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 "ט שבט תשפ"בכ 
 2022ינואר  31 

 

 

 שלום רב, 
 

בלימודי הסיעוד במוסד הכשרה  להביא לידיעתך כי בימים הקרובים תיתכן הפעלת תכנית השלמת פערים נו ברצונ

 שבו למדת. 

אנו מציעים כי תפנה בדחיפות למוסד הכשרה שלך. במידה ותסיים את תכנית ההשלמה וברצונך להיבחן בבחינת 

, עליך לפעול 2022במועד אפריל של מינהל הסיעוד במשרד הבריאות בישראל ת /מוסמך ות/מעמד אחהרישוי ל

 בהתאם לשלבים הבאים:

 

 1שלב 
 

 13.3.22 לא יאחר מתאריךעל המסמכים להגיע למינהל הסיעוד 

  ממוסד ההכשרה על תכנית הלימודים אותה  מסמך הרשמיהפורטל האישי את היש לסרוק באמצעות

 ושעות הלימוד. שלמה אותה בצעתהתכנית העל פירוט כולל סיימת , 

  ת מאושר על ידי נוטריוןולהיהסרוק על המסמך. 

  ,החתום על ידי הרשמי ממוסד ההכשרה על תכנית הלימודים  המסמךעותק עליך לשלוח את במקביל

 .כמקובל ,בדואר רשום למינהל הסיעודנוטריון, 

 2שלב 
 

יעוד באופן פרטני ובהתאמה לתכנית הליבה המחייבת ללימודי סיעוד במדינת המסמכים יבדקו על ידי מינהל הס

 .ישראל
 

 3שלב 

 :מצא התאמהומינהל הסיעוד יבמידה 

 הודעת מיילתשלח אליך פנייתך תאושר ו . SMS /  

  )22.3.22עד לתאריך עליך להשלים את הלומדה המקוונת )השלמת ידע. 

  ל /  הודעת מייבסיום ביצוע הלומדה תשלח אליךSMS  לרישום לבחינת הרישוי. ובה הנחיות 
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 4שלב 

 הכולל: 26.3.22 השלמת הרישום לבחינה עד מועד

  טופס האישור על התשלום לבחינה שלסריקה לפורטל.  

  רישום פליליוטופס הצהרת בריאות  שלמילוי וסריקה לפורטל. 

 

ות /ת מוסמכים/כל חריגה מלוחות זמנים אלה לא תאפשר את הרישום לבחינת רישוי לאחים

 2022במועד אפריל 

  
  

   

 

 בברכה,

    
 ד"ר רבקה חזן הצורף                                                                  מילה גילוטין         

 מנהלת המחלקה לבחינות רישוי                                                     הלת תחום הסמכהמנ      

 

 

 העתק: ד"ר שושי גולדברג, אחות ראשית ארצית וראשת מינהל הסיעוד
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