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 בית הספר למדעי הסיעוד

 תכנית לימודים לתואר בוגר בסיעוד

 התנסויות קליניות ןתקנו

  תקנון זה מנוסח בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, כל האמור בתקנון מיועד לנשים וגברים כאחד *

 תנאי קבלה לרבות חיסונים .1

הסטודנט על פי נוהל משרד הבריאות "חיסון תלמידי מקצועות הבריאות", השתתפות  1.1

בהתנסויות קליניות מותנית בהצגת דיווח על השלמת כל חובות החיסון, חתום ע"י האחות 

ת האפידמיולוגית של משרד הבריאות. את הדיווח יש למסור למרכזת ההתנסויות הקליניו

  .בביה"ס למדעי הסיעוד

לים. לא חיוב זה מעוגן ברצון לשמור על בריאותו של הסטודנט ועל בטיחות ובריאות המטופ 1.2

 ניתן להתחיל בהתנסות קלינית ללא אישור מוקדם על ביצוע חיסונים. 

במועד עלול לגרום לעיכוב בסיום הלימודים ובהגשת הסטודנט  םהיעדר אישור על חיסוני 1.3

 למבחן הרישוי הממשלתי.

 נוכחות בהתנסויות קליניות .2

( וזאת על פי הנחיות מפורשות של  100%נוכחות מלאה )  ותההתנסויות הקליניות מחייב  2.1

 משרד הבריאות. 

, לפי ערב או לילה  ,בוקר -במשמרת אחת ליממה בלבדשעות  8יום התנסויות קליניות הינו בן  2.2

סטודנט לא יקצר את שעות ההתנסויות הקליניות שלו על מנת להגיע י. סידור המדריך הקלינ

, לא שרד הבריאותעל פי הנחיות מ .סיבה אחרת באשר היאבזמן למקום עבודתו או כול 

 תתאפשר משמרת כפולה בהתנסות. 

 .במכללהלא ניתן לבצע יום התנסות על חשבון שעות הלימודים  2.3

 בלבד בתקופת ההתנסות שהוגדרה מראש.  דאח בתחוםהסטודנט יבצע התנסות קלינית  2.4

מהמדריך/ה הקליני עלולה  היעדרות מהתנסות קלינית ללא הודעה מוקדמת ו/או אישור 2.5

 לגרור כישלון בהתנסות הקלינית.

מחלה/מילואים/אבל(, קיימת חובת השלמת כל שעות ': לדוגשל היעדרות מוצדקת ) הבמקר 2.6

סטודנט הכתנאי לקבלת ציון בהתנסות. סיעוד מדעי הלההתנסות על פי דרישת בית הספר 
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 הימיםלהשלמת  יםמתנסה, מועדבמחלקה שבה הוא  הקלינייהיה חייב לתאם עם המדריך 

 . עד תום תקופת ההתנסות המתוכננת, החסרים

 חריגה /לא ניתן להאריך את תקופת ההתנסות מעבר לזמן שהוגדר מראש. כל שינויככלל,  2.7

. סטודנט שלא וראש היחידה הקלינית מלווה קליניתהמסוג זה מחייב את אישורה מראש של 

 .את ההתנסות ולקבל ציון עובריפעל בהתאם לנוהל, לא יוכל להשלים 

מהתנסות קלינית, גם אם ההיעדרות מאושרת/  20%להשלים היעדרות של מעל  יהיהלא ניתן  2.8

חזרה על כל  תחייבמהתנסות קלינית,  20%היעדרות מעל  )מחלה/ מילואים/ אבל(. מוצדקת

 קורסיחויב בשכר לימוד ל , הסטודנט לא זה במקרה ההתנסות ותיחשב כהתנסות מבוטלת.

 ."התנסות קלינית"

 שיבוץל לסרבאו /ו בטלל אפשרות תהיה לא, קליניות להתנסויות השיבוצים פרסום לאחר 2.9

. במכללהסיעוד ב לתואר בוגרשל התכנית  הלימודים תבתקנוהקיים מסיבה שאינה מצויינת 

מסיבה שאינה מה או לא ישלי סטודנט שלא יתחיל בהתנסות קלינית במועד שנקבע לו,

 במכללה, יחויב בתשלום מלוא שכר הלימודסיעוד בהלימודים של התכנית  תבתקנומצוינת 

ביטול הבא.  קליניות יינתנו בסמסטרת יוהתנסול ציםשיבוהמשך . "התנסות קלינית" לקורס

ובהגשה  עיכוב בסיום הלימודים לתוארל יביא התנסות קלינית מסיבה שאינה תקנונית

 למבחן הממשלתי במועד.

העליונה לערעורים על שיבוצים היא ראש היחידה הקלינית בחוג למדעי הסיעוד הסמכות  2.10

במכללה. ראש היחידה הקלינית תדון בכל מקרה לגופו יחד עם צוות היחידה הקלינית וסגל 

 בית הספר.

 התנסות קלינית  .3

כפי שפורסם  השתתפות הסטודנט בהתנסויות הקליניות מחייבת עמידה בכל תנאי הקדם 3.1

רישום תקין לקורסים, הגשת כל  ,, ימי סימולציהלרבות קורסים עיוניים בידיעון התוכנית,

 .המסמכים הרלוונטיים בהתאם לדרישה של ביה"ס למדעי הסיעוד והמרכזים הרפואיים

התנסויות בתחומים פנימית וכירורגית הן התנסויות ליבה ומהוות דרישת קדם לשאר  3.2

 הלימודים. ההתנסויות בתוכנית

 המהווה דרישת קדם להתנסות עיוניבקורס לא ייבחן יפסל לו קורס / /סטודנט שייכשל 3.3

זומן לוועדה בית ספרית על מנת (, י, כירורגית, קהילה, אישה, מיון, ילדים, נפשפנימית)לדוג': 

בכפוף  ת. המשך ההתקדמות בתכנית מותנהתנסויות קליניות בתוכנית לבחון את התקדמותו 

 להחלטת הועדה. 
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עדכון תוכנית הליבה לתואר אח/ות מוסמך/ת בישראל לשנת על פי חוזר מנהל הסיעוד " 3.4

", סטודנט לא יוכל לבצע התנסות קלינית מתקדמת עד אשר ישלים את כל חובותיו 2020

 בקורסים עיוניים וקליניים בתוכנית הלימודים.

מוסמכת, מותנה במילוי כל חובות השתתפות במבחן הרישוי הממשלתי לתואר אח/ות  3.5

למשרד הבריאות על מילוי חובות ההתנסויות המכללה  ההתנסויות הקליניות ודיווח

 הקליניות של כל סטודנט טרם סיום לימודיו. 

בנוגע ההחלטות האקדמיות והמקצועיות בכל הקשור לסטודנטים על אף האמור לעיל,  3.6

תתקבלנה על סמך הישגיו האקדמיים של  ,לרבות דרישות קדם התנסויות הקליניותל

סגל בית הספר על ידי הסטודנט, התנהגותו המקצועית והאישית כפי שהם באים לידי ביטוי 

 .הערכות המתבצעות על ידי המדריך במוסדות הבריאות ומבדקי הידע ,למדעי הסיעוד

והוא  ההתנסויות הקליניות מעמד הסטודנט הוא של "תלמיד בהשתלמות מקצועית"במהלך  3.7

אינו מוגדר כסגל בית החולים או המרפאה, גם אם הוא עובד באותו מוסד ככוח עזר, מחוץ 

ככזה חלים עליו הן כללי המשמעת והדין של המרכז הרפואי בו הוא  .למסגרת הלימודים

על סטודנט בהתנסויות קליניות  יםסטודנטים של המכללה, החל– משתלם והן תקנון משמעת

 .הנעשית מחוץ לכותלי המכללה

כים, צוות יהתנהגות בלתי נאותה או פעולה חריגה של סטודנט במהלך ההתנסות כלפי המדר 3.8

תהווה בסיס להגשת תלונה משמעתית נגדו על פי תקנון  -צוות יחידה הקלינית ביה"ח,

 המשמעת של המכללה.

לסיעוד יקפיד הקפדה יתרה על שמירת סודיות רפואית סטודנט  –שמירת סודיות רפואית  3.9

אין להקליט, לשוחח במעלית או במקום ציבורי או להעביר  -במסגרת ההתנסות הקלינית 

מידע על מטופלים או בני משפחתם. על הסטודנט לנקוט בכל האמצעים הנדרשים כדי 

 .להקפיד על נושא זה

עת במהלך הלימודים ואלו  בכלצרכיו הלימודיים לדאוג לקידום סטודנט כל חובתו של  3.10

טרם כוללים: למידה עצמית, חזרה על חומר רלוונטי בתחומים הרלוונטיים להתנסויות 

 שלב ההתנסויות הקליניות.  ובמהלך

להחליט על התכנית   בסמכות ראש  ,שנההעולה על  לתקופהבמקרה של הפסקת לימודים  3.11

 קלינית. מבחן ידע לפני כניסה להתנסות

 זכאים להן חופשות לאותן בהכרח זכאים אינם קליניות התנסויות במהלך סטודנטים 3.12

 .עיוניים בלימודים סטודנטים
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כ"כוח  סטודנט המתנסה במחלקה מסוימת בבית החולים, לא יעבוד באותה מחלקה גם 3.13

  .סיום תקופת ההתנסויות הקליניות עזר", אלא רק לאחר

 מדרגה משפחה קרוב מועסק בה מרפאה /במחלקה קלינית להתנסות ישובץ לא סטודנט 3.14

 .ראשונה

 הערכה וכישלון בהתנסות קלינית .4

 70 -קלינית בהתנסותמעבר  ציון 4.1

 .לפי טופס הערכהו בהתנסות הקליני המדריך ידי על בוצעת ההתנסות תהערכ 4.2

שלא יעמוד בכל חובות הקורס "התנסות קלינית" לרבות נוכחות, מטלות, הגשת  סטודנט 4.3

ערך מספרי בוטא בהציון י .""נכשל יהיה וציונוטפסים בזמן, לא יוכל לסיים את ההתנסות 

  .שלונותיהכ במניין ייכלל"נכשל"  ציון יינתן על ידי המדריך הקליני בהתנסות. אשר

 .להפסקת לימודים אקדמית מועד יהיהחוזרת  נסותבהת כשלייש סטודנט 4.4

בהערכת  "בטיחות"או /ו" ומקצועית אישית"התנהגות  של בסעיפים כשלייש סטודנט 4.5

(. חישוב הציון 70-)נמוך מ "נכשל" יהיה בהתנסות ציונו, הסעיפים ביתר יוערך לאההתנסות, 

ניתן יהיה לערער על  לאנק'(.  10יהיה לפי מספר המסיחים בהם נכשל הסטודנט )כל מסיח 

"התנהגות ) הערכה בטופסהראשון  בחלקבגין חוסר עמידה בדרישות קדם  הניתןציון "נכשל" 

 או "בטיחות"(./ו" ומקצועית אישית

ימים ממועד מתן  10, בחלק של הערכת ההתנסות, תוך בהתנסות קלינית ציוןעל  לערער ניתן 4.6

 הציון, על גבי טופס ייעודי. 

השלמה בהתנסות קלינית מחייב חזרה על כל ההתנסות הקלינית באותו כישלון ו/או אי  4.7

  .תחום במועד הקרוב ביותר בו ההתנסות מתקיימת טרם תחילת התנסות בתחום אחר

כאשר לא ניתן לספק את ההתנסות הקלינית החוזרת באותה שנת לימודים בה נכשל  4.8

 העוקבת. םתתקיים ההתנסות החוזרת בשנת הלימודי -הסטודנט בהתנסות

 עיכוב בסיום הלימודים לתואר.להביא לחזרה על התנסות קלינית עלולה  4.9

 מגבלות/ שינויים במצב רפואי .5

מרכזת ההתנסויות הקליניות, בתחילת השנה האקדמית ו/או ל בכתבלהודיע הסטודנט מחויב  5.1

במהלך הלימודים, על מגבלה רפואית ו/או שינוי במצב הבריאותי עליו הצהיר בכל עת 

 בכתב.ההודעה בכתב תהיה מגובה באישור רפואי . בהצהרת הבריאות בכניסה ללימודים

, עפ"י התנסויות הקליניות בכל שנות הלימודאת שיבוצו למידע זה הכרחי כדי להתאים 

 על להשפיע שיכול כלשהו אישי /רפואי מצב על הספר ביתהודיע ל  סטודנטאם . הצורך

 השדות לזמינות בהתאם ישובץ -השיבוצים פרסום לאחר, קליניות להתנסויות שיבוצו
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יבחן האם ניתן לבצע את  ,הסיעוד במשרד הבריאות בתיאום עם מנהל ,בית הספר .הקליניים

 .ההתנסויות למרות המגבלה הרפואית/ שינוי במצב רפואי ובאילו תנאים

 סטודנטית שבהריון/ חופשת לידה/ טיפולי פוריות מחויבת לדווח לרכזת ההתנסויות 5.2

הקליניות בכתב על כך טרם תחילת ההתנסויות הקליניות ו/או במהלך הלימודים. מידע זה 

 . לאותה סטודנטית הכרחי בשל הצורך בהתאמת מקומות ההתנסות

חופשת הלידה שלה, יש  בזמן במידה וסטודנטית תהיה מעוניינת לחזור להתנסויות קליניות 5.3

להסביר לה, בטרם חזרתה, כי היא יכולה לשוב לפעילות לאחר שתסיים את חופשת הלידה. 

"הסכמה  המסמךעל תתבקש היא לחתום במידה והסטודנטית בוחרת לחזור בכל זאת, 

. עותק טרם החזרה, חזרה להכשרה מעשית/ התנסות קלינית בזמן חופשת לידה"  -מדעת

  האישי.בתיקה  שמרהמסמך החתום יי

 תשלום כלאו /ו לידה לדמי הסטודנטית של זכאותה   לבדיקת אחראית תהיה לא המכללה 5.4

 קלינית להתנסות הסטודנטית חזרת. לידה בחופשת היותה בשל חוק מכוח לה המגיע אחר

 .המלאה ובאחריותה החופשי מרצונה, בקשתה לפי תיעשה

כנית ובין לנוכח מידע אחר ודיווח שקיבל ממורי התבין לנוכח  –ביה"ס חשש סביר  היה לדקן 5.5

בתחום הסיעוד או  כנית אינה מתאימה לעיסוקוכי אישיותו של תלמיד בת –שהגיע לידיעתו 

שהצירוף בין מצב בריאותו למקצוע הסיעוד שבו בחר עלול להוות סכנה לציבור הנתון 

לאחר סיום לימודיו או שהוא לטיפולו בתקופת הלימודים ו/או העשוי להיות נתון לטיפולו 

את ההתנסויות הקליניות שבהם  מקושי או מגבלה רפואית היכולים למנוע בעדו, סובל

או להגביל את יכולתו לבצען, או למנוע בעדו או להגביל את יכולתו   חייבים תלמידי התוכנית

 .למנות ועדה רפואית לדון בעניינו יפנה הוא לנשיא בבקשה לעסוק בסיעוד

, על יסוד פניה מנומקת של "נוהל בדבר מצב בריאותם של תלמידים במכללה )תשע"ז("על פי  5.6

דיקן ביה"ס ימנה הנשיא ועדה רפואית ויטיל עליה לבדוק אם אישיותו של תלמיד אינה 

מתאימה לעסוק בסיעוד או אם הצירוף שבין מצב בריאותו לבין מקצוע הסיעוד שבו בחר 

טיפולו בתקופת הלימודים ו/או העשוי להיות נתון לטיפולו עלול להוות סכנה לציבור הנתון ל

לאחר סיום לימודיו, או שהתלמיד סובל מקושי או ממגבלה גופני היכולים למנוע בעדו לבצע 

את ההתנסויות הקליניות או להגביל את יכולתו לבצען או למנוע בעדו או להגביל את יכולתו 

 מסקנותיה )קישור למסמך(לעסוק בסיעוד, הכל לפי העניין, ולהגיש לו 

 הופעה והתנהגות אישית .6

 הקלינית מחייבת השתתפות קבועה ורציפה והתייצבות בזמן. ההתנסות 6.1

 במהלך ההתנסויות הקליניות יש להקפיד על הופעה חיצונית מסודרת ונקיה. 6.2
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 .יש להחליף מדים בכל יום התנסות, ונקיים , מגוהציםמדים תקניים 6.3

וחולצה לבנה או בהתאם להנחיות ספציפיות של  (ג'ינס בדלא טייץ או ) מכנסיים כחולים  6.4

 .ארגוני הבריאות בהם נערכת ההתנסות

 על הדש השמאלי העליון של הבגד תג זיהוי שמי 6.5

 .נעליים סגורות לבנות או כהות  6.6

 .שנוהגות לשים כיסוי ראש ישתמשו בכיסוי לבן או כחול סטודנטיות .שיער אסוף  6.7

 ד.יציפורניים ללא בניה, באורך עד חצי סנטימטר ולק אח  6.8

 אין להגיע/ לצאת ממתחם המוסד הרפואי עם המדים. 6.9

הסטודנט מחויב לנהלים ולהנחיות של ארגון הבריאות בו הוא מתנסה )לרבות הנחיות  6.10

 .מחייבות לגבי לבוש והתמגנות(

  בהתנסות קלינית ופגיעה אירוע חריג: נוהל פעולה .7

 הכשרה ביטוח"ב לאומי, לביטוח המוסד באמצעות מבוטח הסטודנט ההתנסות במהלך  7.1

מקצועית". הכוונה היא על כל מה שקורה בדרך להתנסות, במהלך ההתנסות ובחזרה 

התנסות )בדרך להתנסות, במהלך ההתנסות ובחזרה  במהלך שנפגע מההתנסות. סטודנט

 למלוות ובמקביל מתנסה הוא שבה במחלקה ה/למדריך דיתימי כך על יודיע מההתנסות(

 .הקלינית ההתנסות

מוכרת כפגיעה במהלך הכשרה זו  -מדובר בפגיעה בדרך להתנסות או בחזרה מההתנסותאם   7.2

המעיד כי היה (  יםאמבולנסחברת מקצועית. על הסטודנט לדאוג לאישור כתוב )מהמשטרה, 

הסטודנט למלא טופס  אחר קבלת הטיפול הרפואי הרלוונטי עללבדרכו להתנסות או ממנה.  

 .לאומי לביטוח ולהגישם שקיבלאת כל האישורים הרפואיים  ולצרף 250 לאומי יטוחתביעה ב

ידית טלפונית יהמדריך מקבל הדיווח יעביר מ התנסותה במהלך התרחשהוהפגיעה  במידה 7.3

 בית מטעם מלוות ההתנסות הקליניתו האחות האחראית במחלקה: ובמייל את המידע אל

 .הספר

 התזת, משומש רפואי ממכשיר פציעה, משומשת ממחט דקירהבהתנסות היא:  הפגיעהאם    7.4

הסטודנט יופנה לקבלת טיפול בחדר מיון. לאחר  -לריריות חולה של אחרים גוף נוזלי או דם

ולצרף  250קבלת הטיפול הרפואי הרלוונטי על הסטודנט למלא טופס תביעה ביטוח לאומי 

 את כל האישורים הרפואיים שקיבל ולהגישם לביטוח לאומי.

 ההתנסות למלוות אותו וישלח לו המיועד בהתנסות חריג אירוע טופס ימלא הסטודנט 7.5

 .המערכת דרך הסיעוד למדעי הספר בית ולמנהל
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לו וישלח אותו  המיועד( לטופס קישור) בהתנסות חריגהמדריך הקליני ימלא טופס אירוע  7.6

 .הספר בית למנהל זאת תעביר המלווהבמייל למלוות ההתנסות הקלינית. 

התנסויות הקליניות, על הסטודנט הבכל מקרה של חשיפה למטופל עם מחלה מדבקת במהלך  7.7

לאחות אפידמיולוגית או אחות פרסונל בבית החולים/מרפאה בה הוא מתנסה, לדווח 

 .היחידה הקלינית בביה"ס למדעי הסיעוד ראשולמלווה ו

אי מילוי הטופס והצגת המסמכים במועד הסמוך לפגיעה, יפגע בזכות הסטודנט לתבוע את  7.8

מצוא בנוהל הביטוח הלאומי להכרה בפגיעה במהלך הכשרה מקצועית. מידע נוסף ניתן ל

 .פגיעה בדרך להתנסות, במהלך התנסות ובחזרה מההתנסות -פעולה

 


