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 כללי .1

, תכניות )תואר שני( מוסמך, )תואר ראשון( בוגר לעבודה סוציאלית:בית הספר  תקנון זה מתייחס למכלול תכניות

)חלקם  כוללים לימודים עיוניים לימודי עבודה סוציאלית )ע"ס( ייחודיות: הסבה, משולבת והשלמות לתואר שני.

 האוניברסיטהלתקנוני . תקנון זה מתייחס לצרכים ייחודיים לבית הספר ומהווה נספח והכשרה בשדה ,סדנאיים(

 .www.ariel.ac.il באתרהמפורסמים 

 נוכחות בהרצאות .2

, בהתאם לדרישות המופיעות בנוהל הפנימי של בית המתודה חובה על הסטודנט להשתתף באופן פעיל בקורסי .2.1

 .הספר

לימודים שמתקיימת סטודנט להשתתף בסיורים למטרות לימוד, סדנאות וכל פעילות במסגרת ההעל  חובה .2.2

  מחוץ לקמפוס.

בהם חלה חובת נוכחות )בהתאם לסילבוס(, במקרים של היעדרות מוצדקת לפי תקנון האוניברסיטה  בקורסים .2.3

מפגשים, הסטודנט מחויב להודיע מוקדם ככל שניתן לאחראי על הקורס ולהמציא שלושה אשר אינה עולה על 

 על סיבת ההיעדרות, אחרת ההיעדרות תיחשב כלא מוצדקת.  אישור למזכירות ביה"ס תוך שבוע ממועד חזרתו

שיעורים מקורסי ארבעה , רשאי להיעדר עד האוניברסיטהלפי תקנון סיבה מוצדקת סטודנט שנעדר עקב  .2.4

  .ועל ההכשרה מעשית היעדרות מעבר לכך מחייבת חזרה על הקורס .שבועות מהכשרה מעשית 4ועד  מתודה,

 מעשיתמקורסי מתודה והכשרה פטור  .3

 .מעשית והכשרה קורסי מתודהמלא יינתנו פטורים 

 ציון עובר .4

בתואר התערבות"  לל בכל קורסי המתודה וכן בקורסים "מבוא לע"ס" ו"הערכת תכניותקעובר משו ציון .4.1

 . 80  הואובתכנית ההשלמות לתואר שני ; בתכנית המשולבת 70 הואבמסלול הרגיל ובמסלול ההסבה,  הראשון

 בקורסי החובה בהתאם למצוין בסילבוס. 70 הוא ר השניבתוא עוברציון  .4.2

 בקורס. לא ניתן להמיר יותר משני קורסי בחירה לאחר כישלון .4.3

 עבודותהגשת  .5

או לקבוע כישלון ה, רשאי המרצה בקורס להפחית ציון סטודנט לא הגיש עבודה במועד שנקבע על ידי המרצכאשר 

 חיה שנקבעה בסילבוס הקורס.בעבודה, בהתאם למשקל העבודה בציון הסופי ולהנ

 תנאי מעבר  .6

 מרכיבים: החלק האקדמי והחלק של ההכשרה המעשית בשדה.  שני בהצלחה ב התלוי התקדמות בלימודים

 בתואר ראשון:תנאי מעבר 

  .ובקורסי המתודה הכרחי למעבר מסמסטר לסמסטר ציון עובר בהכשרה המעשית בשדה .6.1

 

http://www.ariel.ac.il/


 
 

4 
 

 

הסטודנט יהא התקבלו כלל הציונים הסופיים של סמסטר א',  טרםשנייה בתחילת סמסטר ב' של שנה אם  .6.2

רשאי לבצע הכשרה מעשית בשדה על תנאי עד לקבלת הציונים הסופיים ובדיקת עמידתו בכל הדרישות. 

 במקרה שלא יעמוד בדרישות, תופסק הכשרתו בשדה לאלתר.

לשנת הלימודים הבאה, או  נכשל סטודנט בשני מועדים בקורס המהווה דרישת קדם לקורס אחר, או למעבר .6.3

לא יוכל להשתתף בקורסי מתודה מתקדמים או לבצע הכשרה מעשית בשדה בטרם  -להכשרה מעשית בשדה 

חזר על הקורס ועמד בהצלחה בכל דרישותיו. בנוסף, לא יוכל להשתתף בקורסים המתקיימים במקביל לקורס 

על הסטודנט לפנות ליועצת ביה"ס לתכנון החוזר. במקרה של כישלון שאינו מאפשר המשך לימודים, יהיה 

  המשך לימודיו.

ציון "עובר" או הערכה "ספק עובר" נדרשים למעבר לסמסטר ב' בקורס מתודה שנתי בשנה א' וכן בהכשרה  .6.4

 ג' .-מעשית בשדה בשנה ב' ו

בקבלת הערכה "ספק עובר" בסוף סמסטר א' בהכשרה מעשית בשדה נדרשת החלטת ועדת הוראה בשדה  .6.5

 ך הלימודים.להמש

 תנאי מעבר בתואר שני:

כישלון בפרקטיקום או בסמינר  6.9סטודנט שנכשל  פעמיים באותו הקורס  לא יוכל להמשיך בלימודיו.  .6.6

 הקליני, מחייב ועדת הוראה, אשר תחליט אם לתת לסטודנט הזדמנות נוספת, בהתאם לנסיבות.

לא יוכל  ,בנוסף ל להשתתף בקורס מתקדם.נכשל סטודנט בקורס המהווה דרישת קדם לקורס אחר, לא יוכ .6.7

 להשתתף בקורסים המתקיימים במקביל.

 בתואר שני למסלול ממסלולמעבר  .7

הנמצא במסלול ישיר עם תזה, רשאי לעבור למסלול ללא תזה רק באישורה של ועדת הוראה  בתואר שניסטודנט 

 בראשות ראש תכנית לתואר שני.

 הכשרה מעשית בשדה/פרקטיקום .8

    המהווה דרישות חוק העובדים הסוציאליים, הכשרה בשדה בתואר הראשון, הינה חובה על פי ב ההתנסות .8.1

 חלק בלתי נפרד מתכנית לימודי עבודה סוציאלית וכפופה לאישור ועדת ההוראה בשדה של בית הספר.

 הפרקטיקום הוא חלק בלתי נפרד מחובות התואר השני. .8.2

 .בשדה/פרקטיקום שקולה לקורס חובה הכשרה מעשית .8.3

על פי תקנון צפוי להיעדר לתקופה של מעל לחודש בהכשרה בשדה/פרקטיקום מסיבות מוצדקות, הסטודנט  .8.4

עדת הוראה לתכנון ת/פרקטיקום ויוזמן להופיע בפני ו, יודיע על כך לאחראי על ההכשרה המעשיהאוניברסיטה

 המשך לימודיו.

 חשבונו למקום ההכשרה במועד שנקבע לו.באחריות הסטודנט להגיע על  .8.5
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 להוראה בשדה  ועדההו .9

לתפקודו או יכולותיו של הסטודנט לעסוק בפרופסיה או בעיות  או ספקות בנוגע בעיות קשיים, שהתעוררו במקרה

ועדה ולא הגיע, למעט במקרה של וסטודנט שזומן להופיע בפני  .שדהלהוראה ב לוועדה יוזמן אתיות, הסטודנט

האוניברסיטה )חובה להציג אישורים(, הדיון יתקיים בהיעדרו והחלטות הוועדה  על פי תקנון עדרות מוצדקת הי

 .תחייבנה אותו

הוועדה רשאית להפסיק או להשעות באופן חלקי או מלא את לימודיו או הכשרתו של הסטודנט מהסיבות  .9.1

 הבאות:

 נכשל"." או "קיבל בהכשרה מעשית בשדה ציון "ספק עובר 9.1.1

מדריך או רכז ההכשרה המעשית או מורה המתודה התרשמו מקשיים, בעיות או ספקות בנוגע ה 9.1.2

 .לתפקודו או יכולותיו של הסטודנט לעסוק בפרופסיה

מקצועית, אתית )על פי קוד/כללי האתיקה של העובדים  -קיים ספק  בנוגע להתנהלות בלתי ראויה  9.1.3

או  מצא בלתי ראויה במסגרת ההכשרהישת הסוציאליים(, משמעתית, אקדמית וכל התנהגות אחרת

 הלימודים העיוניים לאיש מקצוע בתחום הטיפול.

 הוראה אקדמית הוועדה ל  .10

 אקדמית רשאית בכל עת להפסיק את לימודיו של הסטודנט מהסיבות הבאות:להוראה  הועדהו .10.1

המתודות/  סטודנט לא מילא את חובותיו ולא עמד בדרישות בהתאם לתוכנית הלימודים העיונית,ה 10.1.1

 קורסים קליניים וההכשרה בשדה/ פרקטיקום.

סטודנט עבר על תקנות הקוד האתי של העובדים הסוציאליים או שהתנהגותו אינה הולמת את כללי ה 10.1.2

בכתב על ידי התראות  שתילמרות שקיבל ת ההולמים אנשי טיפול, ההתנהגות האישית והמקצועי

 .הוראה בשדהל אקדמית אוהוועדה להוראה הנהלת בית הספר או 

 הסטודנט קיבל התראה אחת ע"י ועדת הוראה בשדה בשל נסיבות חמורות של  10.1.3

 התנהגותו האישית והמקצועית. 

  .הבנסיבות חמורות במיוחד, אף ללא  התרא 10.1.4

 ולה לסכן את עצמו או את סביבתו.בריאותו של הסטודנט על 10.1.5

יע בפני ועדה ולא הגיע, למעט במקרה של סטודנט שזומן להופהסטודנט יוזמן לשימוע לפני הפסקת לימודיו.  .10.2

היעדרות מוצדקת כקבוע בתקנוני האוניברסיטה )חובה להציג אישורים(, הדיון יתקיים בהיעדרו והחלטות 

 הוועדה תחייבנה אותו.
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 לימודים ביוזמת הסטודנטהקפאת   .11

, והמתודות המלוותמעשית על ההכשרה המחדש יצטרך לחזור במהלך ההכשרה המעשית, סטודנט המקפיא לימודיו 

יופסקו  ,מחדשוהמתודות  סטודנט שלא יחזור על הכשרה מעשית  כדי שיוכל לצבור שנתיים רצופות של עבודה בשדה.

 . לימודיו

 תואר הראשון    לימודי הבמעמד הסטודנט  .12

  מהתנאים הבאים:באחד ון של האוניברסיטה, בתקנ למצויןבנוסף  סטודנט יהיה "במעמד לא תקין"  .12.1

  נכשל"."ל ציונו נקבע שדהב להוראה שבוועדהאו  ,המעשית בשדה בהכשרה בקורס מתודה, או נכשל 12.1.1

התנהגותו והתנהלותו במסגרת ההכשרה המעשית או במסגרת הלימודים העיוניים נבחנה בוועדת  12.1.2

ונמצא כי הם אינם עומדים בתקנון/כללי  האתיקה של , שדהב ההוראבוועדה לו , אהוראה אקדמית

 הולמים איש פרופסיה טיפולית. שהם לאאו , בדים הסוציאלייםהעו

  הכשרה מעשית וקורסי המתודה כרוכים אלה באלה. כישלון באחד מן השניים גורר כישלון בשני ומתוך כך   .12.2

 על הסטודנט לחזור על קורסי המתודה וההכשרה בו זמנית.

ית או ועדת  הוראה בשדה, יוכל לחזור סטודנט שהיה במעמד "לא תקין" ועמד בדרישות ועדת הוראה אקדמ .12.3

 למעמד תקין.

  תואר השנילימודי הסטודנט בה מעמד .13

או אם נכשל בקורס "סדנא למיומנויות טכניקות בדיאלוג שבין העצמי למשפחה"  –מעמד "לא תקין" סטודנט יהיה ב

 .'בפרקטיקום בסמסטר אאו  בסמינר פרקטיקום קליני

ייבדק בוועדה להוראה בשדה וכן במעקב צמוד של ראש היחידה מצבו של הסטודנט בפרקטיקום בשדה  .13.1

 .בשדה הוראהל היוזמן לוועד שהתעוררו קשיים ובעיות בתפקודו בפרקטיקום סטודנטלהוראה בשדה. 

ייבדק מעמדו האקדמי של הסטודנט ותוצע תכנית לסייע לו לשפר את תפקודו, תוך הגבלת מערכת בוועדה  .13.2

 .נ"ז 10שעות הלימוד שלו עד 

האקדמי של הסטודנט ייבדק ויקבע מחדש לאחר תקופת הבחינות של הסמסטר העוקב, אם לא עמד  מצבו .13.3

 .בדרישות האקדמיות שהוחלטו על ידי הוועדות יופסקו לימודיו

סטודנט שאושר לו לחזור על קורס "סדנא למיומנויות טכניקות בדיאלוג שבין העצמי למשפחה" או "סמינר  .13.4

  מיוחדת.ב לחזור על פרקטיקום בשדה בהתאם לתכנית פרקטיקום קליני", יחוי

 ואישורים רפואיים במסגרת הכשרה בשדה בבתי חולים חיסונים .14

בהתאם לתכנית החיסונים הנקבעת ע"י משרד על חשבונו בעצמו ו להתחסן חובה על הסטודנט לדאוג  .14.1

 ריאות או בקופות החולים. ומתעדכנת מעת לעת. החיסונים יבוצעו במרפאות החיסונים של משרד הב הבריאות
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הסטודנט יציג למזכירות היחידה להכשרה מעשית בשדה את האישור על קבלת החיסונים )טופס של משרד   .14.2

( עד תחילת סמסטר א' של שנה ג' עיכוב בהגשת האישורים יגרום לעיכוב בהתחלת ביצוע ההכשרה הבריאות

 ים.המעשית ועקב כך להשלמתה בקיץ אחרי סיום שנת הלימוד

 העדר רישום פלילי  .15

כולל צגת אישור על העדר רישום פלילי סוכנות ההכשרה לה דרישות על הסטודנטים להיות מודעים לאפשרות של 

)להלן: "החוק"(.  2001-התשס"אל עברייני מין במוסדרות מסוימים, על פי החוק למניעת העסקה ש ,עבירות מין

 הם.היענות לדרישה כזו מהווה תנאי להמשך לימודי

 שונות  .16

הספר רשאי לשנות את מערכת השעות או ימי הלימוד האקדמי או ימי ההכשרה המעשית, בהתאם  בית .16.1

 הספר. בית לצורכי

הלוקה בבעיה גופנית העלולה למנוע ממנו לעמוד בדרישות המקצוע או בבעיה נפשית, מחויב לידע  סטודנט .16.2

מכתב רפואי המעיד על כשירותו לעבוד במקצוע  טרום הלימודים או ברגע שנפגע, את ראש בית הספר ולצרף

העבודה הסוציאלית. סטודנט שמצבו מחייב דיווח, מאשר מראש את מסירת המידע הרלוונטי למקום 

 .ההכשרה המעשית

 


