
  ___________במסגרת לימודי 

מצד       

ד מצ      

ת לקבלת תעודה של /היא לומד

במסגרת היחידה ___________ 

ית להתנסות מעשית בתחום 

במרכז הרפואי הלל ____________ 

או מי /ו__________ ה של 

ה /ה שההתנסות המעשית הינה חלק בלתי נפרד מלימודיו
  .ה/תוכל להשלים את לימודיו

המעשיים במסגרת פרויקט ההכשרה בהתאם 
  .ה מעת לעת/כפי שתינתנה לו

ה על ידי הממונים /ת לעמוד בכל המטלות והחובות כפי שתוטלנה עליו

 08:00בין השעות ________ 

  'נספח א

  

במסגרת לימודי  הסכם מיוחד להתנסות מעשית 
  

  המרכז הרפואי הלל יפה

 ("              

  __________________. ז.ת__________________ 

  _________________ טלפון ________________ 
              ") ית/הסטודנט

היא לומד/והוא_______ ה במכללה /ה תלמיד/ית הינו/והסטודנט

___________ ת לעבור התנסות מעשית בתחום /ית מעוניין/והסטודנט
  ; ")ההכשרה"או /ו" ההתנסות המעשית"

ית להתנסות מעשית בתחום /והיחידה הסכימה לקלוט את הסטודנט
________________ -;  

  : לפיכך הוסכם והותנה בין הצדדים כדלקמן

 .המבוא להסכם זה מהווה חלק בלתי נפרד ממנו

____________ תשתתף בהתנסות מעשית בתחום /ית י/

ה של /בהנחייתו____________ עד יום ______ החל מיום 
  ").הממונים: "להלן(ה /שהוסמך על ידו

ה שההתנסות המעשית הינה חלק בלתי נפרד מלימודיו/ה כי ידוע לו/ית מצהיר/
תוכל להשלים את לימודיו/במכללה וכי ללא התנסות זו לא יוכל

המעשיים במסגרת פרויקט ההכשרה בהתאם ת להשתתף בלימודים /ית מתחייב/
כפי שתינתנה לו, ה/לתוכנית ההכשרה ולהוראות הממונים עליו

ת לעמוד בכל המטלות והחובות כפי שתוטלנה עליו/ית מתחייב/
 .על מנת לסיים את ההתנסות המעשית בהצלחה

________ במשך , שעות__ __ית תשולב ביחידה בהיקף של /
16:00 . 

  

 

הסכם מיוחד להתנסות מעשית 

  בין 

  
המרכז הרפואי הלל יפה

   169ד .ת
   38100חדרה 

") היחידה" –להלן (
  אחד

  
  לבין 

  
__________________ שם 

  
________________ כתובת

הסטודנט" –להלן (
  שני 

  
והסטודנט  הואיל

;_____  
  

והסטודנט  הואיל  
" –להלן (

  
והיחידה הסכימה לקלוט את הסטודנט  והואיל 

________________
  
  

לפיכך הוסכם והותנה בין הצדדים כדלקמן

  
  

המבוא להסכם זה מהווה חלק בלתי נפרד ממנו .1
  
/הסטודנט .2

 יפה 
החל מיום 

שהוסמך על ידו
  

/הסטודנט .3
במכללה וכי ללא התנסות זו לא יוכל

  
/הסטודנט .4

לתוכנית ההכשרה ולהוראות הממונים עליו
  

/הסטודנט .5
על מנת לסיים את ההתנסות המעשית בהצלחה

  
/הסטודנט .6

16:00 -ל
  
  
  



 .ה אך ורק לצורך ההכשרה

הבטיחות והגהות , ת לפעול בהתאם להנחיות בתחום המשמעת

, במסירות, ה במיומנות/ת לבצע את כל המשימות אשר תוטלנה עליו
 .ה לתועלת היחידה

בין בכתב , או גוף כלשהו/תמסור לכל אדם ו
תוך כדי ביצוע ההתנסות המעשית בין אם הוא 
, קשור לביצוע ההתנסות המעשית ובין אם לאו לרבות ומבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל

עסקי רפואי ומקצועי , או מידע לרבות אישי
 .זמן שהוא לאחר מכןית במידע כזה הן בתקופות ההסכם והן בכל 

ה /ה שההתנסות המעשית מהווה חלק מלימודיו
או /ה ובין המרכז הרפואי הלל יפה ו

 : ית לקבלת הזכויות הנלוות כדלקמן

ת לרכישת תלושי מזון במחיר מסובסד 

 .ית לחנית היחידה בהתאם לאפשרויות היחידה

 :ת/תהיה זכאי

או תשלומים /ת לקבלת כל סכומים ו
  .ה במסגרת פרויקט ההכשרה

ה של /את הכשרתותהיה רשאית הנהלת היחידה להפסיק 
או בתשלום כשלהוא במקרה בו לא 

תפר תנאי /או י, ית את הוראות המשמעת וכללי התנהגות הנהוגים ביחידה
ה במסגרת ההתנסות /תקיים אחד או יותר מהתפקידים אשר יוטלו עליו

נכונים , ה ליחידה/ה בזה כי הפרטים האישיים וכל מידע אחר אשר מסר

ולמסור , אם יהיו, ת לעבור בדיקות רפואיות בהתאם לדרישות היחידה
 .במידה ותידרש

__________________ 

  ית/הסטודנט

ה אך ורק לצורך ההכשרה/תבצע משימות ומטלות כפי שתוטלנה עליו/ית י/

ת לפעול בהתאם להנחיות בתחום המשמעת/ית מתחייב/
 .הנהוגות ביחידה

ת לבצע את כל המשימות אשר תוטלנה עליו/מתחייב ית/
ה לתועלת היחידה/ה ויכולותיו/תשתמש בכל כישוריו/בנאמנות וביושר וי

תמסור לכל אדם ו/או י/תגלה ו/תשמור בסודיות ולא י/ית י/
תוך כדי ביצוע ההתנסות המעשית בין אם הוא ה /כל מידע אשר הגיע לידיעתו, ובין בעל פה

קשור לביצוע ההתנסות המעשית ובין אם לאו לרבות ומבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל
או מידע לרבות אישי/מטופלים וכל חומר ו, מידע לגבי שיטות עבודה
ית במידע כזה הן בתקופות ההסכם והן בכל /תשתמש הסטודנט

ה שההתנסות המעשית מהווה חלק מלימודיו/ה בזה כי ידוע לו/ית מצהיר/
ה ובין המרכז הרפואי הלל יפה ו/ואין ולא יהיו יחסי עובד מעביד בינו______ 

 .משרד הבריאות

ית לקבלת הזכויות הנלוות כדלקמן/ת הסטודנט/תהיה זכאי/יהיה
  .ישולם על ידי המכללה, תשלום לביטוח לאומי

ת לרכישת תלושי מזון במחיר מסובסד /תהיה זכאי/ית י/הסטודנט –ארוחות צהרים 
 .כנהוג לגבי סטודנטים במרכז הרפואי

ית לחנית היחידה בהתאם לאפשרויות היחידה/תותר כניסת הסטודנט –חניה 

תהיה זכאי/א יית ל/למען הסר ספק מוסכם בין הצדדים שהסטודנט
  .להפרשה לזכויות פנסיה

 .לקצובת נסיעה
 .לפיצויי פיטורים

ת לקבלת כל סכומים ו/תהיה זכאי/ית לא י/מוסכם בין הצדדים כי הסטודנט
ה במסגרת פרויקט ההכשרה/נוספים מהיחידה בגין תקופת הכשרתו

תהיה רשאית הנהלת היחידה להפסיק , חרף כל האמור לעיל
או בתשלום כשלהוא במקרה בו לא /ית לאלתר וללא צורך במתן הודעה מוקדמת ו/

ית את הוראות המשמעת וכללי התנהגות הנהוגים ביחידה/תקיים הסטודנט
תקיים אחד או יותר מהתפקידים אשר יוטלו עליו/או לא י, הסכם זה
 .או בהתאם להסכם זה/המעשית ו

ה בזה כי הפרטים האישיים וכל מידע אחר אשר מסר/ית מצהיר/
  .ה/ומדויקים על פי מיטב ידיעתו

ת לעבור בדיקות רפואיות בהתאם לדרישות היחידה/מתחייב ית/
במידה ותידרש, ה/לרופא המוסמך מידע מלא על מצב בריאותו

  ולראיה באו הצדדים על החתום

  ______________    __________________

הסטודנט        היחידה          

  

 

/הסטודנט .7
  

/הסטודנט .8
הנהוגות ביחידה

  
/הסטודנט .9

בנאמנות וביושר וי
  

/הסטודנט .10
ובין בעל פה

קשור לביצוע ההתנסות המעשית ובין אם לאו לרבות ומבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל
מידע לגבי שיטות עבודה

תשתמש הסטודנט/ולא י
  

/הסטודנט .11
______ במכללה 

משרד הבריאות
  

יהיה, בנוסף  .12
תשלום לביטוח לאומי  .א
ארוחות צהרים   .ב

כנהוג לגבי סטודנטים במרכז הרפואי
חניה   .ג

  
למען הסר ספק מוסכם בין הצדדים שהסטודנט .13

להפרשה לזכויות פנסיה  .א
לקצובת נסיעה  .ב
לפיצויי פיטורים  .ג

  
מוסכם בין הצדדים כי הסטודנט .14

נוספים מהיחידה בגין תקופת הכשרתו
  

חרף כל האמור לעיל .15
/הסטודנט

תקיים הסטודנט/י
הסכם זה
המעשית ו

  
/הסטודנט .16

ומדויקים על פי מיטב ידיעתו
  

/הסטודנט .17
לרופא המוסמך מידע מלא על מצב בריאותו

  
ולראיה באו הצדדים על החתום

  

      

    
 


