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 המדור להכשרה מקצועית

THE    DEPARTMENT OF   FIELD  WORK  TRAINING 

 

 ציון "נכשל" בהכשרה מקצועית

 

 בדרישות הבסיסיות של .תעומד .האינו סטודנט.יתשנת הלימודים כי הבמהלך סבור,  כ.ההמדריכאשר 

מדור להכשרה ראש העם להתייעצות להתייעצות עם הרכז/ת והתנהגות מקצועית, יובא העניין  נוכחות או

גם לפני סוף שנת  ,נכשלבציון  סטודנט.יתלהעריך את ה כ.המקצועית. במקרים כאלה יכול המדרי

 הערכת סוף שנה או במסגרת הליך ועדת  במסגרת  במסגרת הערכת אמצע או הלימודים

 קריטריונים למתן ציון "נכשל"

 השנה יינתן:ציון "נכשל" בהערכת ביניים, במהלך שנת הלימודים או בסוף 

 . כאשר נגרם נזק לפוניםהיתה הפרה של כללי האתיקה המקצועית ו/או כאשר  -

 כה..בהכשרה על בסיס הערכת המדריךאינו מגיע לרמה הנדרשת  .יתכאשר הסטודנט -

.ה הכשרה המקצועית בלי שקיבל ב .ההשתתפותואת  .העל דעת עצמו .ה הפסיק .יתכאשר הסטודנט -

  מקצועית.המדור להכשרה  תאישור מראש

 נוהל קבלת החלטה על מתן ציון "נכשל" במהלך שנת הלימודים

 .הושעלולים להביא לכישלונ .יתבמהלך שנת הלימודים כאשר מתגלים קשיים בתפקודו של הסטודנט

ותעדכן את הרכזת ואת ראשת  .יתשל הסטודנט .האת הנושא לידיעתו ה.כביא המדריתי.בהכשרה, 

. לפי הצורך יתקיים ה.כלהתייעצות ללא השתתפות המדרי ת.פנות לרכזל .תזכאי .יתהסטודנטהמדור. 

במפגש זה יידונו הקשיים ויובהרו התנאים להמשך  ..יתהסטודנטה ו.כ, המדרית.מפגש בהשתתפות הרכז

בתנאים שסוכמו, הנושא  .הלא עמד .יתבהכשרה המקצועית. במקרה שהסטודנט .יתלימודי הסטודנט

ת היוועצות של המדור להכשרה ועד, ועל פי החלטתה, תתכנס מדורה תיובא להתייעצות עם ראש

  (.באתר בית הספר היוועצות וועדת נוהל' רמקצועית )

בכתב.   .יתועדת ההיוועצות יכולה בין היתר להחליט על כישלון בהכשרה והחלטה זו תשלח לסטודנט

את בכתב. כפועל יוצא מכך, , וניתן לעשות ז.ההזדמנות להשמיע את דבריו .יתהוועדה תיתן לסטודנט

 בקורסים שהם מלווי הכשרה )מיומנויות ומתודות(. .התופסק השתתפותו

להגיש ערעור על החלטתה זו תוך שבועיים בפני ועדת  .יתרשאי .יתלאחר קבלת ההחלטה בכתב, הסטודנט

ומשני חברים נוספים מסגל בית הספר  .יתערעור. ועדת הערעור תורכב מראשת התכנית של הסטודנט

 לעבודה סוציאלית. 
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 חזרה על הכשרה מקצועית

 .הבלבד במהלך שנות לימודיובהכשרה המקצועית רשאי לחזור עליה פעם אחת  .האשר נכשל .יתסטודנט
המדור בהתחשב  תעל שנת לימודים ייבחר על ידי ראש .תהחוזר.ית . מקום ההכשרה לסטודנטבתואר

  ..יתלמידה של הסטודנטבצורכי ה

 הפסקת לימודים בגין כישלון בהכשרה מקצועית

על לימודי הכשרה מקצועית ובניסיון השני נכשל שוב בלימודי ההכשרה, לימודיו  .תהחוזר .יתסטודנט

 בבית הספר יופסקו. 

ות המדור נובע הכישלון מסיבות חמור תשל ראש הציון "נכשל", ולפי שיקול דעת .יתהסטודנט .הקיבל

 .המתאים ללימודי עבודה סוציאלית או המשך הכשרתו .האינו .ההמצביעות על כך שהתלמיד במיוחד,

ראשת התכנית של המדור לפנות בפנייה מנומקת ל תראש תרשאי עלול לגרום נזק למטופלים,

בסמכות ראשת התכנית לאחר  ית. .של הסטודנט .ההפסקת לימודיו, ולהמליץ בפניה על .יתהסטודנט

של  .הדחיית חזרתו, להחליט על הפסקת לימודים או על .ההזדמנות להשמיע את דבריו .הה לתלמידשנתנ

ערעור על החלטה בדבר ללימודים.  .הללימודים בהכשרה מקצועית או על תנאים לחזרתו .יתהסטודנט

  הפסקת לימודים יוגש לדיקאנית בית הספר בתוך שבועיים מההחלטה.

 עיתעברות הקשורות באתיקה מקצו

אם להפנות את תחליט  ראשת המדורבעברה הקשורה באתיקה מקצועית,  .האשר נכשל .יתסטודנט

הממונה על וועדת המשמעת תחליט לאחר שאפשרה . בבית הספרת המשמעת ווועדממונה על ל ןהעניי

להשמיע את דבריו,  בהתאם להוראות המופיעות בתקנון משמעת תלמידים האם להפנות את  .הלתלמיד

ה לוועדת המשמעת האוניברסיטאית או לטפל בתלונה במסגרת גישור דיקן לפי הוראות התקנון. המקר

מוסמכת לדון גם בעברות הקשורות לאתיקה המקצועית ולהחליט האוניברסיטאית ועדת המשמעת 

 .לתקופה מוגדרת או לצמיתות הרחקה מהאוניברסיטה החלטות שונות, לרבות

רסיטאית ניתן למצוא בתקנון משמעת תלמידים באתר האוניברסיטה לגבי ועדת המשמעת האוניבפרטים 

 העברית.

 

 

 

 


