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כללי אלקטיב לשת הלימודים תשפ"ב
לימודי בחירה )אלקטיב( מתקיימים בשה השישית ללימודי הרפואה וועדו לשתי מטרות עיקריות:
 .1הסטודט יכיר ויבחן מחלקות בהן ירצה להתמחות ובכך יסיע לו בבחירה עתידית.
 .2המחלקות וצוותיהן יכירו את הסטודטים ותהיה לסטודטים הזדמות להראות את כישוריהם ,דבר אשר
ייתכן ויסייע להם בעתיד להתקבל למחלקה רלווטית.
לימודי הבחירה ועדו להשלים את לימודי החובה .יש להשלים את לימודי הבחירה עד תום השה האקדמית וטרם
בחיות הגמר בסוף שה שישית.
כל חריגה ממועד זה תידרש לאישור ביטוחי מיוחד.
רשימת הושאים לאלקטיב המאושרים על ידי בית-הספר לרפואה מופיעים בספר האלקטיב.
אלקטיב יהיה סבב קליי בלבד .לא יוכר אלקטיב בהתסות מחקרית.
להלן מספר דגשים :
תאום האלקטיב
 תאום האלקטיב יבוצע ע"י הסטודט בהתאם לתכית הלימודים שלו.
 על הסטודט לבדוק עם המחלקה האם האלקטיב מבוצע במסגרת סבב או שזהו אלקטיב פרטי וזאת על מת
שיהיה תיאום ציפיות מול המחלקה המבוקשת.
הגשת בקשה
 על כל סטודט להגיש בקשה במערכת הממוחשבת לאישור תוכית האלקטיב האישית ,גם אם מדובר באלקטיב
המופיע בספר האלקטיב.


את הבקשה יש להגיש לא יאוחר משבועיים לפי מועד תחילת ביצוע האלקטיב.



לא יאושרו בקשות אלקטיבים בדיעבד.



יתן לבצע סבב אלקטיב רק לאחר ביצוע סבב חובה רלווטי לתחום האלקטיב.

 סך לימודי הבחירה )"אלקטיב"( יהיו בהיקף של לא פחות מ 4-שבועות .תקופת אלקטיב בודד תהיה בת 4–1
שבועות ,למעט אלקטיבים המוגדרים אחרת בספר האלקטיב.


במקרה של צורך בשיוי התוכית ,אישור השיוי חייב להיעשות לפחות שבוע לפי תחילת לימודי הבחירה.

הערכה
 בסיום כל פרק אלקטיב תתבצע הערכה של הסטודט על ידי האחראי .באחריות הסטודט לדאוג לקבלת
ההערכות.


על טופס ההערכה צריך להיות חתום מהל המחלקה ו/או רופא מומחה במחלקה בה בוצע האלקטיב.
אין להחתים רופא מתמחה.

 ההלת בית-הספר לרפואה תשקול אישור לביצוע אלקטיב גם במקצועות ובאתרים שאים מופיעים בספר
האלקטיב ,בתאי שתוגש תוכית מפורטת ומוגדרת.
 אלקטיב בקהילה -במידה ומבצעים אלקטיב אצל רופא שמלמד בסבבים של בית הספר לרפואה ,לא יידרש
להציג סילבוס .במקום סילבוס יש לסרוק קובץ שבו יצוין במספר מילים שם הרופא ,המרפאה ושעות הפעילות.


אין לבצע אלקטיב אצל קרובי משפחה .במידה ויתגלה קשר משפחתי האלקטיב יבוטל.



לא יוכר אלקטיב שבו הסטודט מקבל תמורה כספית.

דחיית אלקטיב
 במקרים חריגים סטודט רשאי להגיש בקשה ליו"ר וועדת שה לדחייה של עד  4שבועות אלקטיב לתקופה
שלאחר מבחי הגמר .המלצת ועדת השה תועבר לאישור מיוחד של סגן דיקן בי"ס לרפואה .יודגש כי הבקשות
לדחייה תישקלה רק במידה והימוקים יהיו מסיבות אישיות בלבד ,המועות ביצוע אלקטיב בשה השישית
ללימודיו.


סטודט אשר יגרור אלקטיב אחרי בחיות הגמר ,ישלם תוספת גרירה בשיעור של  5%משכר הלימוד השתי.



סיום חובות אלקטיב מהווה אחד התאים ליציאה לסטאז'.

בברכה,
פרופ' אילן שלף

