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 המדור להכשרה מקצועית

THE    DEPARTMENT OF   FIELD  WORK  TRAINING 

 

  התאמות בנסיבות הורותמדיניות בית הספר בנוגע ל
 קצועיתבמהלך ההכשרה המ

מטרתו של מסמך זה הינה להביא לידיעתן של סטודנטיות אשר ילדו במהלך שנת ההכשרה, באיזה אופן ימשיכו את תהליך 
 וי במצב המשפחתי. המסמך מנוסח בלשון נקבה ברובו אך מתייחס גם לנשים וגם לגברים. ההכשרה, לאור השינ

יש לציין כי המדור להכשרה מקצועית מעודד התפתחות מקצועית, אישית ומשפחתית של הסטודנטים/יות, וכי קיימת 
כשרתם להיות עובדים נכונות לסייע ולתמוך בהם על מנת שיצליחו, תוך שמירה על הסטנדרטים הגבוהים ביותר בה

 סוציאליים ותוך מחוייבות למטופלים, שזקוקים לקביעות וליציבות בקשר הטיפולי. 

 :סטודנטיות אינן חייבות לעדכן אותנו בדבר לידה צפויה בשלבים המוקדמים  עדכון בדבר לידה צפויה
מותאם  של ההיריון. עם זאת, סטודנטיות המעוניינות שהמדור להכשרה מקצועית ייערך באופן

לעובדה כי ילדו וינסה להתאים להן מקום שיאפשר התארגנות מיטבית )בהינתן המגבלות הקיימות(, 
רצוי כי יעדכנו את המדור על הלידה הצפויה כבר בשלבים מוקדמים של השיבוץ להכשרה )בחודשי 

ור בשיבוץ הקיץ(. עדכון זה, מוקדם ככל האפשר, במידה והוא מקובל על הסטודנטית, יוכל לסייע למד
 אשר יקל על הסטודנטית. 

 
 :הסטודנטית תוכל לבחור אחת מבין שתי אופציות היעדרות בעקבות לידה- 

 היעדרות שמשכה שבעה שבועות, מתוכם על הסטודנטית להשלים ארבעה שבועות. .1
  היעדרות שמשכה ארבעה שבועות, ללא צורך בהשלמה שלהם. .2

נוספות של הסטודנטית לפני הלידה. במקרים בהם היתה היעדרות נוספת הנ"ל מתייחס למצבים בהם לא היו היעדרויות 
 עוד לפני הלידה, יש לפנות לייעוץ  )לראשת המדור ו/או ליועצת והממונה על המעמד האקדמי בביה"ס(.

בכל מקרה, מחובתה של הסטודנטית ליצור קשר עם המדריכה שלה מיד אחרי הלידה, ולעדכן בדבר השינוי וכן לתכנן יחד 
 את חזרתה להכשרה המקצועית. 

בשל השונות הגבוהה שיש בין מרכזי הלמידה ובין הסוכנויות והארגונים, השלמת הימים בהם נעדרה הסטודנטית, תיעשה 
ביחד עם הרכזת ועם המדריכה. במסגרת זו, יילקחו בחשבון שיקולים שקשורים לאיפיון מקום אחרי בנייה של תכנית, 

 ההכשרה, ואופי ההתערבויות. 

 :עם חזרתה של הסטודנטית לאחר הלידה, מקום ההכשרה המקצועית יעשה כל שביכולתו על מנת  הקלות שונות
ן שיפגע בצורה מינימלית, בתהליך הלמידה להקל על הסטודנטית, תוך שמירה על סטנדרט הכשרה גבוה, ובאופ

של הסטודנטית. הדבר ייעשה על פי שיקול דעת הרכזת והמדריך, ובמעורבות של ראשת המדור. אופציות 
 להקלות שיכולות להינתן לסטודנטית: 

o .מינון קטן יותר של כתיבה של דוחות טיפוליים 
o .המרה של חלק מהדוחות בסיכומים 
o  במפגשים מקצועיים שאינם קיימים בשיגרת העבודה של הארגון. התחשבות בהקשר לנוכחות 

 :ס עם ע -קורסים כקורסים 'מלווי הכשרה'ביה"ס הגדיר מספר  העדרות מקורסים מלווי הכשרה"
קבוצות, מיומנויות בע"ס, מתודות )הן ב' והן ג'(. בקורסים אלה על הסטודנטית לתאם מראש את 

שבו יושלם החומר החסר. מקובל לאפשר היעדרות של היעדרותה עם מרצה הקורס ואת האופן 
 שיעורים. 7מקסימום 

 :בן או בת זוג של סטודנטית יולדת זכאים גם להיעדרות של שבוע ימים  הקלות לבן/בת זוג של יולדת
 מיום הלידה.

יש לציין כי כל הנ"ל תקף גם במקרים של אימוץ, קבלת ילד לאמנה, טיפולי פוריות, שמירת הריון 
עה לחו"ל לצורך אימוץ. במקרה זה קיימת חובה להסדיר את ההיעדרות גם מול רכזת הורות ונסי
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