלאה היא חובה. יש להשלים כל העדרות אפילו כשהיא מוצדקת

. אחריות להשלמה זו מוטלת על התלמיד יניתתוך שבועיים מסיום תקופת ההתנסות הקל

 ת קורס. קבלת ציון בלימודים הקליניים מותנית בהשלמה זו./בתיאום עם מרכז

לא ניתנת להשלמה  מוצדקת מסיבה גם קליני תחום בכל %20 -מ למעלה של היעדרות

 .לגופם ידונו חריגים מקרים. עמידה בדרישות ההתנסות-אי ותחשב

 :מוצדקתסיבה 

  מודולה ימים לפחות במצטבר במהלך  10ת מילואים במשך ומילואים פעיל או שירשירות

 בקורס 

 אימוץ )מיום הלידה( לאחר לידהשבועות  14מבחינה בתקופה של עד  תהיעדרו: הורות ,

 . או קבלת ילד למשמורת

 יש להודיע על היעדרות בדוא"ל למזכירות סטודנטים עם העתק למרכז/ת הקורס.  אבל

 עדרות עקב מחלה יש להביא אישור רפואי.במקרה של הי

 

 בחינות נוהלי .4

 כלשהוא,  ועאשר לא מילא את כל חובות הלימודים במקצ לומד. בחינות נערכות בסיסי על קורס במהלך

 .לגשת לבחינה לא יורשה

 '. א במועד לבחינות לגשת מומלץ

 .עובר רשאים לגשת לבחינה במועד ב' על מנת לתקן ציוןאינם  הלומדים

יוכל לבקש מועד  ונכשל ב'אשר נבצר ממנו לגשת למועד א' ולא ניגש למועד ב' או ניגש למועד  דלומ

    . בקשתו תובא בפני ועדת קידום.   פרסום הציוניםשעות ממועד  72מיוחד תוך 

 .ההתנסות על חזרה י"ע קלינית בהתנסותעובר  ציון לשפר אפשרות אין

 ינו עובר ההתנסות קלינית במצבים חריגים גם כאשר הציון ועדת קידום רשאית להורות על חזרה על 

 מיום שבוע תוך הערעור את יש להגיש . קלינית בהתנסות או/ו בבחינות ציונים על לערער רשאי לומד

 ויועבר ס"ביה למזכירות יוגש הערעור(. 6' מס נספח ראה)לכך  מיוחד טופס גבי על ,הציונים פרסום

 .הקורס מרכז/ת לטיפול
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 (.5.9 מס' סעיף)ראה   .והלומדיםשמחייב את המורים  "ס קיים נוהל התנהגות בשעת בחינותבביה

 ועדת משמעת של ביה"ס.בפני המפר הנוהל יובא  לדיון  לומד

 .והל התנהגות בשעת בחינותנ

 .הבחינה תחילת לפני דקות 15 הבחינות לאולם בכניסה להיות הלומד לע 4.1.1

 בלבד. הלומדלאולם הבחינה יכנס  4.1.2

 במהלך הבחינה.  אשר תבדקתעודה מזהה רשמית עם תמונה, יש להגיע עם  4.1.3

  דקות, לא יורשה להיבחן בה 30-המאחר לבחינה למעלה מ לומד 4.1.4

ישב באולם הבחינה בהתאם להוראות המשגיחים. המשגיח רשאי, לפי שיקול דעתו, להעביר  הלומד 4.1.5

 ממקומו למקום אחר בכל עת. לומד

זר כלשהו אלא אם כן הותר הדבר מפורשות. כמו כן, אין להשתמש אין להשתמש בבחינה בחומר ע 4.1.6

 במכשירים אלקטרוניים )כגון, טלפונים ניידים, מחשבים ניידים, מחשבי כף יד(.

חומר עזר מותר: לקראת הבחינה יודיע המורה מהו חומר העזר המותר בבחינה, וכן ירשום זאת בשאלון  4.1.7

 ם יותר רק בתנאי שאין בהם כל רישומים, פתקים וכיו"ב.הבחינה. כאשר מדובר בפרסומים, השימוש בה

יש להשאיר  יד ומחשבים נישאים באולם הבחינה.-חל איסור על שימוש בטלפונים סלולריים, מחשבי כף 4.1.8

 תיקים, טלפונים סלולאריים וחפצים נוספים בתאים )לוקרים( שניתנו בתחילת השנה.

 שהו זה לזה.לשוחח ביניהם או להעביר חומר כל ללומדיםאסור  4.1.9

 דקות לפחות אחרי חלוקת השאלונים.  30לא יורשה לעזוב את אולם הבחינה אלא כעבור  לומד 4.1.10

, מחברת הבחינה, דפי התשובות, נספחים, העוזב את אולם הבחינה יחזיר למשגיחים את השאלון לומד

קט את אולם לעזוב בשיש  ייחשב כמי שהשתתף בבחינה. דפי טיוטא, דפי הסתייגויות  וכד'. הלומד

 הבחינה.

 סידורים למקרים חריגים.יקבעו י, לצאת לשירותים במהלך הבחינה ללומדאסור  ככלל 4.1.11

, בכתב ברור ונקי, על עמוד אחד של כל דף. אין לכתוב בשוליים. טיוטה בעפרוןיש לכתוב את התשובות  4.1.12

עמוד הטיוטה  תיכתב רק על צדו השני של הדף ותימחק בצורה ברורה לפני מסירת הבחינה. בראש

 "טיוטה".את המילה  בבירור הלומדיכתוב 

 אסור לתלוש דפים ממחברת הבחינה. 4.1.13

במקרה של הפרת ההוראות והתקנות יסמן המשגיח את המחברת בחתימתו )דבר שיהווה הודעה  4.1.14

. בכל דרך מזכירות סטודנטים לסטודנט על כוונתו להגיש תלונה( ויגיש תלונה בכתב לוועדת משמעת

 .רשאי המשגיח להפסיק את כתיבת הבחינהמקרה לא 

מקרה של הפרה חמורה של ההוראות, המורה או נציגו רשאי להפסיק את כתיבתה של בחינה ובלבד ב 4.1.15

דרך  האחרים. במקרה כזה יגיש המורה תלונה לוועדת המשמעת ללומדיםשהדבר נחוץ למניעת הפרעה 

 .מזכירות סטודנטים

 ולמות הבחינה ככל הדרוש להבהרת יעבור בין ארה האחראי המו -נוכחות המורה באולם הבחינה  4.1.16
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ויהיה זמין בקרבת מקום במהלך הבחינה  המורה ת בלבד(.השאלו )להבהרה טכנית של שאלות הבחינה

. אם נבצר מהמורה לעשות זאת, מחובתו למנות ממלא מקום ולהודיע על הלומדיםכדי להשיב על שאלות 

 .רססטודנטים ולמרכז הקו כך למזכירות

במקרים  .שעות 3 על יעלה ולא הבחינה שאלון גבי על יצוין הזמן המוקצב לבחינה משך -משך הבחינה 4.1.17

שעות תפוצל לשני  3פעמי לבחינה ארוכה יותר. בחינה שאורכה עולה על -מיוחדים יינתן אישור חד

 שאלונים, והחלק השני יתקיים לאחר הפסקה. 

 התאמות מיוחדות לבחינות: 4.1.18

דקות לכל שעת  15בהיקף של חינה ללומדים בעלי אישור להתאמות מיוחדות הינה הארכת זמן הב 4.1.18.1

 בחינה.

 זכאי להתאמות מיוחדות בשל נסיבות אישיות קבועות או חולפות.  לומד יכול להיות  4.1.18.2

המעניקה לו את מירב אחת יהיה זכאי להתאמה  ולומדההתאמות להן יהיה זכאי אינן מצטברות 

וגמא, תוספת הזמן בבחינות תהיה הארוכה מבין ההתאמות שאושרו הזכויות בכל נושא.  כך לד

 מהסיבות השונות. ללומד

הזכאי להתאמות בשל לקויי למידה יגיש בקשה להתאמות בצרוף דו"ח אבחון באמצעות  לומד  4.1.18.3

את  להגיש . ישאחראית לענייני סטודנטיםלמרכזת הקורס ולמזכירות הסטודנטים. הבקשה תועבר 

 או עד חודש מתאריך האבחון, לפי המאוחר. םש הראשון ללימודיבמהלך החוד הבקשה

תנאי מקדים לבקשת התאמות הוא אבחון מהימן, תקף ועדכני, שנעשה בחמש השנים האחרונות על   4.1.18.4

תיכוניים. אבחון -ידי מאבחן מוכר כהגדרתו בחוק זכויות תלמידים עם לקות למידה במוסדות על

 ולא ינתנו התאמות תקף, לא יתקבל לבדיקה שאיננו עומד בקריטריונים לגבי אבחון

האחראית . יהם והשלכותיהם על תפקודו האקדמבהווה, מקורותי הלומדהאבחון יתאר את קשייו של   4.1.18.5

או לדרוש מן  –כולן או מקצתן  –לענייני סטודנטים רשאית שלא לקבל את ההמלצות באבחון חיצוני 

 .אבחון נוסף הלומד

 ללומדן את הבקשות ותחליט אם ואילו התאמות יש להעניק האחראית לענייני סטודנטים תבח  4.1.18.6

באופן אישי, בהתאם לפרופיל התפקודי  לומדבמסגרת לימודיו. קביעת ההתאמות תיעשה עבור כל 

 .והמטלות הנדרשות במסגרת לימודיו שלו ובהתחשב באופיין ובמטרתן של הבחינות

ית לענייני סטודנטים ותשובתה הקביעה הסופית עבור זכאות להתאמות תיעשה על ידי האחרא  4.1.18.7

באמצעות  ללומדתהיה מנומקת ותימסר התשובה יום ממועד הגשת הבקשה,  30תינתן תוך 

 מזכירות סטודנטים.

רשאי להגיש ערעור על ההחלטה לגבי זכאותו להתאמות. הערעור יוגש באמצעות מזכירות  הלומד  4.1.18.8

רעור, באמצעות מזכירות הגשת הע יום מיום 15הסטודנטים. תשובה המנומקת תינתן לתלמיד תוך 

 סטודנטים.

 זכאי להתאמות, יהיה זכאי להתאמות שנקבעו למשך כל שהוכר כבעל לקויי למידה ונמצא  לומד  4.1.18.9
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 יוכל להגיש בקשה לשינוי התאמות או לתוספת התאמות.  הלומד .לימודיו תקופת

ם יא תעביר את השינויהבקשה תידון על ידי האחראית לענייני סטודנטים ואם תמצא לנכון, הי

 למזכירות סטודנטים.

הזכאי להתאמות בשל לקויי למידה יציג את האישור למורה הקורס ו/או למשגיח בזמן הבחינה, וזאת  לומד 4.1.19

 על מנת שיוכל לקבל את ההתאמות שנקבעו לו.

לה, הנמצאות בהריון, עוברות טיפולי פוריות או להבדיל, לאחר הפ לומדות: התאמות לנסיבות הורות

לאחר לידה, אימוץ או קבלת ילד למשמורת כהורה מיועד או כהורה במשפחת אומנה המבקשים  לומד/ת

לקבל התאמות יגישו בקשה באמצעות מזכירות הסטודנטים. הבקשה תועבר על ידי המזכירות לאחראית 

 הקורס.לענייני סטודנטים ולמרכזת 

 בדיקת הבחינות 4.1.20

 יום מיום המבחן. 14תוך בדיקת בחינות ופרסום ציונים יבוצעו 

תאושר הארכת משך הבדיקה של בחינה מסוימת. אישור ההארכה מותנה בכך שהציון  במקרים חריגים

להמשיך בלימודים, לערער על הציון, לקבל תשובה על ערעור  הלומדיםיימסר במועד שלא יפגע באפשרות 

ן בקורס בממוצע לצורך קביעת לפני המועד הבא של הבחינה ולכלול את הציו שעות 48 -לא יאוחר מ

 הצטיינות או קבלת פרס הצטיינות. 

 יפורסמו באתר הקורס עם קוד אישי. הלומדיםציוני 

, טפסים ומסמכים, תרגילים ומטלות לימודיות שלא החייבים שכר לימוד לומדיםלא יתפרסמו ציונים של 

 .הוגשו

 ערעורים על ציוני בחינות 4.1.21

 .(6)נספח מס'  חינה רק בכתברשאים לערער על ציוני ב הלומדים

 ממועד פרסום הציונים, תוך פירוט הנימוקים להגשת הערעור. ימים  7בתוך ערעור יוגש בכתב ה

  ניתן לערער פעם אחת על כל מבחן

רור הערעור, רשאי המורה לבדוק מחדש את כל הבחינה. הציון שייקבע לאחר הבדיקה החוזרת, בין בבי

 ם, יהיה ציון הבחינה.אם הוא נמוך או גבוה מהקוד

החל  ימים 7בתוך דחות את הערעור, יימסרו קבל או להציון המתוקן, או החלטתו המנומקת של המורה ל

  מהיום שלאחר המועד האחרון להגשת הערעורים.

ביה"ס רשאי להאריך את התקופות האמורות להגשת ערעור ולמתן תשובה על ערעור, ובלבד שהתשובה 

שעות לפני המועד הבא של המבחן ובתנאי שלא ייפגעו זכויות  48המאוחר  על הערעור תינתן לכל

 התלמידים.

 תשובתו של המורה היא סופית.
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 בחינות ביניים 4.1.22

ומעלה מהציון הסופי בקורס יתקיים מועד נוסף. ביה"ס רשאי לקבוע  %25רק לבחינת ביניים שמשקלה 

)ראה סעיף  מועד הרגיל מסיבה מוצדקתשנבצר מהם להיבחן ב ללומדיםשמועד נוסף זה נועד אך ורק 

3.3). 

 הערכות התנסויות קליניות 4.1.23

רק  ללומד ותינתן הערכה טופס גבי הקליני על המנחה י"ע תתבצע הקלינית ההתנסות הערכת

 בתקופהלאחר מילוי כל הדרישות והמטלות של ההתנסות והשלמת כל שעות ההתנסות 

 שנקבעה על ידי מרכז/ת התכנית.

 כפעולות המוגדרות המיומנויות כל של העצמאי הביצוע את המאשר פעילויותה חתימה בפנקס

  .מוכרת השתלמות לבוגרי חריגות ופעולות מוכרת השתלמות לבוגרי סיעוד

עמידה בכל הדרישות של מנהל הסיעוד ושל בית הספר במהלך התנסות הקלינית. רשימת 

 המטלות תפורסם לקראת תחילת ההתנסות הקלינית. 

 
 :ממשלתית ה ת הרישוילבחינ להגשהזכאות  .5

 (3 סעיף) הלימודים תכנית דרישות בכל בהצלחה הדיעמ. 

 הקליניות מההתנסויות אחת בכל( 70) עובר ציון. 

 הלימודים בגין הכספיות ההתחייבויות כל מילוי. 

 הבריאות במשרד הסיעוד מנהל י"ע כך לצורך שנקבעו הדרישות בכל הדועמי להיבחן בקשה הגשת  

 (.7 נספח מס' – בסיעוד השתלמות מוכרת בסיעוד תוכניות לבוגרי רישום לתעודת בקשה להגשת והלנ)

  הלומדהעמידה בדרישות והתקשרות עם מנהל הסיעוד היא באחריותו של. 

 .ביה"ס יעביר למנהל הסיעוד אישור על גמר לימודים 

  (.8ר סודיות )ראה נספח מס' על טופס ויתו הלומדיחתום הגשה לבחינת הרישוי הממשלתית לצורך 

 

 הפסקת לימודים וחידוש לימודים .6

אשר לא עמדו  לומדיםעדת קידום בביה"ס שתפקידה לבדוק, לדון ולהחליט על המשך לימודיהם של ומת ויקי

ת הקורס /אשר מצב לימודיו מצריך לדעת מרכז לומדיופנה לדיון בועדה זו כל  .בדרישות הקורס העל בסיסי

 העונה למשל על אחד מהתנאים הבאים: לומדדיון מיוחד, או כל והנהלת ביה"ס 

 התנסותהלא עמד בכל דרישות תוכנית הלימודים ו/או התנסות קלינית ו/או לא השלים את כל השעות לומד ש

לחזור על  הועדה תשקול אם לחייבו להשלים את הדרישות, הקורס. קבע על ידי מרכזבזמן שנ הקלינית

 סיק את לימודיו.הקורס/התנסות או להפ

 בו/ה נכשל  התנסות/בחינההועדה תשקול אם לחייבו לחזור על ה -התנסות אחת /בחינהשנכשל ב לומד

  או להפסיק את לימודיו.)במקרה ויש אפשרות( 
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 .לימודיו הפסקת תשקול הועדה, אחת מבחינה ביותר שנכשל לומד

 , שונות יניותקל התנסויות בשתי או, חוזרת קלינית בהתנסות שנכשל לומד

 .לימודיו הפסקת על תחליט הועדה

 .לימודיו הפסקת על תחליט הועדה קלינית בבחינה ובהתנסות שנכשל לומד

 , המקצועית האתיקה כללי את הנוגדת התנהגות בגלל קלינית בהתנסות שנכשל לומד

  .לימודיו הפסקת תשקול הועדה

 הן( המקצועית) עבודתו במסגרת המקצועית הגותההתנ כללי של חמורה הפרה המהווה מעשה שעשה לומד

 ולהחליט בעינינו לדון הקידום ועדת רשאית תהיה, הקלינית להתנסות מחוץ והן הקלינית ההתנסות במהלך

  .לימודיו את להפסיק

 .הקידום עדתולו בכתב דבריו את להפנות יכול לומד

ש נסיבות חריגות. המצב זה תבנה תכנית ועדת הקידום יכולה להחליט על שימור הלומד בקורס ובתנאי שי

בו פקוד המקצועי. מרכז/ת התכנית תלווה את הלומד, תתמוך לחיזוק הלומד ברמת הידע וברמת התפרטנית 

 שגיו.יותבצע מעקב על ה

 מיום ימים שבועיים תוך ההחלטה  על הקידום ועדת בפני בכתב לערער רשאי, לימודיו הפסקת על שהוחלט לומד

 . ההחלטה קבלת

 .ס"ביה ולמנהלת הקורס למרכז/ת בכתב כך על להודיע חייב, לימודיו את להפסיק שהחליט לומד

 מיוחדות בנסיבות ישקלו, הקורס ומרכז/ת לסיעוד ס"ביה מנהלת. רציפה היא בסיסי על בקורס הלימודים תכנית

 .הלומד בקשת לפי, )במידת האפשר( בלימודים זמנית להפסקה אישור מתן

 הלימודים תוקף. ס"ביה ולמנהלת הקורס למרכז/ת בקשה יגיש, לחדשם ומעוניין לימודיו את קשהפסי לומד

 בלבד. לשנתיים הקודמים

 בהתאם הקבלה בדרישות לעמוד )במידת האפשר( חייב ללימודים ואושרה חזרתו לימודיו שהפסיק לומד

 . הלימודים בתוכנית שהוכנסו לשינויים

 בתקופת שחלו שינויים כולל, בשלמותה הלימודים תכנית את להשלים ומדהל יתחייב, ללימודים חזרהה עם

 הלימודים. משך את להאריך עלולה התוכנית השלמת. היעדרותו

 חזרה על מודולה או חלקה או התנסות קלינית תחייב שכר לימוד יחסי בהתאם.

לפחות חודש לפני תחילתם. על דחיית הלימודים,  הקורס ס ולמרכז/ת"ביה הנהלת אל בבקשה יכול לפנות לומד

קליניות )במקרים בבקשה ניתן לבקש לדחות לימודים של כל הקורס, יחידת לימוד או של תקופת התנסויות 

 מיוחדים בלבד(.

 ממשלתי בטרם מילא את כל הדרישות המוטלות עליו.רישוי הלא יוכל לגשת למבחן ה לומד
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 רית ראה:תקנון משמעת מלא של האוניברסיטה העב הליכי משמעת: .7

secretary.huji.ac.il/?cmd=regulations.150-http://academic 

  כללי משמעת: .17

בכל מקרה של אי הופעה או איחור  בשעה מדויקת כנדרש. ולהתנסות הקליניתלהופיע לשיעורים  הלומדעל  7.1.1

ערב ההתנסות, או מוקדם בבוקר ביום בלמנחה הקלינית ולמחלקה  על הלומד להודיע להתנסות הקלינית,

סיום המשמרת של  אין לעזוב את המחלקה בזמן ההתנסות. אין לסיים את יום ההתנסות לפני ההתנסות.

 .או במקרים חריגים באישור המנחה המנחה הקליני/ת

 ת הקורס./להגיש תרגילים ועבודות במועד שנקבע ע"י מרכז הלומדעל  7.1.2

לעדכן פרטים אישיים, כולל כתובת וטלפון להשארת הודעות. דין התלמיד שלא ניתן ליצור איתו  הלומדחובת  7.1.3

 קשר כעוזב את הלימודים.

 .אין להיכנס או לצאת מהכיתה במהלך השיעור. מאחרים ימתינו בחוץ עד להפסקה 7.1.4

ו/או במסגרת ההתנסויות  , למעבדהלכיתה הכניסהלפני  )טלפונים ניידים( כשירים סלולריםלכבות מ יש 7.1.5

 הקליניות והדיונים הקליניים.

 אין לעשן במסגרת הקלינית, בכיתות ובמסדרונות ביה"ס לסיעוד. 7.1.6

התנהגות לא  או על בכללי ביה"סעל אי עמידה  משמעתועדת ול הלומדהקורס זכות להביא את  למרכז 7.1.7

 בזמן הלימודים, בחינות, התנסות קלינית או מכל סיבה אחרת לפי שיקול דעת אישית.הולמת 

 

 ם חריגים:יאירוע 7.2

 .האירוע ידווח למנהלת ביה"ס על טופס אירוע חריג 7.2.1

 .בנוכחות מרכז/ת הקורס יוזמן לבירור בנושא  הלומד 7.2.2

למינהל  יועבר דיווח י לקויכושר בריאותבמצב של חשש לרשלנות מקצועית או חשש לעבירה פלילית או ב 7.2.3

בתקנות בריאות העם )עוסקים בסיעוד בבתי חולים(  14א, 5הסיעוד במשרד הבריאות, עפ"י התקנות מס' 

 .1981בתקנות בריאות העם )צוות סיעודי במרפאות( התשמ"א 11,15,16ותקנות מס'  1988התשמ"ט 

 המשך שרד הבריאות עלבועדת משמעת של ביה"ס ו/או של מ יוחלט האירוע לחומרת בהתאם 7.2.4

 הלומד. של לימודיו
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 :הלומד בידי שנעשתה ,שלהלן העבירות אחת היא משמעת בירתע .8

 הלומד על המוטלת אחרת לימודית במטלה או בית-בעבודת ,בתרגילים ,גמר -בעבודת ,בבחינה הונאה  8.1

 : כהונאה ראוי ,לעיל האמור מכלליות לגרוע מבלי. כניסה בבחינת הונאה לרבות ,לימודיו עם בקשר

 בנושא מידע של צורה כל או אסור חומר של מסירה או קבלה ,הכנסה, החזקה, שימוש 

 .אסורות הבחינות במהלך מסירתו או קבלתו ,העברתו ,החזקתו ,בו שהשימוש הבחינה

 ,השמטה או הכנסת שינוי אחר בבחינה או בעבודה שלא במהלך הרגיל של כתיבתן.  הוספה 

 להיבחן במקום התלמיד או התחזות לתלמיד אחר בבחינה.  שליחת אדם אחר 

 ,כולה או מקצתה בידי אחר,כתיבת עבודה או חלק ממנה, לשם הגשת עבודה שנכתבה 

 לתכלית זו. הגשתה בידי אחר או העברתה לידיו

בית או למטלה לימודית אחרת -, לעבודת, תרגיליםלעבודת הפרה של הוראות המתייחסות לבחינה,  8.2

לרבות הפרת הוראות בדבר התנהגות במהלך בחינה בכתב או  בקשר עם לימודיו, הלומד להמוטלת ע

 פה.-בעל

מסירת ידיעה כוזבת לביה"ס, לרשויותיו, למוריו, או לעובדיו, או ביצוע מעשה תרמית, או הסתרת מידע,   8.3

 .הלומדלשם קבלת זכויות 

 מתן עדות שקר בדיון בפני רשויות המשמעת.  8.4

בלתי מורשה ברכוש ביה"ס או ביה"ח, לרבות מערכת המחשב והמידע, ברכוש אחר  פגיעה או שימוש  8.5

 המשמש לצרכיהם, או ברכוש של מוריהם, עובדיהם או תלמידיהם. 

מכירה, הפצה, או שכפול לשם הפצה או לשם מכירה של חומר הרצאות או תרגילים המבוסס על   8.6

ובלבד  –או אחר ללא אישור המורה מראש הרצאות ותרגילים שניתנו בביה"ס, בנוסח מלא, מקוצר 

הסכמתו לפעולות אלה, או שאיסור עליהן נקבע בידי היחידה האקדמית שבה  -שהמורה הודיע על אי

 מלמד המורה. 

 התנהגות בלתי זהירה או הפרת הוראות הבטיחות בקליניקה או במתקנים אחרים.  8.7

 ת הספר לסיעוד או בבית החולים.בבי מתבצעיםלכל פעילות אחרת ש או עבודה, הפרעה להוראה  8.8

 .שנתנו במסגרת מילוי תפקידיהםם ציות להוראות של מוריה או עובדי-אי  8.9

התנהגות בלתי נאותה כלפי חולים או אנשים אחרים שהוא אמור לשרת, או גילוי סוד רפואי או מקצועי,  8.10

 או התנהגות הנוגדת את האתיקה המקצועית.

או בכבודם של מורי ביה"ס, עובדיו או תלמידיו, וכמו כן פגיעה התנהגות שיש בה משום פגיעה בגופם  8.11

 בחולים, בני משפחתם או עובדים בביה"ח או מחוץ לו .

 . 1998 –הטרדה מינית או התנכלות, כהגדרתן בחוק למניעת הטרדה מינית, תשנ"ה  8.12

 אי הופעה להעיד בפני רשויות המשמעת. 8.13

 ביה"ס.התנהגות שאינה הולמת שנעשתה בקשר ללימודיו ב 8.14

של תקנון משמעת לתלמידים המופיע בשנתון  17 סעיףשמעת יקבעו לפי מעונשים עבור עבירת  8.15

  , להלן:האוניברסיטה העברית 
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 תלמיד שנמצא אשם בעבירת משמעת צפוי לאחד או יותר מן העונשים המנויים להלן: עונשים: .9

 אזהרה, נזיפה או נזיפה חמורה. 9.1

 ם או מלגה, או ביטול הזכות לקבלם לתקופה שנקבעה.ביטול הנחה בשכר לימוד, פרס לימודי 9.2

 ומגרשי חניה, למשך תקופה שתיקבע.עבדות, ספריות, שיכונים ומעונות מניעת שימוש במתקני המוסד כולל מ 9.3

נבחן בה, וכן פסילת עבודת בית, עבודה סמינריונית, עבודת גמר, או כל עבודה אחרת  שהלומדפסילת בחינה  9.4

 .0ימודיו. דין פסילת בחינה או עבודות כאמור כדין כישלון בציון במסגרת ל יוהמוטלת על

 ביטול השתתפות בקורס, או בקורסים. 9.5

 איסור לגשת לבחינות במועד מסוים, או במועדים מסוימים. 9.6

 , או סיום לימודיו למשך תקופה שתיקבע.הלומדעיכוב מתן תעודה, או מתן אישור המעיד על לימודי  9.7

 לה על מחצית שכ"ל המלא לתלמיד מן המניין.קנס כספי בשיעור שלא יע 9.8

 ביטול בדיעבד של הכרה ביחידת לימודים.  9.9

 הרחקה מן הלימודים לתקופה מוגדרת. 9.10

 הרחקה מן הלימודים לצמיתות. 9.11

את השירות שהוטל עליו  הלומדשרות לציבור שייקבע על ידי הנהלת בית הספר בתקופה קצובה. לא ביצע  9.12

 דש בפני וועדת משמעת. מח הלומדבתקופה שנקצבה, יובא 

, כי דבר ההרשעה והעונש יירשם בגיליון הציונים הלומדהועדה רשאית להורות בנוסף לעונש אחר שיוטל על  9.13

 של הסטודנט. לא נקבע כך מפורשות, לא יירשם דבר ההרשעה או העונש בגיליון הציונים.

כולם או מקצתם, יהיה על  9.1-9.13 םעונש לפי סעיפיההועדה בית הספר רשאית להורות כי עונש על תנאי:  9.14

 לא יעבור עבירה, או עבירות, שייקבעו על ידי רשויות המשמעת בתקופה מוגדרת. שהלומדתנאי. התנאי הוא 

שנדון לעונש על תנאי לא יישא את עונשו, אלא אם עבר תוך התקופה שנקבעה אחת העבירות שנקבעו,  לומד 9.15

התנאי, או אחריה. תקופת התנאי תתחיל מיום ההחלטה, אלא אם כן והורשע בגין עבירה כזאת תוך תקופת 

 נקבע אחרת.

 

 רפואית בדיקה .10

 של או רישום מבקש של הנפשי או הגופני כושרו בדיקת לדרוש המנהל רשאי" בריאות תיבעי ומתעוררת במידה 10.1

 צוות) העם אותברי בתקנות 13' מס לתקנה בהתאם" רפואית ועדה לפני והתייצבותו בסיעוד   לעסוק מורשה

, סיעוד תלמיד של הנפשי או הגופני כושרו בדיקת לדרוש רשאי המנהל" .1981 א"התשמ  (במרפאות סיעודי

 בהתאם", רפואית ועדה בפני התייצבותו את וכן …בסיעוד לעסוק     מורשה של בפנקס רישום מבקש של

 .1988 ט"מהתש( חולים בבתי בסיעוד עוסקים) העם בריאות בתקנות 19' מס לתקנה

 לאי חשש המעלה בריאות בעיית וקיימת במידה :נפשית או גופנית כשרות לאי בחשש הסיעוד למינהל דיווח 10.2

 .הבריאות במשרד הסיעוד למינהל תדווח הבעיה, שיתנפאו  גופנית כשרות
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  נוסף מידע .11

 .הלומדהתשלומים לביטוח הלאומי באחריות : לאומי ביטוח 11.1

 .לימוד שכר 11.2

במקרה של  לימוד ע"פ תכנית התשלומים שתפורסם באתר האינטרנט של התכנית.לשלם את שכר היש   11.2.1

  הכניסה ללימודים לא תותר ו/או לא יפורסמו ציונים ולא יועברו נתונים למינהל הסיעוד. ,אי תשלום בזמן

 חזרה על מודולה או חלקה או התנסות קלינית תחייב שכר לימוד יחסי בהתאם. 11.2.2

בקורס על בסיסי לעמותת קידום  ללומדיםאפשרות להגיש בקשת מלגה  קיימת םהלימודי שנת במהלך :מלגות 11.3

 .במהלך הלימודים במודולה ייחודית יחולקו למלגה הטפסים בתי חולים בישראל.ב אחים ואחיות

ראש ל, בכתב העניין את יפנה, סיפוקו על בא ולא במידה. הקורס למרכז/ת לפנות רשאי בבעיה הנתקל לומד 11.4

 לומד. ס"ביה למנהלת אוו תלמידיםענייני  על בסיעוד. במידה ולא בא על סיפוקו יפנה לממונה תכניות תעודה

 .המזכירה באמצעות פגישה יקבע ס"ביה מנהלת עם להיפגש המבקש

 ההודעות המפורסמות. אחרבאתר הסטודנט ולעקוב בשבוע  פעמייםלפחות באופן שותף להתעדכן  הלומדעל  11.5

 באתר זההודעות ימסרו באופן בלעדי 

 מדיםבלבוש התואם את קוד הלבוש הנהוג בבית הספר:  הקלינית להתנסות להופיע הלומד : עלתלבושת 11.6

 של במדים להשתמש אין (.קורסשם ה + שם)של הקורס  מתאים זיהוי ותג( לבנות וגרביים נעליים כולל) לבנים

 .אחר ח"ביה

 חומר של ושכפול הדפסהמדים, תג זיהוי,  :כגון, הלימודים במסגרת הנדרשות בהוצאות לשאת הלומד על 11.6.1

 '.דוכ לימודים לצרכי נסיעות, צילומים, קריאה חומר, לימודי

 .ס"ביה בנהלי שינויים על להחליט זכות הספר לבית 11.6.2

 אישור קריאת התקנון.– 9על הלומד לקרוא בקפידה את התקנון ולחתום על נספח  11.6.3

 

 

 .אחדכ המינים לשני ומכוונת זכר בלשון היא הפניה* 

 

 ,העברית והאוניברסיטה הדסה של סאלד הנרייטה ש"ע לסיעוד ס"ביה מצוות הצלחה בברכת

 

 

 

 מנהלת ביה"ס לסיעוד

 של הדסה  ע"ש הנרייטה סאלד

 העברית ודיקן משנה והאוניברסיטה       
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 אישור בריאות – 1נספח מס' 
 

 אישור רפואי

                                                                              וחתימה ע"י רופא המטפל( למילוי)

 

 _______________ תאריך:                                                                     :לכבוד

 מזכירות ביה"ס לסיעוד ע"ש הנריאטה סאלד 

 של הדסה והאוניברסיטה העברית

 

 ביה"ס לסיעוד ע"ש הנריאטה סאלדהשתלמות מוכרת בסיעוד, כי המועמד/ת ל אני מאשר/ת בזאת

 

 שם: __________________________________ מס' ת.ז_________________________

 

 ממחלה מסכנת. ת/סובל ה/איננו

 

 הסבר בדבר מחלה "מסכנת":

 1981-מחלה מסכנת לפי תקנות בריאות העם )צוות סיעודי מרפאות( התשמ"א

 1988-ותקנות בריאות העם )עוסקים בסיעוד בבתי החולים( תשמ"ט

 מוגדרת כאחד מהמצבים המפורשים כדלקמן:

 מחלת נפש .1

 מחלה העלולה לסכן בריאות בני אדם שבטיפולו של מורשה לעסוק בסיעוד. .2

 זמנית או חלקית. ,מחלה או כושר לקוי, העלולים לשלול מאדם את היכולת לעסוק בסיעוד לחלוטין .3

 

 הערות

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

 

 והחותמת ה/הרופא תימתח         הרישיון מספר
 

_______________________     _________________________ 
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 אישור חיסונים  – 2נספח מס' 

 

 
 

 תכנית החיסונים שעל התלמיד לקבל לפני תחילת ההתנסות קלינית.
 

ספר ________________ שם_____________________ מספר ת"ז_________________ בית ה
 גיל:_________

 
 תלמידות: האם בהריון:  לא / כן / לא ידוע,     אם כן: שבוע ההריון:__________

 
 

 בצוע התכנית תכנית החיסונים 

 3 מנה 2 מנה 1 מנה 3 מנה 2 מנה 1 מנה החיסון

 מהחתי אצווה תאריך חתימה אצווה תאריך חתימה אצווה תאריך תאריך תאריך תאריך 

IPV             

Td             

MMR             

 הפטיטיס
B 

            

 
 ______________________________הערות:_______________________________________

 
 שם האחות הקובעת את תכנית החיסונים:____________________________חתימה:______________

 
 מ"מ. 10 בצע בדיקה שניה אם תוצאת הבדיקה הראשונה נמוכה מיש ל -תבחין מנטו 

 
 תאריך הזרקה:___________ תאריך קריאה:____________ תוצאה__________ מ"מ. 

 
 תאריך הפניה לבדיקה שניה:_______

 
 תאריך הזרקה:__________ תאריך קריאה:___________ תוצאה_________ מ"מ בוצע צילום חזה: כן /לא

 
 ת הצילום: ________________________________________________________________תוצאו

 
 טיפול מומלץ: __________________________________________________________________
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 אישור חיסונים  – 3נספח מס' 

 
 
 

 
 
 
 

 אישור:

___פר תעודת זהות__________________מסי התלמיד _____________________א. אני מאשר/ת כ  

מקצועות הבריאות ואשר הוא רשאי לקבלם./ עובדי  קיבל את כל החיסונים הנדרשים ממנו בנוהל חיסון תלמידי  

 ב. בצע תבחין טוברקולין )מנטו(.

זמני עד _________.  2-קבוע,  1-האישור הנו:   

נ"ל.למרפאה להשלמת החיסון לקראת התאריך הבאחריות הלומד לפנות   

 שם האחות או חותמת_____________________

 חתימה:_______________________________

 תאריך:_______________________________
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 להתנסות קליניתהסכמה  – 4 'מס נספח

 
 
 

 התחייבות לביצוע התנסות קלינית מחוץ למוסד
 
 
 

קליניות מחוץ לבית החולים הדסה עין כרם/הר הצופים, בהתאם התנסויות להשתתף ב בומתחיימסכים הח"מ  אני

 לצרכים של שיבוץ שדות קליניים בקורס העל בסיסי.

 
 
 
 
 

---------------          --------------        ---------------          --------------- 

 תאריך                                   החתימ       שם + שם משפחה                             ת.ז.                
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 בחינה. ציון על ערעור - 5 'מס נספח
 

 
 .ערעור על ציון בחינה

 
 _______________________אל: ________

 _______________ ת.ז. _____________________ _________מאת: _______

 ________________________שם הקורס: _____

 שם המורה: ____________________________מועד _______________ ציון __________

 

 נימוקים להגשת הערעור הם כדלקמן: )נא לפרט לאילו שאלות מתייחס ערעורך(.

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

 ירד! -ידוע לי כי הבדיקה המחודשת היא של כל הבחינה ויש אפשרות שציון הבחינה

 ___תאריך: _______________      חתימה הסטודנט: ________________________

 

 הערעור התקבל/ לא התקבל                הציון שונה ל: ______________

 נימוקי המורה הדן בבקשת הערעור:

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 
 

 ________________________________תאריך: ________________   חתימת המורה: _
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 .נוהל בקשה לבחינת רישום – 6 'מס נספח
 
 

  
 שם הנוהל: הגשת בקשה לבחינת רישום/רישוי לבוגרי תוכניות השתלמות מוכרת בסיעוד

            מס' הנוהל במשרד הבריאות: 0205-פמ-5
 

 פרוט הנוהל:
 

 :המוכרת ההשתלמות בתחום לעסוק אדם של כשירותו המשקפים הקריטריונים

 .ישראל ותושב הגון אדם המבקש של היותו, בריאות מצב:  פי על נקבעת כללית כשירות .1

 הישגי, הלימודים בתוכנית למקצוע המכשיר במוסד הבריאות משרד הכרת: פי על נקבעת מקצועית כשירות .2
 .ממשלתיות רישוי/רישום בבחינות ועמידה לימודיו במהלך התלמיד

 :הבאים המסמכים כל את תכלול ממשלתית רישום ינתלבח הבקשה .3

 הבריאות בתחום מקצועיים לעובדים שאלון. 
 .צילום תעודת זהות 
 ארעי תושב/  1ב ויזה) בארץ עבודה אישור על המעיד מסמך/אזרחות על המעיד זהות תעודת ספח צילום  /

 (.קבוע תושב
 שם שינוי על אישור צילום. 
 (.11' מס דיווח כלי. )ס"ביה ובחותמת לסיעוד ס"ביה מנהלת י"ע חתום, לימודים גמר על אישור 
 ממשלתי במבחן להיבחן בקשה. 
 הממשלתי למבחן טיפול דמי תשלום על אישור. 

 התחלת ממועד  חודשים 2 עד הסיעוד במינהל ההסמכה למחלקת יוגשו( ז,ו,ה לסעיף פרט) ל"הנ המסמכים .4
 .הלימודים תוכנית

 .הממשלתי המבחן מועד טרם יום 30 -מ עד יוגשו ז,ו,ה בסעיף המפורטים המסמכים  .5

 :זכאות על המעידים מסמכים לצרף יש הממשלתית בבחינה זמן להארכת לבקשה .6

 לארץ עלייתו מיום שנים 5 עד חדש לעולה. 
 

 :הבאים המסמכים הגשת תכלול חוזר במבחן להיבחן בקשה .7
 

 הבריאות בתחום מקצועיים לעובדים שאלון. 
 ממשלתי חןבמב להיבחן בקשה. 
 ממשלתי למבחן טיפול דמי תשלום על אישור. 

 
 רשימת תפוצה: 

 
 על להכשרה הלימודים תוכניות בוגרי יות/אחים, בסיסיות על הכשרה תוכניות המפעילים לימוד ומרכזי ספר בתי

 הסיעוד מנהל צוות, בסיעוד בסיסית
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 נוןתקקריאת האישור      

 
 
 
 

 __________________תאריך _
 
 
 
 

 .הצהרה
 
 
 

 _________________________________אני ______________
 
 

 ת.ז. ______________________
 
 

 הבנתי את תוכנו ומתחייב/ת לפעול על פיו.. השתלמות מוכרת בסיעודהתקנון הקראתי את 
 

 
 
 

 _______________ __חתימה: _____
 
 
 

 
 
 

 )לתיק אישי(
 
 
 
 


