
 

 

  
 

 3220 מינהל בסיעודבמדיניות ו קורס מומחיותהרשמה לפתיחת  –קול קורא 

 :רקע

השלכות רבות  םחום רחב היקף. למקצועיות ניהולת מנהיגים ומוביליםהם בארגון הסיעוד ות ומנהלי מנהל

, להוביל וזמין להבטיח טיפול רפואי איכותי םעליה הבריאות הניתנים באמצעותו. ועל שירותי על הארגון

  .לעשות שימוש מושכל במשאביםולממש את מדיניות הארגון ו

להובלת וקידום מקצוע שותפים  מדיניות ומינהל בסיעוד יות ובמומחים בתחוםבמומחמינהל הסיעוד רואה 

 .תרומת המקצוע למערכת הבריאות בישראלש מימוהסיעוד ו

 מטרת התוכנית:

 בישראל. פיתוח קבוצת מנהיגות הפועלת ומשפיעה לטובת קידום מערכת הבריאות 

 הקניית המיומנות, הידע תוך למילוי תפקידי ניהול בכיר בארגון בריאות,  יםהכשרת המתמח

בארגון  ה/בכיר ת/ת בפני מנהלות להובלת המשימות המורכבות העומד/הנדרשים למנהל וההתנהגות

 בריאות ובמערכת הבריאות. 

 דרישות קדם לתכנית:

 אחד משני התארים בסיעוד במדינת ישראל,מוכר ת תואר שני /ת בעל/ות מוסמכ/אח. 

  התוכנית מיועדת למנהלי/ות הסיעוד ולאחיות ואחים המועסקים בתפקידי מטה בהנהלת הסיעוד או

 הנהלת הארגון. ב

  בהנהלת הסיעוד בארגון בריאות / : בכיר ת שנתיים ניסיון לפחות בתפקיד ניהולי/בעלהמועמד/ת

הנהלת מוסד במטה קופ"ח, בהנהלת מטה משרד הבריאות או בהנהלת מחוז, בבית החולים, הנהלת ב

 .כעיסוק עיקרי -הכשרה בסיעוד 

  תואר אקדמי במנהל או לימודי בוגרי שעות לפחות ) 300שכלה במינהל בהיקף ההמועמד/ת בעל/ת

 .תעודה במינהל(

 כולל את השלבים הבאים: מסלול ההתמחות

 שעות( 424) מדיניות בריאות -1 מודולה

 שעות( 200פיתוח מנהיגות ) -2 מודולה

 שעות( 380) סטג' במטה או בהנהלת ארגון בריאות -3מודולה 

 הגשת פרויקט גמר

 )בכתב ובע"פ( ממשלתית בחינת רישום

 



 

 

 מתכונת הפעלת התכנית:

 

לושה שבועות מתוך מפגשים בחודש דהיינו: ש 6-5 שלבמתכונת  2023 מרץבחודש התוכנית תיפתח 

 ימי לימוד 2מתוך החודש יתקיימו  לימוד אחד בשבוע )ביום שני או שלישי( ושבוע אחדהחודש יתקיים יום 

במתכונת היברידית ובה ישולבו:  . התוכנית תתקייםורבע כשנה התכנית תימשך)בימים שני ושלישי(.  בשבוע

 יחידות מטהב, בתל השומר ובירושלים במנהל הסיעודלמידה במתכונת מקוונת, למידה פרונטלית שתתקיים 

בכל רחבי הארץ,  סיורים רבים כמו גם ברחבי הארץ בריאות נייחידת מטה בארגובו משרד הבריאותשל 

 הגעה לסיורים עצמאית.

 ₪  10,000שכר הלימוד הוא   :שכל לימוד לתוכנית

 ₪. 1500 –בכנס סגל בכיר בסיעוד שעלותו כ  יםכחלק מהתוכנית, ישתתפו המתמח

 
 זכאות לתעודה: 

 
 הממשלתיות. יועמידה בבחינות הרישו עמידה בכל התכנית לרבות עמידה בפרויקט מסכם

 :מועמדות לתוכניתהגשת 

  pituah@MOH.GOV.IL-siudבצע באמצעות מייל: הגשת מועמדות לתוכנית תת

 .15.11.22 –עד ליום ה יש לשלוח את המסמכים 

 תכלול את המסמכים הבאים:הבקשה 

 ות )תארים אקדמיים ולימודי מינהל(/תעודות המעידות על השכלת האח 

 קורות חיים 

 המלצת הממונה 

 ימנהלהסיעוד בארגון בריאות / מכהנים כמנהלי ה מנהלות /יםתינתן עדיפות למספר המקומות מוגבל, 
דצמבר חודש האישיים אשר יערכו במהלך למיונים המועמדים המתאימים יוזמנו  מוסד הכשרה בסיעוד. 

 .23וינואר  22
 
 
 

 בברכה,
 

 ד"ר הילה פיגל
 מנהלת המחלקה לפיתוח מקצועי
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