נוהל -
הסדר הליך עבודה
מחייב

תחומים:
 -1בחינות
 -2תקציב
 -3בקרה
 -4הכשרה
והשתלמויות
 -5רישום ורישוי
 -6תפקוד מקצועי
 -7קישורים למנכ"ל
 -8קישורים למינהל
הרפואה
יחידות:
פמ  -פיתוח מקצועי
המ  -הנחיות מקצועיות
הס  -הסמכה
בח  -בחינות
נכ  -ניהול כספים
מנ  -מנהלה

נהלים
שם הנוהל :תוספת זמן בבחינות רישוי

תחום :בחינות רישוי

מס' הנוהל82008417 :

מחלקה :בחינות

מטרת הנוהל :הסדרת הליך הבקשה והאישור לתוספת זמן בבחינת רישוי
אוכלוסיית יעד :בוגרי תכניות הכשרה בסיעוד
אחריות ליישום :המחלקה לבחינות רישוי
תאריך פרסום21.5.2017 :

תאריך החלה :מיום 21.5.2017

מחליף נוהל :תוספת זמן בבחינות רישוי
מס' 12465613 :מתאריך03/2013 :

מס' 12465613 :

מתאריך3/2013 :

חתימה____________________ :
ד"ר חנה צפריר
מנהלת המחלקה לבחינות רישוי

רקע:
בחינות הרישוי הממשלתיות בסיעוד מבטיחות את הכשירות והבטיחות של
הנבחנים לעסוק בסיעוד ,כתנאי לרישומם בפנקס.
על מנת לאפשר הזדמנות שווה והוגנת לכל הנבחנים להוכיח כשירות וידע,
מפרט הנוהל את הקריטריונים למתן תוספת זמן לנבחנים הזכאים לכך.
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פירוט הנוהל:

נהלים

 .1תוספת הזמן:
המחלקה לבחינות רישוי מאשרת  25%תוספת לזמן הבחינה הממשלתית בבחינות הנערכות בכתב,
או מול מחשב (תחנת ידע המתקיימת מול מחשב בבחינה על בסיסית)  ,באחת משיטות הבחינה
הבאות בלבד:
 1.1בחינה הנערכת במתכונת שאלות רב ברירה (אמריקאיות).
 1.2בחינה המורכבת משאלות פתוחות.
 .2זכאים לתוספת זמן הבחינה:
 2.1עולים חדשים השוהים עד חמש שנים בארץ הנבחנים בשפה העברית.
 2.2תושבים ארעיים (כמוגדר בחוק) השוהים עד חמש שנים בארץ ונבחנים בשפה העברית.
 2.3בעלי לקויות למידה מאובחנים.
 .3הגשת בקשה לתוספת זמן:
עולים ותושבים ארעיים השוהים בארץ עד  5שנים ,הנבחנים בשפה העברית יקבלו את תוספת
הזמן באופן אוטומטי ,ללא צורך בהגשת בקשה.
בעלי לקויות למידה יגישו בקשה לתוספת זמן באמצעות הפורטל האישי בצירוף מסמך אבחון
מקצועי כמפורט בחוזר מנהל הרפואה מס'  ,40/20101הכולל המלצה לתוספת זמן בבחינות.
 .4מועד הגשת הבקשה :הבקשה תוגש במעמד הרישום לבחינה באמצעות הפורטל עד לסגירת מועד
הרישום לבחינה הממשלתית (חודש לפני המועד).
 .5אישור זכאות לתוספת זמן:
 5.1מתן האישור לתוספת זמן הוא בסמכותה של האחראית על הבחינה.
 5.2מכתב הזימון לבחינה יכלול את האישור לתוספת זמן.
רשימת תפוצה:
 נבחנים המבקשים תוספת זמן לבחינה (באמצעות אתר האינטרנט של מינהל הסיעוד)
 צוות מנהל הסיעוד
 מנהלות בתי הספר לסיעוד
 ראשי החוג לסיעוד באוניברסיטאות ובמכללות
http://www.health.gov.il/hozer/mr40_2010.pdf 1
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