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, תשפ"ג2022נובמבר   

תקנון החוג לסיעוד  

 ; קבלה ללימודים 2פרק 

 ואישורים  מנהלייםהליכים  1.1

 : ללימודים ליםבהמתקסטודנטים 

 . סיעודהללימודי  הקבל על פורמלי אישור ויקבל .א

א'" .ב שנה  על    ממוצעציון    -  "בתנאי  יעמוד  א'  שנה  ל  ומעלה  75של  להמשך  תנאי  לימודים וישמש 

 .כניתובת

ולרמת פטור    עד תחילת שנה ב'  א'  להגיע לרמת מתקדמים  מחויבמועמד שהתקבל "בתנאי אנגלית"   .ג

 מאנגלית עד תחילת שנה ג'. 

אנגלית,   /המתקבלים .ד בתנאי  מתקבלים  א'/  שנה  בתנאי  לימודים   יןלהכ  יזומנו  מתקבלים  תכנית 

 "ל. שכ תשלומיולהסדיר 

 ." ויתור סודיות להעברת מידע לגורם אחר ב"כת על מויחת .ה

 . על "כתב הוראות ויתור על סודיות רפואית" מויחת . ו

 :(פטור מקורסים) לימודים קודמיםעל בסיס בקשה להכרה בקורסים  1.2

לימודים  קורסים על בסיס  ב  רהל רשאים להגיש בקשה להכמערכת שעות לשנה"  שערכומועמדים   .א

 קודמים. 

(ניתן לקבל ממזכירות על פי המפורט בנוהל "הכרה בלימודים קודמים"    תתבצעבקורסים    ההכרה .ב

 .החוג לסיעוד)

 הועדה לקביעת מעמד של המכללה. יינתן ע"יאישור להכרה בלימודים קודמים  .ג

 ותוכנית לימודים  ; מהלך הלימודים3פרק 

קליניות  נוכחות 2.1 והתנסויות  בתקורסים  הכל  ב  חובהנוכחות    –   בשיעורים  כנית והקליניים 

ומהווה תנאי הכרחי   )אות וכו'התנסויות/סימולציות/דיונים קליניים/קורס עזרה ראשונה/סדנ/קליניים(

של הקורס. בקורסים האחרים הנוכחות היא ע"פ המסכמת    המטלה/להגשת הסטודנט לבחינה המסכמת 

 ובהתאם למוצג בסילבוס של הקורס., המופיע באתר המכללה, המכללהתקנון 
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על כל סטודנט מוטלת החובה  על פי הנחיות המחלקה לאפידמיולוגיה של משרד הבריאות  –  חיסונים 2.2

באחריותו של הסטודנט להתחסן ולהציג אישור חיסונים קבוע עד למועד שהחוג יקבע   .לקבל חיסונים

 . בחוגלא ניתן להתחיל התנסות קלינית  חיסוניםהאישור ביצוע  ללא .מראש

ם עקב  הלימודיים מהנעדר  יםסטודנט  –  מילואיםשירות  ו   ,ולידה  היעדרות מלימודים עקב מחלה, היריון 2.3

 ).המכללהאישור מתאים לחוג ולמרכזת חטיבה (בכפוף לתקנון  ויציג  הסיבות שצוינו,

ת יוההתנסוהשלמת  אילו  ו  בלבד  תהיה באחריותו של הסטודנט  הלימודים העיונייםשל  השלמת חומר  

 בכפוף לתקנון החוג. החוגום עם בתיאתערך ות הקליני

 ימים ממועד החזרה ללימודים.   3למרצה הקורס תוך אישור מחלה יוגש  2.4

לוונטית על כל שינוי במצב הר  הקלינית  דווח בכל תקופת הלימודים למרכזת החטיבהל  הסטודנטעל   2.5

 שעלול להשפיע על יכולת לבצע מטלות לימודיות. יהבריאות

החוג רואה בחומרה ביטויים של התנהגות אלימה או תוקפנית    –   התנהגות לא הולמת את מקצוע הסיעוד 2.6

 .כלפי מטופלים, סטודנטים או סגל החוג

 ; התנסויות קליניות 4פרק 

התנסות נקבע  ל שיבוץ הסטודנטיםברחבי הארץ. מתקיימת במוסדות שונים תכנית ההתנסות הקלינית 

 הבריאות להתנסות קלינית. היקף הקצאת המקומות של מוסדות  ו החוג על פי שיקולי

 לפני ההתנסות: 3.1

החטיבה .א ממרכזות  יקבלו  ופ,  הקליניות  הסטודנטים  ונהלים  הנחיות  התנהגות  יחוברת  כללי  רוט 

 האישורולמסור את    את הכללים  בחתימהבשדה הקליני, נהלי בטיחות והיגיינה. על הסטודנט לאשר  

 ה. בי טלמרכזת הח

(יימסר   "טופס היעדר יחסי עובד מעביד"   –על הסטודנט לחתום על טופס הצהרה לפני ההתנסות   .ב

 לפני תחילת ההתנסויות). 

בחינה  .70שהינו לפחות וציון  המסכם בהתנסות ציוןמה 18%שמהווה  בטיחות  (מבחן) יערך מבדקי .ג

(רוקחי)   בחשבון מקצועי  גם מבחן  בציון  עם  זו תכלול  בבחינות אלה  100חובת מעבר  עובר  ציון   .

 לתחילת התנסות קלינית בשדה. תנאי הכרחי  םמהווי

 בסילבוס הקורס.  ותדרישות קדם לכל התנסות מופיע .ד

 : תיוההתנסו מהלךכללי התנהגות ב 3.2

 . 1996כיבוד חוק זכויות החולה התשנ"ו  1.3

. התג אישי  במקום בולט ),  הנושא את תמונתו, שמו, מס' ת.ז ותפקידו  או כרטיס סטודנט  תג זיהוי  נשיאת 1.4

 שעות ההתנסות.  כל ואינו ניתן להעברה. יש לענוד את תג הזיהוי במהלך 

 :המוסד הרפואיאו כללה אובדן תג שהונפק ע"י המ 1.5

 .מחייב בירור בטחוני א.

 . תג בתשלום ע"י הסטודנטכרטיס סטודנט/חידוש  ב.
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 :ההתנסותמהלך  3.3

ימי ההתנסות על פי הנחיות מינהל  ו  שעות  בכל  )%100(  השתתפות מלאהההתנסות הקלינית מחייבת   1.6

  הסיעוד.

 : קליניות היעדרות מהתנסויות 1.7

מההתנסות   .א הנעדר  מוצדקתסטודנט  הקליי  מסיבה  המדריכה  עם  בתיאום  החסר  את   נית שלים 

תעשה  החטיבה  מרכזתו ההתנסות  ימי  השלמת  שנקבעו.  ההתנסות  תאריכי  . מראש  בגבולות 

סטודנט הנעדר מהתנסות קלינית בשל מחלה או שינוי במצב בריאותו, יוכל להמשיך את ההתנסות  

 .  ללא מגבלות המאשר חזרה להתנסות אישור רפואיהצגת   רק לאחרכמתוכנן 

אישור להמשך ההתנסות   התנסות אלא אם התקבלחזרה על  מההתנסות מחייבת    30%עד  היעדרות   .ב

 ממרכזת החטיבה.  

החוג רשאי להפסיק את  ,לא מוצדקותו/או  במקרה של ריבוי היעדרויות מוצדקותלמען הסר ספק  .ג

לפגוע    עלולה לחזור על ההתנסות שנית (חזרה על התנסות  את הסטודנט    ההתנסות לסטודנט ולחייב

 של תקופת הלימודים).  רכהאברצף סדיר של הלימודים, כולל ה

והחוג  בהתנסות הקלינית  ציון נכשל יקבל סטודנט שהפסיק על דעת עצמו את ההתנסות הקלינית,  .ד

   המשך לימודיו בחוג לסיעוד. אתישקול 

 . עיוניים ההתנסות יכולה להתקיים בכל אחד מימות השבוע ושעות היממה, אך לא בימי לימוד .ה

כל   . ו לילה.  או  ערב  בוקר,  במשמרת  שעות  שמונה  בן  מוגדר  הקלינית  ההתנסות  בשעות  שינוי  יום 

ההתנסות יעשה אך ורק באישור מרכזת החטיבה והמדריכה הקלינית ומחייב השלמת השעות ביום  

 אחר.

 . ום ההתנסות בזמן ובמועד שנקבע לוחובתו של הסטודנט להגיע באופן עצמאי, למק .ז

 , חינוכיים ואישיים.  ארגוניים התנסויות הקליניות נעשה בהתאם לשיקולים לשיבוץ הסטודנטים  .ח

וקבלת הערכה   .ט יוכל להתחיל התנסות קלינית חדשה לפני סיום ההתנסות הקודמת,  סטודנט לא 

 מסכמת מהמדריך הקליני.

ומקדמת למידה תוך שמירה על כבודו של הסטודנט לשלב לימודיו  קבל הדרכה מתאימהיסטודנט  . י

 התנסות.במהלך ה 

אם הסטודנט  ללא קשר  ,  במוסדכסטודנט לסיעוד ולא כעובד  מעמד הסטודנט בעת ההתנסות מוגדר   . יא

 עובד שלא במסגרת הלימודים באותו מוסד שבו הוא מתנסה.

בהתנסויות   בהצלחה,  הנדרשות  המטלות  בסיום כללמותנית    "קלינית מתקדמת"תחילת התנסות   .יב

 הקודמות.

 :התנסותההערכת  3.4

 התייחסות להערכת ההתנסות הקלינית מפורטת בתדריך של כל התנסות.  .א
שתשקף את הישגיו עד אמצע תקופת ההתנסות,   הערכה מעצבת סטודנט יקבל במהלך ההתנסות   .ב

 בסיום ההתנסות. והערכה מסכמת

 לפחות.   70ציון עובר בהתנסות קלינית הינו  .ג

ולהעבירם   על ההתנסות  "הסטודנטמשוב "את טופסי ההערכה כולל  השליםבסיום ההתנסות יש ל .ד

 באחריות הסטודנט לשמור העתק של טופסי הערכה. לידי מרכזת החטיבה.
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 סטודנט שלא יחתום על טפסי הערכה ולא יחתים את המדריכה הקלינית ציונו לא יתקבל.   .ה

ומקצועית   . ו אישית  להתנהגות  הקשורים  בתחומים  אירועים  התרחשו  התנסותו  שבמהלך  סטודנט 

הסטודנט,   להתנסות  הקשורים  חריגים  לאירועים  קשורים  ו/או  המטופל  לבטיחות  קשורים  ו/או 

 משמעת של המכללה. וועדת האירוע יטופל בהתאם לנוהל טיפול באירוע חריג / תקנון 

של    תאקדמי  לימודים  להפסקת  עילה  ווהמה  קלינית  התנסותב  כישלון .ז מקרה  בכל  לסיעוד.  בחוג 

והמניעים להמשיך בלימודים. מתן   כישלון בהתנסות, על הסטודנט לפרט את הנימוקים לכישלון 

 אפשרות של התנסות חוזרת ייבדק ויישקל על ידי הנהלת החוג.

 

 סימולציות במכללהמרכז הוב קלינית התנסותב  קוד לבוש 3.5

יש להקפיד על הופעה חיצונית מסודרת ונקייה (שיער אסוף, ציפורניים  הקלינית  במהלך ההתנסות   .א

 גזורות, ללא תכשיטים, למעט טבעת נישואין). 

). אין להגיע ולצאת במדים מתוך המוסד לא ג'ינסחולצה לבנה ומכנס/חצאית בצבע כחול (  –  מדים .ב

 בו מתקיימת ההתנסות.  

 , לא מבד ,בצבע לבן/שחור.רחיצות נעליים סגורות .ג

 סוודר בצבע אחיד כחול כהה/לבן.  .ד

 סטודנטיות המשתמשות בכיסוי ראש, הכיסוי יהיה בצבע לבן. .ה

 סות.  יש להקפיד על כללי מניעת זיהומים ואמצעי זהירות שגרתיים כמקובל במקום ההתנ . ו

 

 בהתנסות  התנהגות אתית  3.6

רפואית  חובת   .א על סודיות  על טופס  של המטופל  שמירה  על סודיות  "וחתימה  הצהרה לשמירה 

לצלם מטופלים,    מוחלטאיסור  חל    -יימסר לחתימה לפני תחילת ההתנסות)  (  "המטופל  רפואית

 . ותיקים רפואיים   מסמכיםואין להעתיק 

המוסד  חובת   .ב כבוד  על  והאתיקה  שמירה  המקצוע  כללי  ואת  המקצוע  את  ההולמת  והתנהגות 

 המקצועית. 

 על פי הקוד האתי, חוזרים, נהלים וחוקים המחייבים במסגרת מילוי תפקידו. חובת התנהגות .ג

 שמירה על כבוד המטופלים ומשפחותיהם. חובת  .ד

 

 במהלך ההתנסות: אירועים חריגים 3.7

 

הרלוונטית  . א החטיבה  למרכזת  מידי  באופן  ידווח  הקלינית  ההתנסות  במהלך  שנפגע  סטודנט 

 בו מתבצעת ההתנסות. המוסד  לנהלי ולמדריכה הקלינית במקום והנושא יטופל בהתאם 

הגוף   . ב ולנוזלי  לדם  גוף    חשיפה  -חשיפה  לנוזלי  או  וטיפול  לדם  בדיקה  טיפול  מחייבת  נוהל  ע"פ 

ולנוז לדם  שנחשף  כמפורט  בסטודנט  הסטודנט  של  האישי  בתיקו  יתועדו  האירוע  פירטי  גוף.  לי 

 בחוברת ההנחיות לפני ההתנסות.

על הסטודנט לדווח מיד למדריכה קלינית על האירוע. הנושא ייבדק ויטופל   –כשל או טעות בטיפול  .ג

 בהתאם לכללים הקבועים בנהלי המוסד הרפואי והחוג.
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 הסימולציות:  במרכזהתנסויות  3.8

 .הסימולציותחלק מההתנסויות הקליניות יתקיימו במרכז  . א

כתב ההתחייבות לשמירה על כללי התנהגות, לפני תחילת הפעילות    הכולל  הסטודנט יחתום על תקנון  . ב

 . יימסר לפני תחילת הפעילות במרכז הסימולציות) (במרכז הסימולציות 

 לבוש כפי שמפורט בקוד לבוש בהתנסות קלינית. הופעת הסטודנט בחדר סימולציות היא ע"פ קוד  .ג

היעדרות מסימולציות עלולה   נוכחות).  100%חובה (נוכחות בתרגולים בהתנסות בסימולציות היא   . ד

 לגרום לכישלון בקורס ו/או פגיעה ברצף הסדיר של הלימודים. 

 . על הסטודנט להגיע בזמן שנקבע להתנסות בסימולציות  .ה

 .ההחסר התנסותובאחריותו להשלים את המיום סימולציה  תעל הסטודנט להודיע על היעדרו .ו

ימים מיום    7ימציא אישור עד    ),2נספח  מוצדקים (סימולציה מטעמים  מהתנסות בסטודנט שהחסיר   . ז

 הסימולציות.  מנהלת מרכזההיעדרות וישלים את הסימולציה בתאום עם 

האישי:  . ח הציוד  אישי    אחסון  וציוד  תיקים  להכניס  איסור  הסימולציות.חל  הציוד   למרכז  אחסון 

אין המכללה אחראית על  האישי יעשה בארונות המיועדים מחוץ למרכז הסימולציה ומחוץ לכיתה. 

 . הנעולים לתאים מחוץ אישיציוד 

 

 :במרכז הסימולציות התנהגות כללית 3.9

 יש לשמור על השקט ולפעול על פי הנחיות צוות המרכז.  . א

 . , יתנהג הסטודנט בצורה ההולמת את מקצוע הסיעוד, על פי כללי הקוד האתיהתנסותבמהלך ה  . ב

, תוך שמירה התנסות התנהגות מכבדת, אמינה ותומכת ביחס לעמיתים ושותפים ל  הסטודנט יפגין .ג

 .התנסותעל סודיות התכנים העולים במהלך ה

הסטודנט לא יגלה לכל אדם ו/ או גוף כלשהו, כל מידע, בין בכתב ובין אם בעל   - ה על סודיותשמיר . ד

 פה, שהובאו לידיעתו באינטראקציה עם סטודנטים אחרים בקבוצה.

 השהות במרכז, יש לשמור על ניקיון ושלמות הציוד.במהלך  .ה

 העישון במרכז אסור. .ו

 למרכז. אין להכניס דברי מאכל ושתייה  . ז

 אין להכניס טלפונים ניידים, איתורית או מכשירי הקלטה אלקטרוניים.  . ח

 אין להוציא ציוד/טפסים/חומרי הדרכה. .ט

חלה חובת חתימה על טופס הסכמה מדעת וכן הסכמה בדבר תיעוד התרחישים בימי הסימולציה.   . י

ים פנימיים של המרכז, הכוללים מעקב אחר התיעוד משמש ככלי לימוד נוסף לסטודנטים ולצרכ

 תהליך הלמידה, לצורכי הערכה ומחקר. 

 יחויב בתשלום. או לציוד במרכז  נזק לרכוש סטודנט אשר יגרום . יא
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 ; כללי 5פרק 

 

 ותנאי מעבר בין הקורסים:משך הלימודים   4.1

הקורסים   . א וכל  מובנית  הלימודים  ברצף  תכנית  בנויה  התוכנית  חובה.  הם  ועדת  בה  ע"י  שנקבע 

 ההוראה החוגית.

מקורסי   . ב לתוכנית  חלק  בהתאם  מתקדמים,  בקורסים  ללימודים  קדם  דרישת  מהווים  התוכנית 

בקורס  ולהיבחן  ללמוד  יוכל  לא  אלה,  בקורסים  הקדם  בתנאי  יעמוד  שלא  סטודנט  הלימודים. 

הלימודים  לתוכנית  מעבר  תתארך  הלימודים  תקופת  כי  סביר  סיכוי  קיים  לכך,  אי  המתקדם. 

 המקורית. 

 

 ועבודות בחינות  -מטלות הקורסים  4.2

 לפחות  70 –ציון עובר בקורסים הקליניים  . א

 לפחות (אלא אם בסילבוס הקורס מוצג אחרת) 60 –עבודה חן עיוני/בציון עובר במ . ב

 ) 100לפחות (בחלק של "חשבון רוקחי" ציון  70 –ציון עובר במבדק ידע (מבחן בטיחות)  .ג

הדבר נכון גם   לקי הבחינה.בקורסים המורכבים ממספר מבחנים יש לעבור בציון עובר בכל אחד מח . ד

לגבי קורס שנתי אשר הציון הסופי בו מורכב ממבחן בסוף סמסטר א' וממבחן בסוף סמסטר ב'.  

ואחוהכללים   "עובר"  ציון  או  מסכם  ציון  של  חישוב  תרגילים,  של  ההגשה  וחובת  ביצוע  זי לגבי 

 הקורס הנדון.התרומה של התרגיל לציון המסכם בקורס, יוגדרו ויוצגו בסילבוס של 

כפי  .ה בשני מועדים  באותה שנה שבה למד את הקורס,  בחינה מסכמת,  בכל  זכאי להיבחן  סטודנט 

שנקבעו בלוח הבחינות. סטודנט המבקש לתקן ציון, רשאי לגשת למועד ב' של אותה בחינה מסכמת, 

הבחינה א' של בחינה זו. בהתאם לתקנון המכללה, הציון הקובע הוא ציון  גם אם לא נכשל במועד  

 האחרונה שבה נבחן הסטודנט. 

ג' בבחינות, מותנית באישור הוועדה לקביעת מעמד של המכללה ע"פ הכללים   .ו מועד מיוחד/מועד 

 , בתקנון המכללה.5.5.3המוצגים בסעיף 

 

 

 :הפסקת לימודים 4.3

 

לאחר   ללימודים  חזרה  המכללה.  בתקנון  לקבוע  בהתאם  לימודים  הפסקת  ליזום  רשאי  סטודנט 

 , תהיה באישור החוג ובהתאם לתוכנית הלימודים הנוכחית בעת החזרה ללימודים. םהפסקת

 :  יותר מהסיבות הבאותלהפסיק לימודים לסטודנט בכל עת בשל אחד או  רשאיהחוג 

שאינה   . א אשר    הולמתהתנהגות  מכוונת  התנהגות  לסיעוד,  סטודנט  של  המקצועי  האתי  הקוד  את 

 סביבה.  עלולה לפגוע בבטיחות המטופל וה

ע"פ   . ב יחשב  בקורס  הכישלון  הלימודים.  להמשך  קדם  דרישת  המהווים  קורסים  בשלושה  כישלון 

 התנאים הבאים: 

 או היעדרות לא מוצדקת. כישלון בשני מועדי הבחינה המסכמת בקורס 1ב.
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 כישלון באחד החלקים ייחשב ככישלון בקורס.  –בקורסים המורכבים משני חלקים  2ב.

 פסילה של בחינה או קורס על ידי החלטה של ועדת משמעת.  3ב.

 ית כמפורט מעלה. בהתנסות קלינכישלון  .ג

 סטודנט שחזר על קורס או על שנת לימודים ונכשל פעם נוספת.  . ד

 במקרה של מחלה מסכנת, המשך הלימודים ייבדק לגופו של עניין.  .ה

לון בקורסים שלא מחייב הפסקת לימודים אקדמית, החוג יגבש עבור הסטודנט  במקרה של כיש*

תוכנית לימודים פרטנית. במקרה זה תיתכן הארכת תקופת הלימודים ודחיית מועד ההגשה לבחינת 

 הממשלתית.  רישויה
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 בתקנון)   1הכרה בלימודים קודמים (נספח  –נוהל הגשה  

 הנוהל מסדיר הליך הגשת הבקשה להכרה בקורסים על בסיס לימודים קודמים (פטורים) 

 

 עקרונות כלליים:

שהתקבל/ה ללימודי סיעוד ובסטטוס "מן המניין" לאחר   האחריות להגשת פטור היא על הסטודנט/ית .1

 הרשמה למערכת שעות.

 ההגשה היא עד שבועיים לפני פתיחת שנה אקדמית של הקורס הנלמד בתכנית.  .2

 לא ניתן לקבל פטור מלימודי קורסי ליבה* / קורסים קליניים בסיעוד, למעט הקורס "עזרה ראשונה".  .3

 נושאים נבחרים בקורס.לא ניתן לקבל פטור מחלק מהקורס או  .4

 ניתן להגיש ערעור רק במידה ויש חומר/טיעון חדש לבקשה שהוגשה, אחרת הבקשה תדחה.  .5

 רשימת הקורסים המאושרים לקבלת הפטור בחוג לסיעוד מצורפת בדף הבא בנוהל זה. .6

 

 קריטריונים להכרה על בסיס לימודים קודמים (פטור):

 הקורס המבוקש.  השנים שקדמו למועד תחילת  5-הקורס נלמד ב .1

 לפחות. 75 -ציון גמר בקורס שנלמד בעבר  .2

 ציון הקורס חייב להיות ציון מספרי (ולא ציון בינארי כמו: עובר/לא עובר). .3

 היקף הקורס שנלמד חייב להיות זהה או גבוהה מהיקף שעות ההוראה בקורס המבוקש. .4

 . ת קורסהשתתפות בקורס בעבר מקנה פטור מקורס אחד בלבד דהיינו קורס תמור .5

זה)   .6 נוהל  בסוף  (מצורף  באמצעות "טופס בקשה לקבלת פטור מקורס"  ע"י הסטודנט  הבקשה תוגש 

 בצירוף המסמכים הבאים:

 גיליון ציונים רשמי ומפורט מקור/נאמן למקור המאושר ע"י המוסד בו למדת. .א

סילבוס מפורט של הקורס הנלמד בעבר הכולל מס' קורס, מועד הקורס ופרטי המרצה. הסילבוס    .ב

 חייב להיות מאושר וחתום ע"י המוסד בו נלמד הקורס. 

 את המסמכים יש להגיש למשרד החוג, לאחראית המנהלית. .7
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 קורסים עליהם ניתן לקבל פטור בחוג לסיעוד: 

 הערה  נ"ז  שם קורס מספר הקורס

  נ"ז  7 אנטומיה ופיזיולוגיה  8812600

  נ"ז  3 מבוא לביוכימיה  8815200

  נ"ז  3 גנטיקה, אמבריולוגיה ורפואה מותאמת אישית 8812900

  נ"ז  2 היבטים תזונתיים בסיעוד  8811900

  נ"ז  3 מבוא לאפידמיולוגיה ושיטות מחקר 8815500

 הסבה לסיעוד *אין במסלול  נ"ז  3 מבוא לסטטיסטיקה 8821000

  נ"ז  2 מבוא לפסיכולוגיה  8810400

  נ"ז  2 פסיכולוגיה התפתחותית  8810500

  נ"ז  3 מיקרוביולוגיה, וירולוגיה ואימונולוגיה 8811300

  נ"ז  3 פרמקולוגיה א'  8812300

  נ"ז  4 פרמקולוגיה ב'  8821600

  נ"ז  2 פתולוגיה   8815300

 *אין במסלול הסבה לסיעוד  נ"ז  2 ביקורתית כתיבה מדעית וקריאה  8812000

  נ"ז  2 אבטחת איכות ובטיחות הטיפול בסיעוד  8832300

 *מתוכן היהדות  נ"ז  2 קורס העשרה  5621100

 *אין במסלול הסבה לסיעוד 

 השנים האחרונות  3-מה נ"ז  1.5 עזרה ראשונה  8811600

לפרמדיקים בלבד שעשו תואר   נ"ז  3.5 סיעוד במצבים דחופים ומצבי אסון  8830700

 ראשון 

 

 ).  2020קורסי חובה להכשרה בסיעוד המוגדרים ע"י מנהל הסיעוד במשרד הבריאות (+ קורסי ליבה; 
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 אך מיועד לנשים וגברים כאחד! נוחות *תקנון זה נכתב בלשון זכר מטעמי 

 

 
 בקשה לקבלת פטור מקורס 

 יש להגיש את הבקשה במייל בלבד 
 __________________________ ת.ז ____________________________ תאריך ההגשה _____________________  שם הסטודנט/ית

 
 פרטי הקורס שנלמד בעבר   פרטי הקורס עליו מוגשת הבקשה לפטור (בחוג לסיעוד) 

 ציון  ל  שנה" מרצה  היקף בנ"ז  מס' הקורס  מוסד לימודים  שם הקורס  שנה"ל  היקף בנ"ז  מס' קורס  שם הקורס 

           

           

           

           

           

           

           

 
 הקורס נלמד במהלך חמש השנים שקדמו למועד תחילת הקורס: כן  / לא -(לסמן בעיגול את המתאים)  הצהרה על עמידה בקריטריונים לגבי הקורס שנלמד בעבר 

 
 לבקשה יש לצרף:

 רשמי ומפורט (מקור/העתק נאמן למקור) המאושר ע"י המוסד האקדמי בו למדת. גיליון ציונים .1
 למדת.(עבור כל קורס) מפורט של הקורס הנלמד ומספרו , חתום ע"י המוסד בו  סילבוס .2

 
את מסמכי המקור יש להגיש לאחראית המנהלית הגב' נדיה עזרא. את טופס ה"בקשה לקבלת פטור מקורס" ניתן להעביר בדוא"ל לכתובת:  

nadya@aac.ac.il 
 

 שימו לב: יש להשתתף בקורס עד לקבלת אישור סופי לפטור! לא ניתן לקבל פטור על קורס המוגדר קליני בסיעוד 
 

 לשימוש משרדי: 
 

 הקורס:__________________________: אישור / דחייה פרט, __________________________ הבקשה הוגשה בתאריך: ______/_____/______ מרצה 
 

_______________________________________________ ועדת פטורים: אישור  / דחייה. הסיבה 

mailto:nadya@aac.ac.il
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*תקנון זה נכתב בלשון זכר מטעמי נוחות אך מיועד לנשים וגברים כאחד ! 

 2נספח 

 סיבות מוצדקות להיעדרות מתרגולים במרכז הסימולציות 

 היעדרות מוצדקת מתרגולי סימולציה 

סטודנט אשר נבצר ממנו מלהגיע למועד התרגול בשל שירות מילואים פעיל  שירות מילואים פעיל:  .1

יש להודיע למרכז חייב בהצגת אישור על שירות מילואים פעיל (ספח מקורי המיועד לביטוח לאומי).  

 יום מראש על מועד המילואים המתוכנן.  30הסימולציה 

 התרגול בגין לידה.  סטודנטית אשר נבצר ממנה מלהגיע למועדלידה / שמירת הריון:   .2

 סטודנטית אשר נבצר ממנה לגשת למועד התרגול בגין שמירת הריון.

 סטודנט אשר נבצר ממנו לגשת למועד התרגול בגין חופשת לידה .

 יש להמציא אישור רפואי על ההיעדרות.

סטודנט אשר נבצר ממנו להגיע למועד התרגול בשל אשפוז ביום התרגול. הסטודנט יציג   אשפוז: .3

 .היעדרותור רשמי של המוסד הרפואי בו אושפז, לרבות תאריכי האשפוז וסיבת האיש

מדרגה   ,חלילה וחס  ,סטודנט אשר נבצר ממנו להגיע למועד התרגול בשל פטירת קרוב משפחה  אבל: .4

 ראשונה. 

סטודנט אשר נבצר ממנו להגיע למועד התרגול, לאור חגים ומועדים החלים בהתאם    חגים ומועדים: .5

 ללוח האקדמי המופיע בשנתון. 

מדרגה  סטודנט אשר נבצר ממנו להגיע למועד התרגול בשל חתונה שלו או של קרוב משפחה    חתונה: .6

 ראשונה. 




