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 המדור להכשרה מקצועית

THE    DEPARTMENT OF   FIELD  WORK  TRAINING 

 

 ציון "נכשל" בהכשרה מקצועית

 ריטריונים למתן ציון "נכשל"ק

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

  .כאשר נגרם נזק לפוניםהיתה הפרה של כללי האתיקה המקצועית ו/או כאשר  -
 בהכשרה על בסיס הערכת המדריך/כה.כאשר הסטודנט אינו מגיע לרמה הנדרשת  -
הכשרה המקצועית בלי שקיבל השתתפותו באת על דעת עצמו הפסיק כאשר הסטודנט  -

  המדור להכשרה מקצועית. תאישור מראש

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

שעלולים להביא במהלך שנת הלימודים כאשר מתגלים קשיים בתפקודו של הסטודנט 
של הסטודנט ותעדכן את הרכזת ואת  את הנושא לידיעתו הכביא המדריתבהכשרה,  ולכישלונ

. לפי הצורך כהלהתייעצות ללא השתתפות המדרי תהסטודנט זכאי לפנות לרכז ראשת המדור.
צורך תתקיים שיחה , וכן לפי ההסטודנטו כה, המדריתיתקיים מפגש בהשתתפות הרכז

במפגש זה יידונו הקשיים ויובהרו התנאים להמשך לימודי  משותפת עם ראשת המדור.
הסטודנט בהכשרה המקצועית. במקרה שהסטודנט לא עמד בתנאים שסוכמו, יכתוב המדריך 

, ועל המדור תדוח מפורט ומנומק על תפקודו של הסטודנט והנושא יובא להתייעצות עם ראש
 היוועצות וועדת נוהל' רועית )של המדור להכשרה מקצ ת היוועצותועדה, תתכנס תפי החלט

 (.באתר בית הספר

 להחליט על כישלון בהכשרה והחלטה זו תשלח לסטודנטבין היתר ועדת ההיוועצות יכולה 
כפועל  .זאת בכתב לעשותהוועדה תיתן לסטודנט הזדמנות להשמיע את דבריו, וניתן  . בכתב

 )מיומנויות ומתודות(.יוצא מכך, תופסק השתתפותו בקורסים שהם מלווי הכשרה 

תוך שבועיים בפני ה זו הסטודנט רשאי להגיש ערעור על החלטתלאחר קבלת ההחלטה בכתב, 
ני חברים נוספים מסגל של הסטודנט ומש ראשת התכנית. ועדת הערעור תורכב מועדת ערעור

 . בית הספר לעבודה סוציאלית

 חזרה על הכשרה מקצועית

בלבד במהלך שנות סטודנט אשר נכשל בהכשרה המקצועית רשאי לחזור עליה פעם אחת 
המדור  ת. מקום ההכשרה לסטודנט החוזר על שנת לימודים ייבחר על ידי ראשלימודיו בתואר

  בהתחשב בצורכי הלמידה של הסטודנט.

 הפסקת לימודים בגין כישלון בהכשרה מקצועית

החוזר על לימודי הכשרה מקצועית ובניסיון השני נכשל שוב בלימודי ההכשרה, סטודנט 
 לימודיו בבית הספר יופסקו. 

המדור נובע הכישלון מסיבות  תשל ראש הקיבל הסטודנט ציון "נכשל", ולפי שיקול דעת
המצביעות על כך שהתלמיד אינו מתאים ללימודי עבודה סוציאלית או  חמורות במיוחד,

המדור לפנות בפנייה מנומקת  תראש תרשאי תו עלול לגרום נזק למטופלים,המשך הכשר
בסמכות . הפסקת לימודיו של הסטודנט, ולהמליץ בפניה על ראשת התכנית של הסטודנטל
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 לאחר שנתנה לתלמיד הזדמנות להשמיע את דבריו, ראשת התכנית
דחיית חזרתו של הסטודנט ללימודים בהכשרה מקצועית להחליט על הפסקת לימודים או על 

ערעור על החלטה בדבר הפסקת לימודים יוגש לדיקאנית או על תנאים לחזרתו ללימודים. 
  בית הספר בתוך שבועיים מההחלטה.

 

 עברות הקשורות באתיקה מקצועית

אם להפנות את תחליט  ראשת המדורסטודנט אשר נכשל בעברה הקשורה באתיקה מקצועית, 

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

בהתאם להוראות המופיעות בתקנון משמעת תלמידים  שרה לתלמיד להשמיע את דבריו, פשא

גישור במסגרת  בתלונהלטפל או  האם להפנות את המקרה לוועדת המשמעת האוניברסיטאית

מוסמכת לדון גם בעברות האוניברסיטאית ועדת המשמעת . התקנון דיקן לפי הוראות

 רחקה מהאוניברסיטהה הקשורות לאתיקה המקצועית ולהחליט החלטות שונות, לרבות

 .לתקופה מוגדרת או לצמיתות

לגבי ועדת המשמעת האוניברסיטאית ניתן למצוא בתקנון משמעת תלמידים באתר פרטים 

 האוניברסיטה העברית.

 

 

 

 


