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 רפואת חירוםל החוג תקנון

 "אפתש ל"לשנה

 תקנון זה מתייחס לצרכים הייחודיים לחוג לרפואת חירום ומהווה נספח לתקנון המכללה.

 המכללה בכל נושא ועניין. לתקנוניהסטודנטים הלומדים בחוג כפופים 

 סגל החוג .1

 ראש החוג – פרופ' יזהר בן שלמה 

  רכז החוג –מר מיכאל אבני משכית 

  'יועצת ומזכירת החוג –נטלי רומנובסקי גב 

 
  'אמבון אוסקרפרופ   כמאלד"ר חמוד 
  'מליק צביפרופ    חנות אנעםד"ר 
 פרופ' פיטקובסקי יעקב 

 פרופ' ישעיהו כץ 

  מלול לימורד"ר 

 ד"ר ברודסקי סתיו 
 ד"ר אברהם צפורה  ד"ר נוימן הדר 

 ד"ר אדלשטיין שמעון   אבו שקארה אשרףד"ר  
 ד"ר איוון אליוט  שמוע ליפז-ד"ר ניר 

 ד"ר אסא מיכאל  ד"ר עוסמאן אמירה 
  טביב אתי  -ד"ר בהם  ד"ר פרנקנטל הלל 

  ד"ר גרוזדב נדיה   קובו גרינהוט אילהד"ר  
  ד"ר דבור זיאד  מר אבו ליל סאהר 
  ד"ר דנגור ורד  גב' אורנה אחראי 

  ד"ר דקל ירון  

 ד"ר הדרי עמרם 

 ד"ר ח'טיב אלינור 

 

  
  
 
 

 מטרת הלימודים .2

" הראשון מגיב"להיות ה מעולים מקצוע אנשי להכשיר למטרה לה שמה הלימודים תכנית 

(First responder, EMT-P )היא מקנה את שונים בהיקפים חירום רפואיים במגוון אירועי .

מדיק אראהידע והכישורים הנדרשים לתפקוד עצמאי בפאזת הטיפול טרום ביה"ח, כאשר הפ

  הבודד והן במקרי אירוע רב נפגעים.נדרש לתפקד הן כמטפל והן כראש צוות, הן בחולה 

 

http://www.zefat.ac.il/?CategoryID=351&ArticleID=389&SearchParam=%D7%AA%D7%A7%D7%A0%D7%95%D7%9F
http://www.zefat.ac.il/?CategoryID=351&ArticleID=389&SearchParam=%D7%AA%D7%A7%D7%A0%D7%95%D7%9F
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 תכנית הלימודים: .3

שעות )לא כולל  1324הכשרה מעשית בת לצד תכנית הלימודים כוללת לימודים עיוניים  3.1

 נקודות זכות.  139שעות תרגול(. בסה"כ כ 

 מטעם מד"א בתום הלימודים וההשתלמויות ולאחר מעבר בחינת ההסמכה הארצית

רום יזכו בתואר "בוגר רפואת חרום" ירפואת חל החוג בוגרי מגמת ,פאראמדיק תעודתל

(B.EMS תואר מקביל ושווה ערך לכל תואר אוניברסיטאי אחר כמו ,)B.A  אוB.Sc,  אשר

 שנים.  3. משך הלימודים בתכנית יאפשר המשך לימודים אוניברסיטאיים

תנאי והתואר כמו כל תכנית אקדמית חדשה אישור המועצה להשכלה גבוהה הוא על 

קיים אישור זמני ומחזור  נכון לשנת תש"פ,מותנה בהסמכת מל"ג בתום המחזור הראשון. 

 אחד כבר סיים את לימודי התואר וקיבל הסמכה. בשנת תשפ"א אנו מצפים לאישור הקבע. 

 

 חטיבות:  3 ומחולקת להתכנית בנויה ממסלול של שלוש שנים  3.2

 חטיבת לימודי היסוד 

  הקלינייםחטיבת הלימודים 

 חטיבת ההתנסות המעשית 

וקבלת  מדיקאראלפעל הסטודנט מוטלת החובה והאחריות לעמוד בדרישות ההסמכה 

 .מספר הרישום

 :שים לביש ל 

 מדיק. אראהוא עמידה במבחן ההסמכה לפ כי תנאי לקבלת תואר .א

 ללא עמידה בכל הדרישות האקדמיות לתואר. תינתן הזכות לגשת למבחן ההסמכהלא  .ב

שני . עיוני ומעשי –לשני חלקים  בעמידה במבחן סיום הנחלק מותנית פאראמדיקהתעודת 

שהסטודנט עמד בכל הדרישות  לאחר הםבמכללה וניתן לגשת אליהחלקים יערכו 

עמד במספר המשמרות )האקדמיות ואושר על ידי החונך בהכשרה המעשית במד"א 

לעניין זה יובהר כי מד"א . (ומטלות הנדרשות על ידי מד"א ונמצא ברמה מקצועית טובה

הסטודנטים להכשרה המעשית במרחבים השונים  האחראי והקובע את שיבוץהוא הגורם 

)וזאת לפי  בירק לחונך המרחוהוא שומר לעצמו את הזכות לשבץ בכל תחנה בארץ. כמו כן, 

 .פאראמדיקשר את הגשת הסטודנט למבחן ההסכמה לקביעת מד"א( הסמכות לא
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 וציון המעבר בכל קורס תכנית הלימודים תלת שנתיתפריסת  3.3

 סמסטר א' -שנה א' 

 דרישת קדם ציון עובר נ"ז ששנ"ת מרצים קוד מלא שם
-503020-1 ביולוגיה של התא 

4 
  60 2 1 פרופ' מליק צבי

 -לפסיכולוגיהמבוא 
 תרגול

ד"ר קובו גרינהוט  503130-2
 אילה

1 2 60  

  60 2 1 עוסמאן אמירהד"ר  503650-2 שיטות מחקר 

ד"ר קובו גרינהוט  563130 מבוא לסטטיסטיקה
 אילה

1 2 60  

  60 2 1 ד"ר מלול לימור 503790-2 אתיקה רפואית 

פרופ' בן שלמה  505250-2 פתולוגיה כללית 
 יזהר

1 2 60  

  60 3 1 ד"ר אסא מיכאל 506010-1 פיזיקה מכניקה וחשמל 

  60  0.5 מר גבאי יהודה 506011-1 פיזיקה מכניקה וחשמל

-506020/1 כימיה כללית ואורגנית 
1 

  60 4 1.5 ד"ר דנגור ורד

גב' אחראי אורנה  506160-1 מבוא לפסיכולוגיה 
 ד"ר ניר שמוע ליפז

1.5 3 60  

  60 2 1 ד"ר אליוט אוון 506520-1 נוירופיזיולוגיה 

יםשנתי יםקורס  

  60 5 2.5 מר אבו ליל סאהר 506030-1 אנטומיה ואמבריולוגיה 

  60 5 2.5 מר אבו ליל סאהר 506050-1 פיזיולוגיה של מערכות 
 

 סמסטר ב' -שנה א' 

 דרישת קדם ציון עובר נ"ז ששנ"ת מרצים קוד מלא שם
 1.5 ד"ר נוימן הדר 501180-1 כללית גנטיקה

 
3 60  

  70 2 1 טביב אתי-ד"ר בהם 501210-6 'ב אישית בין תקשורת

  65 2 1 ד"ר דבור זיאד 503760-2 פרמקולוגיה

פרופ' פיטקובסקי  506000-1 אימונולוגיה 
 יעקב

0.5 1 60  

  60 2 1 ד"ר גרוזדב נדיה 506040-1 מיקרוביולוגיה 

  60 2 1 ד"ר אליוט אוון 506060-1 נוירואנטומיה 

מר אבני משכית  emt  506080-1עזרה ראשונה 
 מיכאל

2.5 5 75  

ד"ר קובו גרינהוט  506150-1 מידענות 
 אילה

1 2 60  

  60 3 1 ד"ר דקל ירון 506470-1 מבוא לביוכימיה 

  60  0.5 ד"ר דקל ירון 506471-1 מבוא לביוכימיה 
 

 קורסי קיץ  - שנה א

 דרישת קדם ציון עובר נ"ז ששנ"ת מרצים קוד מלא שם
התנסות מעשית 

 אבאמבולנס של מד"
אבני משכית מר  506100-1

 מיכאל
0.5 1 70  

התנסות מעשית 
 בנט"ן/אט"ן 

מר אבני משכית  506110-1
 מיכאל

0.5 1 70  

מר אבני משכית  506200-2 מיומנויות שגרה וחירום 
 מיכאל

 EMTעזרה ראשונה  70 2 1

506080 
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 סמסטר א' -שנה ב' 

 דרישת קדם ציון עובר נ"ז ששנ"ת מרצים קוד מלא שם
פרמקולוגיה יישומית 

 וקלינית 
 503760פרמקולוגיה  65 4 2 ד"ר אוסמה חוסיין 506120-1

 

ד"ר אדלשטיין  506130-1 מחלות זיהומיות 
 שמעון

 503760פרמקולוגיה  60 2 1
 506000אימונולוגיה 

 506040מיקרוביולוגיה 
אנטומיה ואמבריולוגיה 

506030 
פיזיולוגיה של מערכות 

506050 
מערכת נשימה, מצבים 

דחופים, שמירה על נתיב 
 אויר 

אנטומיה ואמבריולוגיה  70 3 1.5 ד"ר פרנקטל הלל 506170-1
506030 

היסטולוגיה פתולוגיה 
506070 

פיזיולוגיה של מערכות 
506050 

 506060 נוירונטומיה

 

 אבחנה פיסיקלית 
 

אנטומיה ואמבריולוגיה  70 3 1 ברודסקי סתיוד"ר  506250-1
506030 

היסטולוגיה פתולוגיה 
506070 

פיזיולוגיה של מערכות 
506050 

 70  0.5 ברודסקי סתיוד"ר  506251-1

אבו שקארה ד"ר  506260-1 קרדיולוגיה ממוחשבת 
 אשרף

 506060נוירואנטומיה  70 2 1
היסטולוגיה פתולוגיה 

506070 
אנטומיה ואמבריולוגיה 

506030 
פיזיולוגיה של מערכות 

506050 

מבוא לפסיכולוגיה  70 1 0.5 ח'טיב אלינורד"ר  506300-1 מצבי חירום פסיכיאטריים
506160 

תקשורת בין אישית 
501210 

מר אבני משכית  506310-1 התנסות מעשית במלר"ד 
 מיכאל

  מיומנויות שגרה וחירום 70 2 1
עזרה ראשונה : 506200

EMT 506080 

 

  70 2 1 הדרי עמרם ד"ר 506730-1 כירורגיה כללית 

  70 2 1 ד"ר הדרי עמרם 506740-1 מצבי טראומה וכויות 

יםשנתי יםקורס  

מערכת כלי דם, מצבים 
 דחופים )קרדיולוגיה( 

 

506140-1 
 

אבו שקארה ד"ר 
 אשרף

1.5 
 

4 
 

70 
 

 503760פרמקולוגיה 
היסטולוגיה פתולוגיה 

506070 
אנטומיה ואמבריולוגיה 

506030 
מערכות  פיזיולוגיה של

506050 

 

506141-1 
 

אבו שקארה ד"ר 
 אשרף

0.5 
 

 70 
 

 

 

 סמסטר ב' -שנה ב' 
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 דרישת קדם ציון עובר נ"ז ששנ"ת מרצים קוד מלא שם
מבוא לסטטיסטיקה  60 2 1 ד"ר אברהם צפורה 500990-2 מבוא לאפידימיולוגיה 

 ושיטות מחקר 

 

מערכת נפרולוגית 
ואורולוגית מצבים 

 דחופים 

 506060נוירואנטומיה  60 1 0.5 ד"ר חנות אנעם 506180-1
היסטולוגיה פתולוגיה 

506070 
אנטומיה ואמבריולוגיה 

506030 
פיזיולוגיה של מערכות 

506050 

מערכת העיכול מצבים 
 דחופים 

 506060נוירואנטומיה  60 1 0.5 ד"ר הדרי עמרם 506190-1
היסטולוגיה פתולוגיה 

506070 
ואמבריולוגיה אנטומיה 
506030 

פיזיולוגיה של מערכות 
506050 

מערכת אנדוקרינולוגית 
 מבוא ומצבים דחופים 

 506060נוירואנטומיה  60 2 1 ד"ר אוסמה חוסיין 506210-1
היסטולוגיה פתולוגיה 

506070 
אנטומיה ואמבריולוגיה 

506030 
פיזיולוגיה של מערכות 

506050 

מצבי חירום פנימיים 
 וקורויסות חום 

 506060נוירואנטומיה  60 2 1 ד"ר קרואני מילאד 506220-1
היסטולוגיה פתולוגיה 

506070 
אנטומיה ואמבריולוגיה 

506030 
פיזיולוגיה של מערכות 

506050 

 506060נוירואנטומיה  60 2 1 ד"ר פרנקטל הלל 506230-1 נוירולוגיה מצבי חירום
היסטולוגיה פתולוגיה 

506070 
ואמבריולוגיה אנטומיה 
506030 

פיזיולוגיה של מערכות 
506050 

היסטולוגיה פתולוגיה  60 1 0.5 ד"ר חמוד כמאל 506240-1 אורטופדיה מצבי חירום
506070 

אנטומיה ואמבריולוגיה 
506030 

פיזיולוגיה של מערכות 
506050 

פרופ' בן שלמה  506280-1 מצבי חירום מילדותיים 
 יזהר

 506040 מיקרוביולוגיה 60 2 1
היסטולוגיה פתולוגיה 

506070 
אנטומיה ואמבריולוגיה 

506030 
פיזיולוגיה של מערכות 

506050 

 503760פרמקולוגיה  60 2 1 ד"ר פרנקטל הלל 506290-1 מצבי חירום פדיאטריים 

היסטולוגיה פתולוגיה 
506070 

אנטומיה ואמבריולוגיה 
506030 

פיזיולוגיה של מערכות 
506050 

מר אבני משכית  506530-1 קורס פרוטוקולים א 
 מיכאל

מיומנויות שגרה וחירום  80 2 1
506200 
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התנסות מעשית במלר"ד 
 כירורגיה  -

מר אבני משכית  507110-1
 מיכאל

  מיומנויות שגרה וחירום 70 1 0.5
עזרה ראשונה : 506200

EMT 506080 

 503760פרמקולוגיה 

 

התנסות מעשית במלר"ד 
 ילדים  -

מר אבני משכית  507120-1
 מיכאל

  מיומנויות שגרה וחירום 70 1 0.5
עזרה ראשונה : 506200

EMT 506080 

 503760פרמקולוגיה 
 

 סמסטר א' –נה ג' ש

 דרישת קדם ציון עובר נ"ז ששנ"ת מרצים קוד מלא שם
  70 2 1 ד"ר מלול לימור 503790-3 אתיקה רפואית

אבטחת איכות וניהול 
סיכונים )כולל רישום 

 רפואי(

  60 2 1 פרופ' אמבון אוסקר 506320-1

מבוא למנהל מערכות 
 בריאות

  60 2 1 פרופ' אמבון אוסקר 506340-1

סוגיות נבחרות בדימום 
 ובמתן שתן ונוזלים

  70 1 0.5 טל הללנד"ר פרנק 506360-1

acls 506370-1  מר אבני משכית
 מיכאל

0.5 1 80  

phtls 506380-1  מר אבני משכית
 מיכאל 

0.5 1 80  

apls 506390-1  מר אבני משכית
 מיכאל

0.5 1 80  

סדנא: התמודדות במצבי 
 לחץ

  60 1 0.5 טביב אתי-ד"ר בהם 506410-1

 -התמודדות עם מוות 
 רפואת חירום ג

  60 1 0.5 טביב אתי-ד"ר בהם 506420-1

מר אבני משכית  506440-1 התנסות קרדיולוגיה
 מיכאל

מיומנויות שגרה וחירום  80 1 0.5
506200 

 506140מערכת כלי דם 
 506170מערכת נשימה 

יישומית פרמקולוגיה 
506120 

מר אבני משכית  506450-1 התנסות הרדמה
 מיכאל

מיומנויות שגרה וחירום  80 1 0.5
506200 

 506140מערכת כלי דם 
 506170מערכת נשימה 

פרמקולוגיה יישומית 
506120 

מר אבני משכית  506460-1 התנסות במיילדות
 מיכאל

מיומנויות שגרה וחירום  80 1 0.5
506200 

 506140מערכת כלי דם 
 506170מערכת נשימה 

פרמקולוגיה יישומית 
506120 

מצבי חירום מילדותיים 
506280 

מר אבני משכית  506540-1 קורס פרוטוקולים ב
 מיכאל

2 4 80  

  60 1 0.5 פרופ' אמבון אוסקר 507150-2 מבוא לכלכלת בריאות
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 סמסטר ב' –שנה ג' 

 דרישת קדם ציון עובר נ"ז ששנ"ת מרצים קוד מלא שם
סוגיות בניהול אר"ן לסוגיו 

 +)חומ"ס/קרינה(
מר אבני משכית  506400-1

 מיכאל
1 2 80  

מר אבני משכית  506430-1 התנסות בנט"נים
 מיכאל

8 16 80  

סמינריון: קידום בריאות 
מניעת תאונות בית 

 וטראומה בילדים

 506150מידענות  70 3 1.5 ד"ר פרנקטל הלל 506330-1
מבוא לסטטיסטיקה 

 ושיטות מחקר

 

 

 תקנון החוג לרפואת חירום .4

מטרת תקנון זה הינה להגדיר את הזכויות והחובות של סטודנט הלומד בחוג, נוהלי הלימוד 

של  הדרישות הכלל אקדמיותוהבחינות ותנאי המעבר משנה לשנה. תקנון זה נוסף על 

 המכללה.

לימודי ע"פ תקנון ט חובות תכנית הלימודים מוטלת על הסטודנהאחריות למילוי כל ככלל   4.1

 .עמידה בכל חובות הלימודים כפי שמופיע בתקנון זהבמכללה ו חובה

 הבאות: על הסטודנט למלא אחר הדרישות ומעבר משנה לשנה לשם קבלת תואר בוגר 4.2

 כנדרש בסילבוס הקורס וכמופיע בתקנון זה. לקבל ציון מעבר

, תפקידה לבדוק, לדון ולהחליט על המשך לימודיהם של סטודנטים ועדת סטטוס חוגית 4.3

ועדה והם וכן בבקשות להכרה בלימודים קודמים. אשר לא עמדו בדרישות תכנית הלימודי

רשאית לאפשר לתלמיד לחזור על קורס מסוים, מתכנסת במהלך שנה"ל ובסוף השנה. הועדה 

  .או על שנת לימודים פעם אחת בלבד במהלך הלימודים  או להחליט על הפסקת לימודים

יופנה לוועדה זו סטודנט, אשר מצב לימודיו מצריך לדעת הנהלת החוג דיון מיוחד או סטודנט 

 העונה על אחד מהתנאים הבאים:

 כל המקצועות הפרה קליניים. ב ציון עובריבת השתתפות בהתנסויות המעשיות מחי

נוירואנטומיה, פיזיולוגיה של מערכות, מיקרוביולוגיה, להלן הקורסים: 

, EMT, אנטומיה ואמבריולוגיה, פרמקולוגיה, הנוירופיזיולוגיה, היסטולוגיה ופתולוגי

 הבאים:קורסים ב ציון עוברכמו כן,  מיומנויות שגרה וחירום.

 כירורגיה וכוויות )התנסות במלר"ד כירורגי(;מצבי טראומה  -

 מצבי חירום פדיאטריים )התנסות במלר"ד ילדים(; -

מערכת כלי דם ומצבים דחופים, קרדיולוגיה ממוחשבת, אבחנה פסיקלית,  -

 מצבים דחופים )התנסות בהרדמה, קרדיולוגיה, מיילדות(; –מערכת נשימה 

 מצבי חירום מיילדותיים )התנסות במיילדות(.  -

 שההשתפות בקורס אחר תלויה בציון עובר בו(   שאיננו קורס קדם נכשל בקורס אחד(

  חזור על הקורס.עלה שנה ויי 70בלבד וציונו המשוקלל השנתי מעל 

http://www.zefat.ac.il/?CategoryID=858&ArticleID=1328
http://www.zefat.ac.il/?CategoryID=858&ArticleID=1328
http://www.zefat.ac.il/_Uploads/dbsAttachedFiles/habaa.pdf
http://www.zefat.ac.il/_Uploads/dbsAttachedFiles/habaa.pdf
http://www.zefat.ac.il/_Uploads/dbsAttachedFiles/habaa.pdf
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  סטודנט שנכשל בקורס קדם, לא יורשה לגשת לקורס המבוסס עליו עד להשלמת

 דם.חובותיו בקורס הק

  הועדה 70המשוקלל השנתי הוא פחות מ סטודנט שנכשל במקצוע אחד בלבד וציונו ,

 תחליט אם להפסיק את לימודיו או לחייבו לחזור על שנת הלימודים .

   הוועדה תחליט אם 70סטודנט שנכשל בשני מקצועות וציונו המשוקלל השנתי מעל ,

במידה  . לחייבו לחזור על הקורסים בהם נכשל או לחזור על שנת הלימודים במלואה

ויוחלט על חזרה על שנה, חובתו של הסטודנט תכלול מלבד ציון עובר בקורסים שבהם 

בכל הקורסים שבהם לא השיג את הציון הזה קודם  75%נכשל גם שיפור ציוניו אל מעל 

 לכן.

  סטודנט שקיבל חוות דעת שלילית מחונכי מד"א בזמן ההשתלמות המעשית יחזור על

 ך יידרש לחזור על קורס פרוטוקולים.ההשתלמות במלואה בנוסף לכ

  במקצועות נוספים ימשיך  כישלונותסטודנט שנכשל בהתנסות קלינית אחת ללא

בהתנסויות על פי התכנית ויחזור על ההתנסות הקלינית שנכשל בה מוקדם ככל 

   האפשר.

  ולאור ציוניו לימודיובהמשך  תדוןסטודנט שנכשל בשתי התנסויות קליניות הועדה ,

 .ים תוכל להחליט על הפסקת לימודיו או על מתן הזדמנות נוספתהאחר

   סטודנט שנכשל בהתנסות אחת ובנוסף נכשל במקצוע אחד לפחות תחליט הוועדה אם

, לאור מכלול הישגיו בתחומים לחייבו לחזור על שנת הלימודים או להפסיק את לימודיו

 . האחרים

 ניבה, רמאות, זיוף או התנהגות לא גנחשד בבהתנסות קלינית דווח לגביו שסטודנט ש

תדון באירועים שידווחו ובמידה שתמצא שהם אכן אירעו תעביר את אתית, הועדה 

  .להפסיק את לימודיועניינו לוועדת המשמעת בהמלצה 

  המהווה הפרה של כללי ההתנהגות אחר מן המפורטים מעלה סטודנט שעשה מעשה

במהלך הלימודים או בעבודה מחוץ המקצועית הן במהלך ההתנסות הקלינית והן 

 .ללימודים, תהיה רשאית הועדה  לדון בעניינו ולהחליט להפסיק את לימודיו

סטודנט שענינו מובא בפני ועדת הסטטוס יקבל על כך הודעה בכתב מראש  :הליך עבודת הועדה4.3.1 

אפשרית בוועדה החל משנה ב' ללימודים ובמקרה שההחלטה ה ויוזמן להביא את דבריו בפני הועדה.

לומד להופיע בפני הועדה ולהציג את טענותיו אפשר הוועדה להיא הפסקת לימודים או חזרה על שנה, ת

תוך  הסטטוסניתנת הזכות לערער על החלטת ועדת  החלטות הועדה יימסרו לסטודנט בכתב. בעצמו.

בוועדת במקרה של הגשת ערעור על החלטת הועדה, יקבע מועד לדיון טה. שבועיים מקבלת ההחל

 תוך שבועיים מקבלת הערעור. הערעורים שקיימת לצורך זה 

תכנית הלימודים היא רצופה. ראש החוג ישקול מתן אישור להפסקה  :הפסקת לימודים וחידושם4.3.2 

תוגש בקשה בכתב להנהלת החוג  :זמנית בלימודים לשנה אחת בלבד לפי בקשת סטודנט, בנוהל הבא

אישור  יש להגיש את הבקשה לפני סיום הסמסטר של שנה"ל הנוכחית . . להפסקה זמנית בלימודים

 .שנים 6 –אין לפצל את תכנית הלימודים מעבר ל   .רשמי יינתן ע"י ראש החוג לאחר דיון בבקשה
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 : הכרה בלימודים קודמים4.3.3

הכרה בקורס מלימודי  –בקשה בכתב בטופס  סטודנט המבקש פטור מקורס יגיש .א

 תואר בעבר, בצירוף סילבוס של הקורס שנלמד

לפחות ומספר שווה לפחות של שעות  70קבלת פטור מקורס מותנית בציון של  . .ב

השנים האחרונות באוניברסיטה או במכללה בתכנית  3לימוד. ובתנאי שנלמד ב 

 .ע"י מל"ג המוכרת 

ימליץ על מתן הפטור לאחר בדיקת . המרצה חוגראש הלהבקשה לפטור תוגש   .ג

במידה והסטודנט קיבל פטור . סילבוס והתאמת תכנים לקורס הנלמד במכללה

מקורס, יועבר הנתון למדור סטאטוס ובפלט הציונים יופיע פטור והציון של 

 .הקורס לא ישוקלל בציון הבוגר

 טור תועבר ע"י ראש החוג לסטודנט.הודעה על מתן/אי מתן פ .ד

 מעבר משנה לשנה: 4.3.4

 בתקנון זה. ותעמידה בכל חובות הלימודים כפי שמופיע  

 מעבר משנה א' לשנה ב':א. 

 .3נדרש ציון עובר בכל המקצועות כפי שמצוין בסעיף  1א. .

 בכל המקצועות במעבר משנה א' לשנה ב'. 70נדרש ציון ממוצע משוקלל של . 2א. 

 :מעבר משנה ב' לשנה ג' ב.

 .3נדרש ציון עובר בכל המקצועות כפי שמצוין בסעיף . 1ב.

 בכל המקצועות במעבר משנה ב' לשנה ג'. 70נדרש ציון ממוצע משוקלל של . 2ב.

לא יורשה סטודנט לעבור לשנה ג' אם חסר לו ציון עובר אפילו בקורס אחד. אין . 3ב.

 להשאיר חובות לימודיות לשנה ג'.

 לימודי חובה כלל מכללתיים: 4.3.5

יש להגיע לרמת פטור באנגלית עד סוף שנה ב'. סטודנט שלא סיים חובותיו באנגלית כנדרש לא א. 

 יורשה לעלות לשנה ג'.

סטודנט החייב בקורסי אנגלית בכל רמה שהיא, מחויב להתחיל את לימודי האנגלית כבר בסמס'  ב. 

 א' של שנה א' ולהשלימם ברצף.

 במעבר מרמה לרמה.בקורס באנגלית  60נדרש ציון של  ג. 
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כל סטודנט חייב להגיע לרמת פטור בהבעה עברית עד סוף שנה א'. סטודנט לא יורשה לעלות לשנה ד. 

 ב' טרם סיום חובותיו בהבעה עברית. 

לפחות כתנאי לקבלת פטור בעברית לסטודנטים  76בבחינת הפטור בהבעה עברית, נדרש ציון של  ה. 

 שראלית.מחו"ל או לבעלי תעודת בגרות לא י

 

מועמד לקבלה  חובת הביטוח חלה על הסטודנט. –ביטוח בריאות  :בריאות הסטודנט .5

על פי הנחיית  משרד הבריאות כל סטודנט חייב  ללימודים חייב למלא הצהרת בריאות.

להתחסן כתנאי להשתלבות בלימודים קליניים בשדה. זאת על פי תכנית חיסונים שנבנתה על 

ידי ראש שרותי בריאות הציבור לאור ניסיון רב שנים המוכיח כי קבלת חיסונים מקדמת 

יוכל להשתלב  לא שיסרב להתחסןסטודנט בריאות ומונעת הידבקות במחלות שונות. 

 ויועבר לוועדת הסטטוס של החוג לקבלת החלטה בעניינו.  ותבהתנסויות קליני

חובת הסטודנט לדווח בכתב לראש . ניתן לקבל יעוץ מאחות אפידמיולוגית בלשכת הבריאות

התגלה חשד שסטודנט חולה במחלה  החוג על כל שינוי שחל במצב בריאותו כפי שהוצהר.

יפנה ראש החוג למשרד הבריאות  בבקשה להנחיה  ,בריאות העםמסכנת, כמשמעה בתקנות 

 .לגבי  המשך לימודיו

תקנון כללי המשמעת והנוכחות החלים על כלל הסטודנטים במכללה, על פי  – כללי התנהגות .6

ככל שלא נקבע אחרת בחוג , יחולו גם על הסטודנטים בחוג. מבוא והגדרות –לימודים מכללתי 

 זה. 

 

היקף החומר הנדרש לבחינה יופיע בסילבוס בתיאור הקורס כפי שיפורסם   - נהלי בחינות .7
 באתר הלימודים.

כל סטודנט  חייב לגשת לבחינות במועד א'. מועד ב' מיועד לסטודנטים  שנכשלו או  7.1
המעוניינים לשפר ציון ולסטודנטים אשר לא יכלו לגשת לבחינה מסיבות מוצדקות כגון: לידה, 

סטודנט שלא  ניגש למועד א' מסיבות מיוחדות בלבד, ימציא למדור בחינות מחלה או מילואים. 
אישור מתאים על כך. לסטודנטים אלו יחשב מועד ב' כמועד א', במידה ויכשל במועד זה יהיה 

 זכאי למועד ג' )מועד א' של אותו הקורס בשנה הבאה(.

יהיה להירשם הסטודנט  , עלסטודנט רשאי לגשת לבחינה במועד ב' על מנת לשפר ציון 7.2
 ייחשב כציון הסופי במועד זההציון לבחינות במדור בחינות עד שבועיים לפני מועד הבחינה.  

 .גם אם יהיה נמוך מהציון המקורי במועד א'

הרשות להיבחן בשני המועדים אינה זכות אוטומטית. סטודנט אשר לא ניגש למועד א'  7.3
 לא ניגש למועד ב' אינו זכאי למועד מיוחד.ונכשל במועד ב' או נכשל במועד א' ו

 התנהגות בזמן הבחינה 7.4

עדכני  נבחן ואישור מזהה תעודה כשברשותו תחילתה לפני שעה רבע הבחינה לחדר יגיע הנבחן .א
 :הבאות מהתעודות אחת להיות יכולה מזהה תעודה. למשגיח יציג לסמסטר הרלוונטי אותם
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תעודה  ברשותו שאין נבחן. חייל/שוטר תעודת, נהיגה רישיון, דרכון, סטודנט כרטיס, זהות תעודת
 . ייבחן לא או כרטיס נבחן,מזהה

כולל טלפון נייד )כבוי(,  –להניח חפציו האישיים ,חובה על הנבחן מיד בהיכנסו לכיתת המבחן  .ב
איסור חמור להחזיק בכיסי הבגדים טלפון  חל ,על הבחינה שגיחחוברות ומחברות ליד המ םספרי

 נייד וכל חומר רלוונטי לבחינה. אחזקת חומר ו/או העתקה הנה בגדר עבירת משמעת חמורה. 

 החומר הקשור נמצא ברשותו חומר אסור ו/או נחשד בהעתקה חייב למסור למשגיח את נבחן אשר   
וך אזהרה, כי תוגש נגדו תלונה לבחינה. על פי הוראת המשגיח/ה יתאפשר לו להמשיך בבחינה ת

 לועדת המשמעת, לדיון משמעתי, והוא עלול לקבל עונש עד להרחקה מלימודים. סטודנט שעל גופו
 היד( יהיה כתוב חומר כל שהוא יתבע לועדת משמעת בחשד להעתקה. כףעל  )כולל 

 )מדור .להסדיר זאתליועצים/מזכירת חוג, על מנת  יפנה, הנבחנים ברשימת מופיע אינו ששמו נבחן  .ג
 תקף האישור. חריג באופן בבחינה השתתפות לאשר באם בתיאום עם מדור סטטוס יחליט בחינות

 .בו( הנקובים ובשעה בתאריך, לבחינה מסוימת ורק אך

 .לבחינה להיכנס נבחן יורשה לא הבחינה מתחילת שעה חצי בתום, שהיא סיבה ומכל מקרה בכל  .ד

לאחר קבלת השאלון חייב למסור מחברתו וציונו  נבחן שהחליט לא להיבחן )מכל סיבה שהיא(  .ה
 נכשל. היציאה מהבחינה תתאפשר רק לאחר חצי שעה  מתחילת המבחן.

נשים הרות , ונבחנים בעלי אישור רפואי  יציאה מהכיתה לשירותים בזמן בחינה אסורה בהחלט .   .ו
 השעה בחצי הבחינה יציאה מכיתת תתאפשר לא, מקרה בכל .מתאים רשאים לצאת בליווי משגיח

  לאישור בכפוף רק תותר סיבות רפואיות עקב לשירותים יציאה. האחרונה השעה ובחצי הראשונה
 בכפוף זאת )וכל, הבחינות תקופת טרם ממשרד דיקאן הסטודנטים והועבר למדור בחינות שניתן

 דיקן למשרד תקופת הבחינות וטרם מועד מבעוד שיוצגו מומחה מרופא רפואיים לאישורים
 (.הסטודנטים

הבחינה )יכול  בשאלון המפורט פי על, בלבד המרצה בהיתר הוא בבחינה עזר בחומר השימוש .ז
חומר . להיות דף עזר שהכין המרצה או דף עזר שהכין הסטודנט, הכל עפ"י הרשום בטופס הבחינה(

ולא  הבחינה בתום יאספו עזר ודפי נוסחאות דפי. הנבחנים בין להעברה ניתן ואינו אישי הוא העזר
 .שהוא סוג מכל ניידים במחשבים עזר חומר עם בבחינות להשתמש אין. לסטודנט יוחזרו

בבחינה  הכתיבה. בלבד בחינות מדור ידי על לו שסופק בנייר הבחינה במהלך ישתמש הנבחן  .ח
לנהלים  בניגוד בעיפרון הבחינה את שיכתוב סטודנט. אסור בעיפרון השימוש בלבד, בעט תתבצע
 .הסרוקה הבחינה במחברת לעיין זכותו תישלל

תלונה  להגשת תוביל זה נוהל הפרת. המשגיחים להוראות הנבחנים יישמעו הבחינה במהלך .ט
 .המשמעת לרשויות

או צילום  הקלטה ומכשירי איתוריות, סלולארי טלפון במכשירי שימוש על מוחלט איסור חל  .י
 הכיתה בקדמת ולהניחם הבחינה תחילת לפני לכבותם יש. הבחינה במהלך אחריםאלקטרוניים 

 .האישיים שאר החפצים עם יחד

כן  על, לו בסמוך או הבחינה בחדר לבחינה הקשור חומר בכל ידו בהישג להחזיק רשאי אינו נבחן  .יא
כלי , נבחן אישור, מזהה בתעודה ורק אך ויצטייד הכיתה בקדמת האישיים חפציו את ישאיר
 .הבחינה בשאלון כמפורט לשימוש המותר העזר ובחומר כתיבה

וספח  נבחן אישור, מזהה תעודה שולחנו על ולהניח להציג הנבחן יתבקש הבחינה תחילת עם  .יב
 .לנבחן הבחינה בתום ויחזירם המסמכים את יאסוף המשגיח. הבחינה ממחברת הבחינה

את  וייקח, למשגיחים הבחינה שאלון ואת הבחינה מחברת את הנבחן יחזיר הבחינה סיום עם .יג
 .איתו הבחינה וספח הנבחן אישור, המזהה התעודה

 ידי על שניתנו תשובות או/ו ממנו חלק או הבחינה שאלון להעתיק/לצלם את רשאי הסטודנט אין  .יד
 . הבחינה מחדר ולהוציאם, מהן חלק או הבחינה הנבחן במחברת
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 מזהה פרט כל או, זהות תעודת מספר, שם התשובות טופסאו /ו הבחינה שאלון גבי על לרשום אין   
 הבחינה שאלון או/ו התשובות טופס גבי על למרצה או בקשות/ו אישיות הערות לרשום אין. אחר

 .המשמעת תלונה לרשויות להגשת תוביל זה נוהל הפרת . 

שעה  חצי עד, הבחינה משך את להאריך זכות למרצה. השאלון גבי על כמצוין הוא הבחינה משך .טו
 ויודיע, ידו בחתימת בכיתה המשגיחים בידי המצוי הפיקוח ח"בדו זאת יאשר זה במקרה. בלבד
  .הבחינה סיום שעת לפני שעה חצי עד לנבחנים על כך

 זמן שניתן ע"י משרד להארכת זכאות אישור בידיהם שיש לסטודנטים ,תינתן זמן הארכת  .טז
תהיה כתוספת לזמן הבחינה המקורי ולא ט  נהדיקהסטודנטים . תוספת הזמן שתינתן ע"י   דיקן

 כתוספת הזמן  היחסי שמתווסף  ע"י המרצה .

 נבחן שיחרוג מהנהלים ומכללי ההתנהגות בזמן בחינה תוגש נגדו תלונה לרשויות משמעת .יז
תיבדק, פרסום לא מחברת הבחינה של סטודנט נגדו הוגשה תלונה לרשויות המשמעת  תלמידים.

 החלטת רשויות המשמעת בעניינו.ציונו יתעכב עד ל

חומר כל שהוא בעת   התקשרות כל שהיא בין נבחן לחברו, אם על ידי שיחה ואם על ידי העברת  .יח
 יועמד לדין משמעתי. הבחינה אסורה בהחלט. נבחן העובר על תקנה זו

 במבחן אמריקאי סמן את קוד המבחן ותשובותיך בעט שחור/כחול באופן ברור לא בטוש זוהר!  .יט

סטודנטים אשר יופיעו לבחינה ולא יהיה שאלון בנמצא, כדי לקיימה, חובה עליהם לשהות בכיתה   .כ
המשגיח את שעת הנוכחות והעניין יועבר לטיפול  במשך שעה. תם הזמן ועדיין אין שאלון, ירשום 

 ההנהלה.

 S.M.Sבאמצעות   וצאות הבחינות תפורסמנה במידע אישי באתר המכללה. הודעות אישיות תשלחנהת
 לסטודנטים. ציונים לא ימסרו טלפונית על ידי מדור בחינות.

תוך שבועיים  יפנה למדור בחינות סטודנט המבקש לערער על הערכה או ציון בבחינה :ערעורים 7.5
 המיועד לכך. מיום פרסום הציונים ויגיש ערעור על גבי טופס

 

 

תרגילים  ,ההרצאות, קורסים, סמינריםחובת השתתפות הסטודנטים בכל  : נוכחות  בלימודים .8

מקרים מיוחדים תוביל להרחקה מהקורס. מהשעורים  20%היעדרות של יותר מ  .ומעבדות

של החוג, אשר רשאית לחייב את הסטודנט בחזרה על הקורס לצורך  סטטוסהעדת וידונו בו

  תחובקיימת התנסות קלינית והתנסות מעשית -בלימודים הקלינייםהשלמת חומר הלימוד. 

יש להשלים כל היעדרות אפילו כשהיא מוצדקת. אחריות להשלמה מוטלת על  נוכחות מלאה.

המדריכ/ה הקליני/ת. קבלת ציון בלימודים הקליניים  ובתיאום רכז החוג באישורהתלמיד 

 מותנית בהשלמה זו.

נית הלימודים כמו כן, כאשר תכ קיימת אפשרות שלימוד קליני יתקיים בחודשי הקיץ או בחופשה.

על הסטודנט חלה חובת נוכחות  דורשת זאת יתקיימו לימודים קליניים בשעות הערב והלילה.

ס למקצועות הבריאות השנתי בכנסים שיקבעו מעת לעת על פי דרישת החוג וכן חובת נוכחות בכנ

 לה.של המכל

 

להתחיל נדרש לעמוד בכל הדרישות האקדמיות כמפורט בתקנון בכדי  הכשרה מעשית .9

 בהכשרה המעשית.
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הן במפגשי  המלא לנוכחות חובה יש  )קלינית התנסות( הקליניים בלימודים תוהיעדרויו תנוכחו 9.1

 אחריות. המוצדקת כשהיא אפילו היעדרות כל להשלים ישההדרכה והן במפגשים המעשיים. 

 ציון קבלת .הקלינית ה/והמדריכ התחום מרכז עם בתיאום התלמיד על מוטלת להשלמה

 .זו בהשלמה מותנית הקליניים בלימודים

החל משנה ב' יחולקו הסטודנטים למקומות הסטאז' בבתי החולים והאמבולנסים השונים   9.2

 ברחבי הארץ לפי קביעת רכז החוג.

שעות ולא פחות. דיווח השעות יתבצע  1324על הסטודנטים לבצע הכשרה מעשית בהיקף של  9.3

 באופן הבא: 

חניכה בכל משמרת ולהחתים את ראש הצוות במשמרת.  באמבולנסים: יש למלא טופס

 את הטופס החתום יש להגיש לחונך בתום כל משמרת.

, הכוללות בבתי החולים: יש למלא פנקס התנסויות ולעמוד בכל הדרישות הכתובות בפנקס

 . החתמת המדריך במקום

אישור זה הוא  .עד סוף סמס' ב' בשנה א' על הסטודנט להגיש אישור חיסונים מלא לרכז החוג 9.4

 תנאי להמשך לימודיו.

על הסטודנט להגיע לכל ההתנסויות המעשיות בלבוש מכובד הכולל מכנסיים ארוכים )לבנות  9.5

ניתן להגיע עם חצאית מתחת לגובה הברך(, לבעלי שיער ארוך שיער אסוף ועגילים צמודים 

ת בבתי החולים, יש עם זקן מסודר. בהשתלמויואו עם לאוזן. גברים מתבקשים להגיע מגולחים

להגיע עם חלוק השתלמויות לבן. בהשתלמויות במד"א יש להגיע עם מדי מד"א. לכל 

 ההשתלמויות יש להגיע עם נעלים סגורות )לא קרוקס(.

 החוג רשאי לשבץ את הסטודנטים במקומות ההכשרה בהתאם לצרכי החוג. 9.6

 ועמידה בכל הדרישות והמטלות האקדמיות. קבלת תעודת פארמדיק –תנאי לקבלת תואר  9.7


