
 :כלליים ונהלים  נושאים

 

 קוד האתיקה

תנהג בהתאם לקוד האתיקה של העובדים הסוציאליים עליו על הסטודנטים לפעול ולה

הסטודנט משתלב בסוכנות כאיש מקצוע מן המניין ועליו לייצג הנכם חותמים בשנה א. 

 זאת בהתנהגותו ובלבושו.

 

 קוד לבוש להכשרה מעשית

דתיים, מסורתיים, עולים  באוכלוסייה, כולל אנשים המטופלים מגיעים מכל הקבוצות

אליהם ומתוך הבנה כי  מתוך כבוד לבוש הולם בהכשרה יש להקפיד על .חדשים וכדומה

להימנע יש פונה חשוב לא להביך אותו/אותה. כלומר, כדי ליצור שיתוף פעולה עם ה

  .המטופלים שלנוולבוש העלול לפגוע ברגשות של  מלבוש חשוף מאד, נזמים בפנים 

 

  -חופשות סמסטר ותקופות מבחנים 

 לפי המפורט בלוח השנה האקדמי.מתקיימות חופשות מההכשרה 

י במהלך החופשה בין סמסטר א' לסמסטר ב' , הסטודנטים נדרשים להיות בהכשרה מחצית מימ

 בהתאםודנט נדרש להתאים את עצמו הסטיחד עם זאת,  ההכשרה הנדרשים מהם במהלך השנה.

 לצרכי הפונה על מנת שלא לפגוע ברצף הטיפולי והמקצועי.

 

  -היעדרויות מההכשרה

יש להודיע מראש למדריך בהכשרה על כל היעדרות ולהמציא  נוכחות בימי ההכשרה היא חובה.

 , מילואים ולידה. אישפוזאישורים מתאימים במקרה של 

, שמחות אישיות ) או להבדיל מילואים  , היעדרות כאמור תתאפשר אך ורק במצבים של חולי

אירועים טרגיים במשפחה (רק במעגל הראשון) וחופשות המאושרות על ידי האוניברסיטה ( 

חופשת לידה ,מילואים וחופשות חג לפי התקנון האוניברסיטאי, והכל בתנאי שיוצג בפני המדריך 

 . אישור מגורם מוסמך המעיד על סיבת ההיעדרות

אין  פעמיים שלא ברצף בסמסטר עדמית מהסיבות המפורטות לעיל במקרים של היעדרות חד פע

צורך להחזיר במידה ואין פגיעה בצרכי לקוחות הארגון ובצרכי הלמידה של הסטודנט לפי שיקול 

בכל מצב של היעדרות של פעמיים ברצף יש צורך להשלים את ימי ההכשרה  .דעת המדריך

ידווח במייל ליחידה ים והשירות , אופן ההחזרה החסרים, בתיאום עם המדריך ועל פי צרכי הפונ

 להכשרה מעשית.

יציאה למילואים מחייבת הודעה מראש עם קבלת הצו. המדריך והסטודנט יסכמו כיצד יושלם 

 ם.הנושא עם הפוניהחסר ואיך יעובד 

יש לעדכן את היחידה מראש על תאריך הלידה המשוער ולתכנן את  -ופשה בעקבות לידהח

 יולדתהיציאה לחופשת לידה והחזרה עם המדריך האישי וראש היחידה להכשרה מעשית.  

שבועות של  3מתוכם יהיה עליה להשלים  שבועות מיום הלידה 6רשאית להיעדר לתקופה של 

  הכשרה מעשית.

 כשרה מעשית!לא יאושרו נסיעות לחו"ל על חשבון ה



 

) על פי הוראות הפקולטה המדובר מעבר ליומיים מימי ההכשרה 20%סטודנט שיעדר מעבר ל 

גם כאשר  יב לחזור על השנה,המעשית ויחו לא יוכל להשלים את חובת ההכשרה בסמסטר(

 סיבותיו מוצדקות.

 

בחלק  מסוכנויות ההכשרה בשדה מתקיימים מוקדי למידה לאורך השנה.  – מוקדי למידה

 הנוכחות במוקדים הינה חובה ומהווה חלק בלתי נפרד מההכשרה המעשית בשדה. 

 

  -עדרות מקורסי החובה יה

הקורסים האקדמאים במסגרת האוניברסיטה הינם חובה. לא ניתן להשתתף בפעילויות בהכשרה 

ולהפך. אין היחידה להכשרה מעשית יכולה לאשר  השתתפות בקורסיםשית על חשבון אי המע

 עדרות מסוג זה.יה

 

 הערכת התפקוד בהכשרה המעשית וכללי המעבר 

 :תפקוד הסטודנט יוערך בשני מועדים במהלך השנה 

 תעשה בסוף סמסטר א'   -הערכת ביניים 

 תעשה בסוף השנה .  -הערכה סופית 

הינו הליך שנעשה במשותף ) המדריך והסטודנט (, הסטודנט יוכל חשוב לציין, כי תהליך ההערכה 

להביע את דעתו על ההערכה. כמו כן,  המדריך והסטודנט צריכים לחתום על  ההערכה לאחר שכל 

 צד קרא אותה והסכים עם תוכנה.

שגי הסטודנט ילכל שנת לימוד ישנו טופס ההערכה ספציפי המתייחס לה - טופס ההערכה

הרלוונטיות לשנה זו. סטודנט המעוניין לעיין במדדי ההערכה השונים יכול להסתכל בקטגוריות 

 באתר המחלקה היחידה להכשרה מעשית בטופס המתאים לשנה ולסמסטר בו הוא מבצע הכשרה.

 כללי מעבר שנה  

 שני הסמסטרים. על מנת לעבור משנה לשנה יש לקבל ציון עובר בהכשרה ב
 

יוכל להמשיך בהכשרה ובקורס המעבדה המלווה אותו ויצטרך  לאסטודנט שנכשל בסמסטר א' 
 לחזור על ההכשרה והמעבדה בשנה שלאחר מכן.

 
ב גם אם קיבל ציון עובר בסמסטר א' ויחוינכשל בהערכה הסופית,  - סטודנט שנכשל בסמסטר ב'

 .שנת ההכשרה בשלמותה כל לחזור על 
 
 

 בוגר בעבודה סוציאלית.ציון עובר בהכשרה מעשית הוא תנאי לקבלת התואר 
 

 מקרים חריגים  

לא יוכל לחזור על ההכשרה, אלא אם כן ועדת  -א. סטודנט שנכשל בהכשרה על רקע בעיות אתיות 

 הוראה, או ועדה אחרת שהוסמכה לדון בעניין תאשר זאת.

 ב. סטודנט שנכשל בשנת ההכשרה יוכל לחזור על שנת ההכשרה פעם אחת בלבד. 

 

 

 



 כישלון   דרכי ערעור על

פניה בכתב ליושב ראש  -ערעור על ציון ההכשרה המעשית יעשה על פי הנוהל המקובל במחלקה 

 תו.י, בה יפורטו הנימוקים לפנילראש היחידהועדת הוראה, עם העתק 

במידה והסטודנט מעוניין בכך, יתקיים דיון על בקשתו בפורום היחידה, בצוות שיורכב מהמדריך 

 ללא נוכחות הסטודנט. -היחידה  אשמדריך בכיר נוסף ורהבכיר הקשור לנושא, 

 ועדת ההוראה רשאית לשקול את נוכחותו של הסטודנט / המדריך בפניה. 

 

 

 

 נסיעות

ככלל, החזרי נסיעות מגיעים לסטודנטים בתואר ראשון בלבד המבצעים הכשרתם מחוץ לעיר באר 

השתתפות  -₪  100לחודש. )₪  100 –שבע. החזרי נסיעות יהיו לנסיעות שעלותם היא למעלה מ 

 בהחזר כספי( –עצמית והשאר 

 על הסטודנט למלא טפסים ולצרף קבלות בהתאם. לשאלות בנושא נסיעות יש לפנות ליחידה.

 

 


