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  לליכ .1

לימודי ריפוי בעיסוק כוללים לימודים עיוניים, קליניים, מעבדות וסדנאות. תקנון זה מתייחס לצרכים ייחודיים 

  www.ariel.ac.ilלמחלקה ומהווה נספח לתקנון האוניברסיטה המפורסם באתר   

 

 הסטודנט וחיסונים  בריאות .2

להתחסן בהתאם לתכנית החיסונים הנקבעת על ידי –באחריותו ובמימונו  –חובה על הסטודנט לדאוג בעצמו  2.1

או בקופות משרד הבריאות ומתעדכנת מעת לעת. החיסונים יבוצעו במרפאות החיסונים של משרד הבריאות 

  .החולים

תחילת עד  (טופס של משרד הבריאות)הסטודנט יציג למזכירות המחלקה את האישור על קבלת החיסונים  2.2

לימי תצפית קליניים מהלך הסמסטר . הצגת אישור חיסונים מהווה תנאי להרשמה של שנה א' הסמסטר השני

 .השני

יבוצעו חיסונים אלה על פי  – כשרהמתקיימת ההאם יידרשו חיסונים נוספים על ידי המוסד הרפואי בו  2.3

 .במוסד זה באחריות הסטודנט ועל חשבונו כשרהההנחיות, לפני מועד תחילת הה

 .עיכוב בהגשת האישורים יגרום לעיכוב ביציאה לימי תצפית על כל השלכותיו באשר להתקדמות הסטודנט 2.4

סטודנט, המחלקה רשאית לדרוש מהסטודנט  במקרים בהם עולה ספק לגבי מצב בריאותו הגופני או הנפשי של 2.5

להיבדק על ידי מומחים ולהציג בפניה את תוצאות הבדיקה. המחלקה תחליט על המשך לימודיו של הסטודנט 

ההחלטה  .בהתאם למצבו הבריאותי והתאמתו לעיסוק במקצוע או ליכולתו להשלים את החובות לתואר

 .(לשימוע י ועדת הוראה ובכפוף")ע 9תתקבל בהתאם לסעיף 

                      . ברצףאת כל ההתנסות  סטודנטית בהריון שמועד לידתה צפוי במהלך ההתנסות, נדרשת להשלים 2.6

          . במקום ובמועד שימצאו עבורה אם ההתנסות תופסק עקב לידה, תיאלץ לחזור על כל ההתנסות מחדש

אם , תוכל להשלים לאחר הלידה את השעות החסרות מההתנסות 90% הצליחה לבצע ברצףאם הסטודנטית 

אם  תחליט לבצע ההתנסות לאחר הלידה, ייעשה מאמץ למצוא לה שדה קליני  מקום ההתנסות יאפשר זאת.

 , כדי שלא יחול עיכוב בלימודיה.בהקדם האפשרי

 

 נוכחות .3

מקורס  %20 -היעדרות של למעלה מ. 100% היא הנוכחות חובת ובסדנאות מעשית בהכשרה, במעבדות, בתצפיות

החסרים  המפגשים את להשלים , תחייב את הסטודנטראשון תואר בתקנון כמוגדרת מוצדקתה מעשי, גם אם מסיב

 .המחלקה החלטת פי על בחזרה על הקורס או

 

 לשנה משנה מעבר תנאי .4

,וציון "עובר" בכל אחת מתקופות ההכשרה 70ציון המעבר בקורסי ליבה בריפוי בעיסוק )שיוגדרו מראש בסילבוס( הוא   4.1

 .המעשית
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 אם תמליץ הוועדה. הוראה ועדת בפני עניינו יובא לימודים, שנת באותה הנלמדים קורסים בשני סטודנט נכשל 4.2

 קורסים שני רק ילמד בה ניסיון בשנת נכשל בהם קורסים אותם על חזרה לאפשר או הלימודים את להפסיק

 . מתחתיו למחזור מכן שלאחר בשנה להצטרף יוכל, הניסיון בשנת בהצלחה יעמוד הסטודנט אם.  אלה

בתנאי , הניסיון בשנת הלימודים להשלמת במקביל, מתקדמים לקורסים להירשם יוכל ניסיון בשנת סטודנט 4.3

 בדרישות עמד לא הסטודנט אם.  ההשלמה לקורסי מקבילות בשעות מתקיימים לא המתקדמים שהקורסים

  המתקדמים. בקורסים בהישגיו תלות ללא יופסקו לימודיו, הניסיון שנת

 

 המעשית להכשרה יציאה .5

 הקורסים.בתנאי שעמד בכל החובות של  להכשרה מעשיתסטודנט יוכל לצאת 

 

  המעשית בהכשרה עובר ציון לקבלת התנאים .6

 ;ההכשרה מפגשי בכל נוכחות 6.1

 תיק או טיפול מערכי, דוחות הגשת כולל, הקורס בתחילת הניתנות בהנחיות שמפורטות כפי המטלות ביצוע 6.2

 ;ההכשרה סיכום

 ;ההכשרה במקומות מהמדריכים עובר ציון עם משוב קבלת 6.3

 

 שלון בעבודה מעשיתיכ  .7

 להוביל יובא לדיון בפני ועדת ההוראה המחלקתית ועלול ההכשרה ממקומות באחד מעשית בהכשרה כישלון

 .  זו הכשרה עבור נוסף בתשלום הסטודנט יחויב נוספת הזדמנות מתן על תחליט הוועדה אם . לימודים להפסקת

 

  התנהגות כללי .8

 חוזרות הפרעות  יתאפשרו לא. המקצוע את ההולמים ומקצועית אישית התנהגות לכללי מחויבים הסטודנטים

 מתאימה שאינה התנהלות וכל, המנהלי לצוות הקליני לצוות, למרצים הולם בלתי דיבור, איחורים, בשיעורים

  .בריפוי בעיסוק למטפל

 

 המחלקה ביוזמת לימודים הפסקת .9

 בכפוף) הסטודנט של לימודיו את להפסיק עת בכל זכאית ההוראה ועדת, האוניברסיטה בתקנוני לכתוב בנוסף

 :הבאות מהסיבות( לשימוע

 ידי על בכתב התראה לו וניתנה ומקצועית אישית התנהגות כללי הולם שאינו באופן שהתנהג סטודנט  9.1

  .המחלקה

 במהלך במגע לבוא נדרש עמם האנשים את או עצמו את לסכן עלולה הנפשית או הגופנית שבריאותו סטודנט  9.2

 .הקלינית וההכשרה התצפיות

 התאמתו אי על יצביעו המדריכים ודיווחי המעשית ההכשרה בתקופת בתפקודו התאמה אי שתימצא סטודנט  9.3

 .בעיסוק ריפוי של במקצוע לעסוק

 עמדתו בכול דיון בהפסקת לימודים. הסטודנט יזומן להציג  9.4

 


