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תקנון התכנית הכללית לתואר בוגר בסיעוד ואח/ות מוסמכ/ת
(עדכון אוקטובר )2018

הלומדים בתכנית הכללית לתואר בוגר בסיעוד ואח/ת מוסמך/ת (להלן :התכנית הכללית) כפופים לנהלי החוג
לסיעוד ,לתקנון בית הספר למקצועות הבריאות ולתקנון האוניברסיטה.
במקרה של סתירה בין תקנון האוניברסיטה לתקנון בית הספר למקצועות הבריאות ,תקנון האוניברסיטה הוא
המחייב.
במקרה של סתירה בין תקנון בית הספר למקצועות הבריאות לנהלי החוג לסיעוד ,תקנון בית הספר למקצועות
הבריאות הוא המחייב.
להלן סעיפים נוספים על תקנון בית הספר למקצועות הבריאות ,המחייבים את כל הלומדים בתכנית הכללית:

 .1תנאי רישום וקבלה לרבות חיסונים
 1.1תנאי הרישום והקבלה לחוג לסיעוד מפורטים בחוברת המידע למועמדים.
הקבלה ללימודי סיעוד הינה לתכנית ספציפית אליה נרשמת .לא יתאפשר מעבר לתכנית/מסלול לימודים
אחר.
 1.2בהתאם להנחיית משרד הבריאות ,על כל סטודנט המבקש ללמוד סיעוד להמציא אישור לפיו הוא חוסן
בחיסונים המחייבים של משרד הבריאות ,לפני תחילת ההתנסות הקלינית הראשונה .חיוב זה מעוגן ברצון
לשמור על בריאותו של הסטודנט ועל בטיחות ובריאות המטופלים .לא ניתן להתחיל בהתנסות קלינית ללא
אישור מוקדם על ביצוע החיסונים .העדר אישור על חיסונים במועד עלול לגרור עיכוב בסיום הלימודים.
 .2הכרה בלימודים קודמים
 2.1סטודנט המעוניין לקבל פטור מקורס/ים ,על סמך לימודים קודמים לקראת תואר "בוגר אוניברסיטה"
במוסד אקדמי מוכר ,להלן קישור לנוהל הכרה בלימודים קודמים של החוג לסיעוד
https://med.tau.ac.il/siud-ptor

 .3משך הלימודים ומעבר משנה לשנה
 3.1הלימודים לקראת תואר בוגר בסיעוד נמשכים  8סמסטרים.
 3.2תכנית הלימודים מובנית ומרבית השיעורים בה הם חובה .התכנית בנויה ברצף שנקבע ע"י ועדת
ההוראה של התכנית הכללית.
 3.3סטודנט רשאי לעלות לשנה העוקבת רק אם סיים את כל חובותיו האקדמיים בשנה שקדמה לה.
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 3.4סטודנט שנידרש לחזור על קורס/ים בשנת לימודים לא יוכל להתקדם לשנה הבאה .במקרים חריגים
בלבד תינתן לו אפשרות ללמוד קורס/ים נוסף/ים בשנת הלימודים העוקבת ,בהתאם לתכנית לימודים
מיוחדת שתבנה עבורו ,על פי שיקול דעת בית הספר לסיעוד בו לומד וראש התכנית הכללית .עקב כך,
קיים סיכוי סביר כי לא יסיים לימודיו בארבע שנים.
 3.5סטודנט רשאי להאריך מיוזמתו את משך לימודיו לתואר בשנה באישור הוועדה לענייני תלמידים.
במקרים חריגים בלבד אפשר שתינתן הארכה לשנה נוספת.

 .4נוכחות בשיעורים ובהתנסויות קליניות
 4.1ככלל ,קיימת חובת נוכחות בכל הקורסים העיוניים ,התרגילים  ,הסדנאות /הסמינרים וההתנסויות
הקליניות.
4.2
4.3
4.4

4.5
4.6

4.7
4.8
4.9

הנוכחות בשיעורים היא תנאי לגשת לבחינה /להגיש עבודה בקורס.
במקרה של היעדרות מפאת מחלה ,יש להציג אישור רפואי .במקרה של מילואים או סיבות אחרות ,יש
לבקש במידת האפשר מראש ,אישור על היעדרות .את האישור יש למסור למזכירות החוג.
תלמיד אשר נעדר מקורס עיוני (אפשרית היעדרות של עד  20%מהקורס) או קליני (נדרשת נוכחות מלאה
של  )100%יובא עניינו בפני הגורמים המוסמכים בחוג ,אשר עלולים לשלול את זכותו לגשת לבחינה של
אותו קורס -משמעות הדבר :התלמיד לא עמד בתנאי הקורס ויידרש לחזור על הקורס.
בקורסים קליניים חובת נוכחות מלאה ( .)100%במקרים חריגים כמו  :מילואים ,לידה או מחלה,
תתאפשר השלמה של חובת הנוכחות.
בדיקת הנוכחות בקורס עיוני/תרגיל /סדנה/סמינר יכול שתהייה אקראית .לצורך חישוב הציון תילקח
בחשבון נוכחות הסטודנט בזמן בדיקת הנוכחות .לא תתקבל טענה של נוכחות במועדים בהם לא נבדקה
הנוכחות.
על אף האמור לעיל ,דין נוכחות והיעדרות בשיעורים הנלמדים בחוגים אחרים יהיה כדין שייקבע בנהלי
אותם חוגים.
לא ניתן להעדר מהתנסות קלינית .במקרה של מחלה /מילואים /אבל (להלן :היעדרות מוצדקת)
קיימת חובת השלמת כל שעות ההתנסות על פי דרישת בית הספר לסיעוד ,כתנאי לקבלת ציון בהתנסות.
תנאי לאישור השלמת חובות בהתנסות הוא הודעה מוקדמת של הסטודנט להנהלת בית הספר לסיעוד
(או מי מטעמה) וכן המצאת אישור בכתב על סיבת ההיעדרות (במקרה של מחלה או מילואים) תוך 7
ימים מהחזרה להתנסות.

 4.10לא ניתן להשלים היעדרות של מעל  20%מהתנסות קלינית ,גם אם ההיעדרות מאושרת ו/או מוצדקת.
היעדרות מעל  20%מהתנסות קלינית מחייבת חזרה על כל ההתנסות.
 4.11היעדרות מעל  5%מההתנסות הקלינית ללא רשות או ללא סיבה מוצדקת מאושרת בזמן (כנזכר בסעיף
 .4.9לעיל) תגרור כישלון אוטומטי של הסטודנט בהתנסות.
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 .5הערכת הישגי הסטודנט
 5.1הישגי הסטודנט במהלך הלימודים יוערכו במישורים הבאים:
א .התנהגות אישית ומקצועית
ב .התנסות קלינית
ג .תרגילים ,מבדקי ידע ,תכניות טיפול ועבודות
ד .מבחני ביניים
ה .בחינות סופיות
 5.2התנהגות אישית ומקצועית
 5.2.1מצופה מכל סטודנט לסיעוד לנהוג על פי אמות מידה ההולמות את כבוד האוניברסיטה ומעמד
סטודנט בכלל וסטודנט במקצוע טיפולי בפרט.
 5.2.2התנהגות אישית ומקצועית תיבחן הן בשיעורים עיוניים והן בהתנסויות קליניות.
 5.2.3טיפול בחריגה מהתנהגות אישית ומקצועית ייעשה בבית הספר לסיעוד בו לומד הסטודנט ו/או
במסגרת החוג לסיעוד ויכול שייעשה בהתאם לתקנון המשמעת של אוניברסיטת תל אביב  ,הכל
בהתאם לאופי החריגה.
 5.2.4סטודנט שלא השיג ציון עובר בסעיף התנהגות אישית ומקצועית בהתנסות קלינית – ציונו באותה
התנסות קלינית יהיה "נכשל".
 5.3התנסות קלינית והערכתה
5.3.1
5.3.2
5.3.3
5.3.4
5.3.5

תנאי להשתתפות בהתנסות קלינית הינו עמידה בהצלחה בהליך הבטחת בטיחות הטיפול בהתאם
לדרישות המוסד הרפואי בו מתקיימת ההתנסות הקלינית.
השתתפות בהתנסות הקלינית במחלקות מותנית בהתנהגות מקצועית נאותה ,הכוללת מחויבות
לכללי האתיקה המקצועית והחוק.
חובת הסטודנט לשמור על פרטיותו וצנעתו של המטופל ,תוך נקיטת כל האמצעים להגן על
סודיות וחסיון המידע הקשור במטופל.
במהלך ההתנסות הקלינית ילבש הסטודנט מדי סטודנט לסיעוד כפי שייקבעו מעת לעת ע"י בית
הספר לסיעוד בו הוא לומד.
ההתנסות הקלינית מחייבת הופעה צנועה והולמת ,השתתפות קבועה ורציפה והתייצבות
בזמן .כל היעדרות או איחור מותנים באישור מוקדם מהמדריך/כה.

 5.3.6סטודנטים במהלך התנסות קלינית אינם זכאים בהכרח לאותן החופשות להן זכאים
סטודנטים בלימודים העיוניים.
 5.3.7ההתנסות מתקיימת במסגרות טיפוליות שונות .חובה על כל סטודנט להגיע על חשבונו
להתנסות אליה שובץ ,במועד ובמקום שנקבעו לו.
 5.3.8ציון עובר בהתנסות קלינית הוא .70
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 5.3.9מבדק ידע יתקיים לפני הכניסה להתנסות הקלינית .ציון עובר במבדק ידע.70 -
המבדק יערך בבתי הספר לסיעוד בהתאם למועד ההתנסות של הסטודנטים בתחום.
למבדק ידע מועד אחד בלבד והוא מהווה  18%מהציון הסופי של ההתנסות הקלינית.
סטודנט שנכשל או נעדר ממבדק ידע ,ציונו בהתנסות הקלינית יחושב כאילו השיג  0במבדק
הידע.
במקרים חריגים בלבד הרשומים מטה ,ניתן יהיה לקיים מועד מיוחד למבדק הידע:
 .1מחלת הסטודנט ביום המבדק  .התנאים:
א .אישור מחלה יימסר לראש החטיבה בביה"ס לסיעוד לא יאוחר משלושה ימים לאחר מועד
המבדק.
ב .הכרה בתעודת מחלה לאישור מועד מיוחד למבדק ידע יינתן על פי אישור מחלה של שלושה
ימים ומעלה.
 .2מילואים  ,בתנאים המקובלים באוניברסיטת תל אביב לעניין בחינות.
 .3מוות של בן משפחה ,בתנאים המקובלים באוניברסיטת תל אביב לעניין בחינות.
 .4תלמידה שילדה ועקב הלידה נעדרה ממבדק הידע שהתקיים בתוך שלושה שבועות מיום
הלידה.
 5.3.10כישלון בהתנסות קלינית אחת ,בציון גבוה מ ,40 -מאפשר חזרה חד פעמית על אותה התנסות,
ובתנאי שהסטודנט לא נכשל בסעיפי "התנהגות אישית מקצועית" ו /או "בטיחות".
 5.3.11סטודנט שנכשל בסעיפים של "התנהגות אישית מקצועית" ו/או "בטיחות" לא יוערך ביתר
הסעיפים וציונו בהתנסות יהיה "נכשל".
 5.3.12כישלון בהתנסות קלינית בציון  40ומטה מונע התנסות חוזרת .במקרה כזה יובא עניינו של
הסטודנט לוועדה לענייני תלמידים.
 5.3.13חזרה על התנסות קלינית עקב כישלון או היעדרות תתבצע בהתאם לאפשרויות בית הספר
לסיעוד בו לומד הסטודנט ,לספק את ההתנסות הקלינית בתנאי למידה הולמים ולפי שיקול
דעת בית הספר לסיעוד .כאשר לא ניתן לספק את ההתנסות הקלינית החוזרת
באותה שנת לימודים בה נכשל הסטודנט בהתנסות -תתקיים ההתנסות החוזרת בשנת
הלימודים העוקבת.
 5.3.14חזרה על התנסות יכולה לגרור בעקבותיה עיכוב בסיום הלימודים לתואר.
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 5.3.15התנסויות קליניות מתקיימות רק בסמסטר סתיו ואביב .לא תתקיים התנסות קלינית
(שוטפת או חוזרת) בחופשת הקיץ.
 5.4בחינות ועבודות בשיעורים עיוניים
 5.4.1ציון עובר במבחן עיוני /עבודה כתובה מכל סוג הוא60 :
ציון עובר במבדק ידע הוא70 :
 5.4.2בקורסים המורכבים ממספר מבחנים /תרגילים יש לעבור בציון  60כל אחד ממרכיבי הציון.
הדבר נכון גם לגבי קורס שנתי אשר הציון הסופי בו מורכב ממבחן בסוף סמסטר א' וממבחן בסוף
סמסטר ב'.
 5.4.3סטודנט זכאי להיבחן בכל בחינה מסכמת ,באותה שנה שבה למד הוא את הקורס ,בשני מועדים
אותם קבעה האוניברסיטה .הסטודנט רשאי לגשת למועד ב' של אותה בחינה מסכמת ,גם אם לא
נכשל במועד א' של בחינה זו ,ומבקש לתקן ציון.

 .6הפסקת לימודים ביוזמת המוסד
 6.1הפסקת לימודים ביוזמת המוסד תיתכן:
א .במקרים הרשומים מטה ,לאחר דיון בוועדה לענייני תלמידים של בית הספר למקצועות הבריאות.
ב .על פי החלטת ועדת המשמעת של אוניברסיטת תל אביב .הרחבה לסעיף זה ראה :תקנון המשמעת של
אוניברסיטת תל אביב.
 6.2הפסקת לימודים בהחלטת ועדה לענייני תלמידים תתכן מהסיבות הבאות:
 6.2.1סטודנט שנכשל פעמיים באותה התנסות קלינית – במועד א' ובמועד ב'.
 6.2.2סטודנט שנכשל בהתנסות קלינית אחת ,בציון  40ומטה.
 6.2.3סטודנט שנכשל בסעיפי "התנהגות אישית ומקצועית" ו/או "בטיחות" ,בהתנסות קלינית אחת.
 6.2.4סטודנט שנכשל בשלושה מקצועות או יותר ,במהלך שנת לימודים אחת.
 6.3.5סטודנט שחזר על שנת לימודים או על קורס חובה ,ונכשל פעם נוספת.

לתשומת לב :הרחבה לסעיף זה ראה בפרק זה בידיעון ביה"ס למקצועות הבריאות :
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 .7בקשה לדיווח על סיום תואר ,קבלת אישור בוגר והעברת אישורים למינהל הסיעוד לקראת הבחינה
הממשלתית
 7.1סטודנט אשר השלים את חובותיו האקדמיים באוניברסיטה ,יידרש למלא" טופס טיולים" ממוחשב,
באמצעות אתר האינטרנט של האוניברסיטה  ,www.tau.ac.ilבתפריט "שירותי סטודנטים" ,בתפריט
"מערכת מידע אישי לתלמיד" .הכניסה לתפריט "מידע אישי לתלמיד" באתר האינטרנט של
האוניברסיטה ,דורשת מספר זהות וקוד אישי ,שהתלמיד קיבל עם הרשמתו ללימודים.
 7.2את הטופס יידרש הסטודנט למלא עם השלמת חובותיו לתואר וקבלת כל ציוניו .הטופס עובר באופן
דיגיטלי בין שלוש תחנות המייצגות גורמים שונים באוניברסיטה:
א .מזכירות החוג :מאשרת סיום החובות האקדמיים בחוג.
ב .מדור שכר לימוד :מאשר שאין חוב כספי.
ג .ספריות האוניברסיטה :מאשרות שאין חוב של ספרים או כסף.
אישור סופי לזכאות לתואר יתקבל ממזכירות החוג.
 7.3בכל שלב ניתן לברר באתר את מצב הבקשה ,כלומר באיזו תחנה הבקשה נמצאת .במקרה שיש בעיה
בתחנה מסוימת ,יישלח משוב באמצעות הדואר האלקטרוני ,שיפרט את הבעיה שבה יש לטפל ,למשל,
יתרה של חוב למדור שכר לימוד.
 7.4בסופו של התהליך המפורט לעיל מסתיים תהליך הזכאות לתואר ,המאשר לסטודנט לגשת למבחן
הממשלתי של משרד הבריאות ,שמתקיים בדרך כלל בחודש ספטמבר.
 7.5מזכירות החוג לא תסגור תואר לסטודנט אשר לא הגיש בקשה לכך בדרך שתוארה לעיל .בטרם הפניה
למזכירות החוג יש לוודא סיום חובות אקדמיים ,תשלום מלא של שכר לימוד ,השבת ספרים לספריות גם
בבתי הספר לסיעוד והשלמת כל החובות הכספיים גם בבתי הספר לסיעוד.
 7.6במקביל להליך הנ"ל ,יידרש הסטודנט להשלים "טופס טיולים" בבית הספר לסיעוד בו למד.
 7.7רק לאחר שהזכאות לתואר תיקלט במערכת האוניברסיטאית ,יישלח החומר למינהל הסיעוד במשרד
הבריאות ,לקבלת אישור הגשה למבחן הממשלתי .אישור ההשתתפות במבחן הממשלתי ישלח לסטודנט
ישירות ממנהל הסיעוד לאחר קבלת כל הטפסים הרלוונטיים ממזכירות החוג לסיעוד.
 7.8על מנת לקבל אישור השתתפות במבחן הממשלתי ממינהל הסיעוד ,על הטפסים להגיע למינהל הסיעוד
לא יאוחר מחודש לפני מועד הבחינה הממשלתית .באחריות הלומד לבצע את ההליך בסעיפים  7.2 - 7.1ו-
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 7.6בזמן ,על פי הנחיות מזכירויות הסטודנטים על מנת שניתן יהיה להמציא את האישורים למינהל
הסיעוד במועד.
לתשומת לב :הזכאות לגשת למבחן הממשלתי מחייבת אישור על זכאות לתואר בחתימת האוניברסיטה.
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