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 2023 פברואר 16
 גתשפ"שבט ' בח 

 
 עולים ועולות חדשים שלום רב,

 
למעמד אח/ות מוסמך/ת בחינת רישוי הקמת מינהל הסיעוד בשיתוף משרד הקליטה שמחים לבשר על 

 כחלופה לבחינת רישוי מסוג שאלות רב בררה. , םהעומדים בקריטריוני סימולטיבית לעולים חדשים
 
  ותעל היתכנות של בחינתתקיים באופן חד פעמי כפיילוט. לאחריה יוחלט  והיא 18.6.23בחינה זו תתקיים ב 

  מעין זו לעולים חדשים העומדים בקריטריונים.ת ונוספ
 

הרישום לבחינת רישוי למעמד אח/ות מוסמך/ת במתכונת סימולטיבית, ו הזכאות  תהליךלהלן פירוט 
 :לעולים חדשים העומדים בקריטריונים של מינהל הסיעוד 

 
 

 : יקת הזכאות להיבחןבד -1שלב 
 

    -זכאים להיבחן בבחינת הרישוי הממשלתית למעמד אח/ות מוסמך/ת  1.1
 -בכל הקריטריונים הבאיםהעומדים  כחלופה לבחינת הרישוי בכתב )שאלות רב בררה( סימולטיבית במתכונת 

 
ות לגשת שמעמדן המקצועי הוכר על ידי מינהל הסיעוד במשרד הבריאות כזכאי ים\ים חדשות\עולות .א

 לבחינת רישוי ממשלתית במעמד אחות מוסמכת וזכאותן בתוקף.
מוסמכות  שהציגו אישורים רשמיים ממעסיק המוכיחים ניסיון מקצועי כאחיות  ים\ים חדשות\עולות .ב

 . השנים האחרונות 10-ב שנים לפחות בבית חולים מוכר בחו"ל 5במשך 
 

 -בחינת הרישוי הממשלתית למעמד אח/ות מוסמך/ת נבחנים העומדים בסעיף א בלבד זכאים להירשם ל 1.2
. יש להירשם 32.9.22ו 21.9.23, 23.4.23בכתב ) שאלות רב בררה( במועדים המפורסמים באתר מינהל הסיעוד.  

 בבחינה בפורטל העוסקים למקצועות הרפואה עד חודש לפני הבחינה.
 
 

 ת מוסמך/ת במתכונת סימולטיביתהליך הגשת הבקשה להיבחן בבחינת רישוי למעמד אח/ו – 2שלב 
 

בקשה למייל יגישו  א,ב פיםכמפורט בסעי בכל הקריטריוניםנבחנים העומדים  2.1
Siud.test@MOH.GOV.IL המאומת על ידי נוטריון המורשה בקשה להיבחן בבחינה זו 15.3.2023 -עד ה

מוסמכות  צועי כאחיות רשמיים ממעסיק המוכיחים ניסיון מק ועותק נאמן למקור של אישורים בישראל.
 שנים לפחות בבית חולים מוכר בחו"ל. 5במשך 

 
ימי עבודה ממועד ההגשה יקבלו הנבחנים הודעה בדבר זכאותם או אי זכאותם להיבחן בבחינת  30במהלך  2.2

 רישוי סימולטיבית.
 

אלות רב נבחנים שזכאותם נידחת לבחינה במתכונת סימולטיבית זכאים להירשם לבחינה במתכונת ש 2.3
 .1.2בררה כמפורט בסעיף 

 
 הרשמה לבחינת הרישוי למעמד אח/ות מוסמך/ת במתכונת סימולטיבית - 3שלב 

 
 .18.5.23-בפורטל העוסקים במקצועות הרפואה עד הלבחינה מועמדים שקיבלו זכאות להיבחן ירשמו 
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 לבחינת הרישוי למעמד אח/ות מוסמך/ת במתכונת סימולטיבית מועד הבחינה - 4שלב 
 

 18.6.2023הבחינה תתקיים בתאריך 
 21.5.2023-יום תרגול לקראת הבחינה יתקיים ב

 הבחינה והתרגול יתקיימו במרכז לסימולציות רפואיות במרכז ההדרכה במרכז הרפואי שיב"א, רמת גן.
 

 אח/ות מוסמך/ת הסימולטיביתמתכונת בחינת הרישוי למעמד  – 5שלב 
 
בבחינה מתבקשים נבחנים לנהל את הטיפול במצבים קליניים מייצגים מדמי מציאות בתחומים קליניים  

סיעוד הילד, רפואה דחופה, סיעוד האישה, סיעוד הזקן, שיקום, קהילה, סיעוד מבוגר שמרני, סיעוד  -הבאים
תחנות הכוללות תחנות עם סימולטור, שחקן,  6נה בין מבוגר כירורגי. הנבחנים עוברים במהלך יום הבחי

 . וכן תחנת ידע תחקיר  וניהול טיפול
ספרות החובה לבחינה זהה לספרות החובה של בחינת הרישוי הממשלתית בכתב )שאלות רב בררה( למעמד 

  (2023)מועד אפריל  אח/ות מוסמך/ת  .
 

 ציון עובר -6שלב 
 

 .60-ציון עובר בבחינה 
 

וזכאותו להיבחן בבחינת הרישוי הממשלתית עדיין בתוקף,  60שלא יעבור את הבחינה בציון מעל  נבחן/נת
 1.2זכאי להיבחן כמפורט בסעיף 

 
 לעסוק בסיעוד קבלת היתר זמני -7שלב 

להלן ההנחיות לעולים חדשים בוגרי לימודי סיעוד בחו"ל אשר נבחנו בבחינת רישוי בשפה שאינה בעברית 
 ה.ועברו את הבחינ

-nurses/registered-educated-foreign-and-https://www1.health.gov.il/nursing/work/immigrant
proficiency-hebrew-nurse/ 

 
 
 

 ת בחינות הרישוי במינהל הסיעודמחלק
 מאחלת בהצלחה לכל הנבחנים.

 

 

 

 בברכה,

 

 ד"ר רבקה חזן הצורף

 מנהלת המחלקה לבחינות רישוי
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