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49238018 אסמכתא:

 אחיותלות למשתל ה  הכרה בגמולנוה

:לת הנוהמטר .1

 רואיש יךל ה אתיה,ל איהינפ היכ דר אתותיאחל ותלמהשת לוגמל דהעוו הל שלהעפהה יכיל ה אתפרטל
 ת.ויאחלות יומלהשתור בעל ומתגוהום ספר הות,למהשתה

:הגדרות .2

:ותלמתל השוגמ .א

 תרוגד מר שכפתוסבת אמתבט וא היים.יבוצ קמיםכהס בעבנק ש שכרלומ גוהוה מותלמהשת לוגמ
.ותיאח לש ותלמהשת לוגמל דהעו הידי לע רהוכ הואשר עשה שתולמשת הןיבג ובדעל תלמוהמש
.ותלמהשת לוגמל הדעווב ווכרה שסיםור בקודימל הותע שיקףמה גזרנ  ותמלהשת הלוגמ ערך

:ותיאחלות מלהשתל וגמלה עדו .ב

 ייגצנ ת אללו כהעדוה בהרכ .ותיאחל תולמהשת תוינוכת ברההכ בנה דאיוה תייטטרפ העדו יאה העדוה
 לתהנוה ודעיהס ות,יאחוה חיםהא ותהסתדר ,ותיארהב  במשרד השכרלע נהוהממ וד,עיס הלהנימ
  דה.עו הרתיומזכוצר  באהשכר ל ע נהומהמית, ללות כיארי בותירש

:דהעוו היידפקת .ג

 םויק וראישל דהעוה" ל שרההכ הוףיר בצדהעוול ווגשה שותלמהשת לוגמל ות בקשותחלד ו אלאשר
 ,ודימל ותוסד במההכרל דהעוו"ה )מהילומש ההוב גלהלהשכ  במשרד"ותלמהשת לוגמל סיםורק
.ות(התרבו וךניהח במשרד להעפ  אשרעבר,לש "תולמת השלומ גןיינעל ותיומלהשתו סיםורק

:ותמלהשתל ומלגכרת וים מדוימל יתנתכ .ד

ל  בכהעמדו ינפרט ם אדו א/ותאי ברןו ארגוא וסדמ ידי לע דה,עוול הוגששה דיםומיל יתנתכ
 ותינכוהת ימת ברשעהיפווה ושרה, אדה,עוו בנהונד ול,גמל דיםוימל יתנכ תהגשתל ניםוייטרהקר

ת.ויאהבר  במשרדכר שיר בכחוםת לנה מייד לע עתל עת מותמפרסהמת ות,יאחל לוגמל ותוכרהמ

אחד. שים כברים ונלגחס ייל מתהאמור בנוה* 

http://www.health.gov.il


 
  –ה ימלשומה הו גבלהלהשכד " במשרותמלהשת לוגמלים ורסקום יקור אישלה דעו"ה ה.  

 תויולמת השסים,ור קלע חפקלו בקרל שר,לא דהיקפ מתר אשימה,לומש ההוב גלהכלהש ד במשרדהעו
 המשרד.  ילהונבים ורטפומ דהיל עו עבנקה שדיהמת וידתם באמעמוק לבדי דוד כימלות דוסומ

 

  

 
 

 ל"נ הלוהנ היפ לע לועפל ביםיי חותיאחל ותלמשת התוינ תכליםיעפהמ ותיארהב ינורג או אותוסדהמ לכ 
 לומלג סיםור קיוםק וראישל דהעוה" ל שהכרהה  אתוליבק  ידםלע ותעמוצ הותינוכהת שודאולו

  ת".ולמהשת

ון:פלא.ו

 ההו גבלהלהשכד המשרל " שתולמתל השוגמלים ורסקום יקור אישלה עדו"הל י שתפוקום תפרסח "וד
 .דהעו היידל עו רוכת שהוינכוות ותוסדמות ימלל רשוהכה, מילומש

 
 המשרד ןופלו באעיפוה רק אם וד,ימלת וינוכן בתולד יתות רשאאיהבר משרד לשות למתל השומלגה עדוה

 http://www.education.gov.il/kurs/alfon_search.aspה. ימלומשה הוגבה ללהשכ

 

  

 תאחיוללמות שתל הור גמויש אורךלצלימודים ית הכרה בתוכנלשה ת בקהגש .3

 

 ":תולמהשת לוגמלים ורסום קיקור אישלה עדוה"ל שור אישוה הכר   .א

 ורשי )אותלמהשת לומלג סיםור קיוםלק דהעוו הורשי אותיבומח ותינוכת הלכ 1/4/2018 יום מלהח
 .נהותנ היתרנדלהק הנש ב במכרזתה שזכרהחבל ותנפל  ישתינכולת וראיש לתוקב  בקשהתהגשל ון(.פלא

 :אההב ובת בכת המשרד ל שלומהג עדתוול ותנפל ןיתנ גיםיחר ריםבמק

Vaadat_gmul@education.gov.il 
 
 

 :רהההכשית נת תכל איעפהמוסד המי ידל עות יאחל ותלמתל השוגמלה עדוולה שת בקהגש     ב. 
  

 ( א'פחנסת". )ומלשת הלוגמל ותיחלאים דוימלית נה בתכהכרלה  בקשפסוט"י בל געוגש ה תהבקש 

 ון(.פלור אאישות )למהשת לומלגים סורום קילקה דעוו הרואישף ור יצלבקשה 

 תלנה/מודעיהס לתנהמ ייד לע לכך וסמך שהי מוא ודעיס בכההדר חום תיז מרכייד לע וגש תהבקשה 
 .ודעילס "סיהב

 טיםפר הלת כא אללמיד פקלהיש  פסובט. 
 

http://www.education.gov.il/kurs/alfon_search.asp
mailto:Vaadat_gmul@education.gov.il


 

 

 :איםהב לאת כל ולים שתכודימלית נוכתורף ה תצלבקש

  יתנוכהתשם  

 תינוכת הותמטר 

 דעי יתיסולוכא 

 דוימלות ע"כ שסה 

 פי:לת ינוכתוט פר 

 וםיסוה לתחה -ה  לעפהעד ומ -

 אנוש -

 םינתכ -

 *ושאנ ללכוד מיל ותעמס' ש -

 אנושל כלים ות מרצשמ -

 הכער הידרכ 

 
 . ורעישות דק 45ה תועמשמ - יתנוכבתוכר וד שתמילעת ש *

 : ותיחלאת ולמהשת לומלגה עדוול יתנטפרה בקשגשת ה.ג
 

 :יתנרטפית נכולת ותהגדר
 

 ותלמתל השומלגו רוכת שהוינוכהתמת יעה ברשיפומ לאשת יעוצת מקינתכ. 

 ית.נוחיצית נפרט גרתה במסלמדנית שטנוולד רוימל יתנתכ 

 דלבבו חי,וכנ הידפקלתו קויסעל םייטנוול רםינכ תבהםו ,וארלת לא שםייקל חםיימ אקדדיםוימל 
 לומלג ההבקש תהגש דעומ ןילב יאקדמ הוארתל םיודימל הפסקת הדעו מןיב ניםש 5 ורעבש

 .ותלמהשת

 קויסעל ייםנטוולר נים תכבהםו ות,יאחל שכר לומלג וכרמ וני שאואר תונק שהייםאקדמ דיםוימל 
 ד:לבבוי, חוכנהיד קפלתו

  ות.למהשת לוגמלה הבקשגשת  הדעון מילב יאקדמ הוארלתות הזכא עדו מןיבים נש 5 ועברלא ש -

 .ולשהכי אקדמואר ת תהשגלו וכרילא וו רוכ הלאים דוימלשה -

 

 הבקשה  ב'(.פחנס )כךל עדוימ הפסוהט י גבלע גשות ןוגהאר/ ותאח הותעאמצ בוגשתמ היתנפרט בקשה
  ם: יהבאים נותנ התל אוללכה יכצר

 

 םידוימלור שיו אאה ודעת 

 םידוימל היתנל תכס שולביסו /אוים דוימל יתנתכ 

 תומלהשת היתנכת תועסך ש 

 מהויוס יתנכוהת לתעפהעד ומ 

 רושילאה עדוהור איש 

  ון(פלור אשי)א ותלמהשתל וגמלים ורסקום יק. 

 



 

 

 

 
 

:לילכד. 

 ל"נהים נויריטהקרל ו בכעמדות שינכוק בתן רו תדותיאחל ותלמתל השומלגה עדוה. 

 ורף המצומרהח לעם כיהם, חלו לשורחזוינדרש,  כולאוימלא ה ששי בקפסטוות בקש. 

 וראיש גם גמר הודתעק תעתלהף וסנש לצרף ביי, מ אקדוארתית בנתוהמת ומלהשת לוגמלה ל בקשבכ 
 ימהאקד וסדהמ לולמ וארת הותמי אלע ידעמ הות,אח העסקתו מו בוסד במנושא י משאבלקתמחמ

  ודה.עת הק אתיפנשה

 הלבקש  לצרף ישלי(,ויהנ דיקפ תןו )כגוגדר מידפקת בץובי בשיתנותהמ תולמת השלומלג  בקשהלבכ 
  ו משובצת.ביד פקת הלעות, חהאקת עסו מווסד בוש במני אבת משאלקמחור מאיש

 וראיש הלבקש ף לצרשי ,וגדר מיניל קוםתח בוקסיעב יתנותמ הותמלהשת לומלג ה בקשלבכ 
  ו משובצת.בי נילהק חוםהת לע ות,אחהקת עסוו מוסד בוש במני אבת משאלקמחמ

 

 :ניותוכה בתלהכרנים קריטריו .4
 

 ות:תלמויהשווג הסי .א
 

      :ייםריקעים מותחי נ לשותמלהשתל וגמל ותינוכן בתויד הת אתוגוסה מעדוה   

 

 עי.וע מקצידבת רח האיםהמבטים, ילנהיים, מיוכני חיים,נילקים ומחת - תחום מקצועי 

 ים. ב מחשות,פ: שןוגה כהעשרי ושאנ -יתללשרה כתחום הע 

 ן:ללהשים ושאנ היפלה וקלהח אתל לוכ  -עי צותחום מק

 .יעומקצ –י שום ראתח  .1        

 :ינשום מתח  .2 

 וםתחשם ה

 ת/ימינפ
 ינוכר

 ה"צבר היגורירכ
 הליקהו

ת/ודליימ  םילדי
 ותיאבר
 האישה

 ותיאבר
 שפנה

 לנהמ םורי חימצב

 ךוניח
 
 

 יעמד
 םייהח

 ותיונומימ
 תויעומקצ

 וקח
 הקיואת

 וגשדר
 יעומקצ

 לופיט
  ומךת

  הייאטררג

 

   



 

 

 :אההבה קולח הל אתלוכ -ת לילשרה כום "העתח

 .יללכ –י שום ראתח   .1  

:ינשי מללום כתחי פרט   .2    

    

   

 וםתחשם ה

 תופש
 

 תיללה כהעשר הימלשה מואפר מחשב

 

   
  לן:לה טיםורפהמ מיםוחים בתודימלן י בגות,עש 336-ית ב מרברההכ ללוכה העשרהום תח 

 

 ותעש 80עד  –ת ופי שדוימלה בהכר. 

 ותעש 80עד  –חשב י מדוימלה בהכר. 

 ותעש 112 עד -ה ימלה משואפי רדוימלה בהכר

 ותהגנהת היעום מדחה בתרהעשי דוימל  

. 

 

 ות:ספניות נווכה בתי הכר אהכרה/ב. 

 ו  אמי, אקד ואר בתמדול ה  אתכים מזינםוא וסקפו שהההו גבלהלהשכ ותדוס במייםקל חדיםוימל .1 
 יפל ורוכי ,ההוב גלהשכלה עצהוהמ י"ע ורוכ שהדהוע תיודמיל ללוכ וארת יודמילל יתמ אקדההכר יוכיבז

 הל אדיםוימל ןי בגישהלכ פתוסנ בההטל י זכאיהיה לא ובדע הי כין,ו יצות.למהשתה לומ גורך לצליםלהכ
 (.21.1.97יך ר מתאדהועב יחסיויר שכר בכום תחל נהוזר מחט מויט)צ
 
 יתנלתכ  ייםלורמפ םידוימל גרת במסולמדנ שודימל ותינכ תוא סיםור קותלמהשת לוגמל ווכרי לא .2 

  י. וישדת רועה תניתננם  י בגי(, יסל בסעורס קוד )עית בסוכרמת ולמהשת/סמכתומות אח
 
 םוריש העדומ )ודעיס ב יעוהמקצ דעמהמ לתקב ינפל שהפוק מתותיולמשתוה דיםומיל ווכרי לא .3
  נקס(.פב
 
 אחר. עול מקצד שעמה במהכרים וומה הדיםומיל ווכרי לא .4 

 
  .ל"ובחו למדנים שודמיל ווכרילא  .5

 



 

 

 

 :שתלמותל הולגמלימוד ניות וכה בתהכר .5
 

 עדת נסכה מתעדו ה.ותלמתל השוגמלה עדו היידל עת ינעש ותלמהשת לומלגד וימלות ינכוה בתהכרה 
 .תהונסהתכי נפל חודש עדה ל ווגשהות שינוכתהל ה בכנוד נהמים בשעפ 3

 ותיחהאל ות שלמהשתל וגמל דהעוון בוילד וובאיות, שיו בדרדעמל שוגמלות ינכוה בתרהכלות בקש. 

 דהוע בתםיעיפוהמ טיםפר הןיבל ההבקש ספו בטתינכוהת יטפר ןי בהלא מהימלה תויהל תיביח 
 דה(.ועהתיק פנ/ מליעפמ הוףהגוות עפר השית, מסנכוהת: שם ומרלה )כקפנושה

 

 ות: למשתל הניות לגמותכסום פר .6

 דהעוו הירת מזכיידל עה בכתב עדוו הטתלהחאת  ליקב יתללה כדעוולה נופל כ. 

 תובת:וד בכעיהס לנהיל משנט נטריהאאתר  בדהעוובן ויהדחר אלודש כח דעו סמורפי דהעו הותלטהח
/https://www1.health.gov.il/nursing/work/recognized-programs/information-for-nurses 

 ותסדומ בנוש איב משאילנה מללכ ותיאהבר  במשרד שכררי בכחוםת לנהמ ייד לע שהעי דהעוה ותלטהח סוםפר
 דה.עו היחברלות ויאהבר

 

  ות כ"א:לקמח תלמות ע"יהשל ום גמולתש .7
 

 תוחהא תעסקו מבה הידחי בם אדוח כותידיח תויראח בונ הותלמהשת הןיג ב שכרלוגמ עתיקב 
 השכר.י מהסכים בללהכ לעו דהעוהי מופרס "חודל ע וססתומב

 

 

https://www1.health.gov.il/nursing/work/recognized-programs/information-for-nurses


 

 

 

 א'ח פנס
 תשתלמוהל לגמו אחיותללימודים ית  בתכנלהכרהשה ופס בקט

 

  הקשש הבמגיטי פרא. 

_______________________   שההגיך תאר

_________________________ ____________________________ גישהמשם   ידפקת

________________________   ןוהארגשם 

        ____________________ ה בקש הגישמל יימ

 

_______________________________________ ___ ובתכת  _______________ןופלט

  

  יתי התוכנפרטב. 

____________________________________________________________  ורסהקשם 

  דעי יתיסולוכא

יעו מקצב ר                          יתמעש .  א מכת וסמ .א                           

 

_______  ותעורס בשהקמשך 

 

_______  סורהק לתיחעד תומ

 

_______  ורסק היוםסעד ומ

  רסיל הקון מפערגוהאפרטי ג. 

_________________________ ____________________ ןוהארגשם   יתנוכהת מרכז שם

_______________________________________ __________________ ובתכת  ןופלט

  הוד התעיקי מנפפרטד. 

_________________________  _____________________ןוהארג לנהם מש ןוהארגשם 

_______________________________________ __________________ ובתכת  ןופלט

 

 

 

 

 



 

 

  שההבק פסוטי ולילמות ינחה

דרש.נו כאלון מולאטים בשפרהל ודא שכא. 

 ם:יאהבים ביהמרכ לאת כלת לורס כוהקת ינכי תודא כב.

 ורסת הקרומט ד יעיתאוכלוסי וסיום  חהתיועד פמ 

 וט שעותופרנים תכ  
 ()מערכת שעות

 סה"כ שעות 

 

  ,שמות המרצים
 םאריהם ותפקידת

 

      

     

 

 ימהלמששכלה גבוהה ולה שבמשרדתלמויות השרסים ויקת קולבדוועדה ישור הא 
 ון(.אלפאישור )

  

 



 

 

 ב' פחנס
  ותלמהשתל ומלג ותיאחלים דוימל יתנבתכה הכרל יתנפרטה ינפפס וט

 

  הקשש הבמגיפרטי א. 

_______________________   שההגיך תאר

_________________________ ____________________________ גישהמשם  ידפקת
 

 

____________________   בקשה הגישמל יימ

_______________________________________ __________________ ובתכת  ןופלט

  תניוכי התפרטב. 

 ____________________________________________________________ורסהקם ש

  :יעועמד מקצמ

                                חר א                                                    יתמעש .  אמכת וסמ .א

 

_______  ותעורס בשהקמשך 

 

_______  סורהק לתיחעד תומ

 

 _______רסוק היוםסעד ומ

 רסיל הקון מפערגוהאפרטי ג. 
 

 

_________________________  __________________ יתנוכהת מרכז שם ןוהארגשם 

______________________________________ __________________ _ובתכת  ןופלט

  הוד התעיקי מנפפרטד. 

_________________________ __ ןוהארגשם   ___________________ןוהארג לנהשם מ

_______________________________________ __________________ ובתכת  ןופלט



 

 

 

  

  שההבק פסוטי ולילמות ינחה

דרש.נו כאלון מולאטים בשפרהל ודא שכא. 

 ם:יאהבים ביהמרכ לאת כלת לוורס כק היתנוכתי ודא כב.

 ורסת הקרומט  ד יעיתאוכלוסי  וםוסי חהתיועד פמ 

וט שעותופרנים תכ
 ( שעות)מערכת

 סה"כ שעות   ,שמות המרצים
 םאריהם ותפקידת

 

 
      

 

  

 ימהלמששכלה גבוהה ולה שבמשרדתלמויות השרסים ויקת קולבדוועדה ישור הא 
 ון(.אלפאישור )

 

 ותוגשמ הדהועתוהית נוכהתן יה במילהמת ייודא שקג. 
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