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,יקרים עמיתים     
מוצגת בפניכם תוכנית העבודה לשנת 2022, עם דגש על פעילות שגרה לצד המשך התמודדות עם מיגור 

מגיפת הקורונה.
נדגיש כי האחיות והאחים במדינת ישראל עומדים בחזית ההתמודדות עם המגיפה, לצד שמירה על המשך 

המענה המקצועי לצרכים בריאותיים חיוניים ומצילי חיים.
הם ממלאים תפקידי מפתח בסדר היום הבריאותי בישראל ונוכחים במהלך חייהם של אנשים על פני כול רצף 

הגילאים, מלידה ועד מוות, בכול המתארים הטיפוליים בשגרה ובחרום. 

המציאות המורכבת שנכפתה עלינו, הוכיחה שוב את תרומתם המשמעותית והמרכזית של האחיות והאחים 
בעתות של שגרה וחירום, הודות לה זוכים כלל תושבי מדינת ישראל לטיפול מקצועי ואנושי.

בנוסף בולטת התרומה האישית והמקצועית הגדולה שלכם, בהתמודדות עם הובלה ומנהיגות בתנאי אי 
וודאות, אתגרים בהכשרה, גיוס ושימור כוח אדם ומתן  האפשרות לאחים/ות לממש את מלוא הפוטנציאל 

התפקודי שלהם בהתאם להכשרתם וכשירותם המקצועית הגבוה.

 2025 -2021  האסטרטגיה חדשה לשנים 
משלבת את מפת הדרכים של ארגון הבריאות העולמי המחזקת את הסיעוד בעולם כולו.

האסטרטגיה כוללת הגדרת מדיניות בינלאומית המשקפת את הגישות היעילות ביותר לחיזוק תרומתם 
ועצמאותם של האחים.ות במערכת הבריאות כגורם מוביל בהשפעה על בריאות תושבי המדינות בעולם, 

וממוקדת ב-4 תחומים מרכזיים: חינוך, אסדרת כוח אדם, מנהיגות ועשייה מקצועית.

בשנת 2022 כולנו יוצאים לדרך משותפת מחוזקים  ומאוחדים בקידום הסיעוד כמקצוע ובקידום תרומתו 
המשמעותית ביותר לבריאות האוכלוסיה. כמו כן פועלים יחד למימוש החזון בו אחים/יות בישראל:

מובילים שינוי ומוסיפים ערך משמעותי לטיפול בתושבי מדינת ישראל.   |
פועלים בעצמאות תוך מיצוי מלוא הפוטנציאל המקצועי בסביבה משתנה ומאתגרת. |
מתפתחים מקצועית ומרחיבים את הכשרתם האקדמית והקלינית.  |
שותפים מלאים בצוות רב מקצועי הן בתכנון המענה לאתגרי מערכת הבריאות והן בטיפול עצמו |

פועלים להתאמת צורכי ותמהיל כוח האדם העתידי.  |
מגדילים את מספר האחים/יות. |
פועלים להפחתת לחץ ושחיקה ולשיפור סביבת העבודה. |
מקדמים מחקר תומך מדיניות. |
מחזקים ומעצימים את המנהיגות בסיעוד בישראל.  |

הגשמת החזון מקדמת את מיצוי הפוטנציאל התיפקודי הטמון בכול אח ואחות, מביאה לתוצאות 
טיפול טובות יותר, עשיה קלינית מקצועית יותר, מאפשרת פתוח מקצועי ומומחיות קלינית במנעד 

רחב וממוקד יותר.
ללא ספק הגשמת החזון מובילה לחיזוק החוסן הלאומי של מדינת ישראל, ומהווה גורם מרכזי 

בהתמודדות עם משברים בריאותיים.

.דרך ופורצי משמעותיים הישגים מרובת,פוריה עבודה שנת לכולם נאחל                      

בברכה,
 שושי גולדברג׳דר

אחות ארצית ראשית 
וראשת מינהל הסיעוד
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החזון שלנו

 בישראל:2022מקצוע הסיעוד לשנת 

מוביל ומשפיע 
על שינויים במגוון 
האתגרים עימם 

מתמודדת מערכת 
הבריאות

עצמאי
בטיפול

שותף מלא
לתהליך הטיפולי

חלק אינטגרלי 
מהצוות המטפל

שם את המטופל 
במרכז הטיפול 
ובליבת העשייה

סולל את הדרך 
להטמעת 

טכנולוגיות 
מתקדמות
וחדשות

WHO 
מגדיל את הנגישות 

לשירותי בריאות 
ומצמצם
אי שוויון

 WHO
שותף להגנה 

מפני אירועי חרום 
בריאותיים 

WHO 
מקדם בריאות 
ופועל להבטחת 
איכות חיים בכול 

הגילאים 
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תכנית הליבה

קידום חוק 
האחיות

שנת האחיות 
והאחים 

נלאומית הבי
2022

בלת תכנית הו
טגית אסטר

בנושא 
״שנות החיים 

הראשונות״

ידום ק
חדשנות 

ומחקר

ילות במרכז לשיתוף פעולה פע
נלאומי של ארגון הבריאות העולמי בי

ילות בסיעודבמנהיגות ומש
נלאומיים ילה בכנסים בית פעהשתתפו

והפעלת וובינרים לאחיות בתפקידי 
ניהול ומנהיגות ברמה הבכירה, 

נלאומיתילייה הביבקה

טרנספורמציה 
טלית, דיגי

טמעת ה
טכנולוגיות 

ושיפור השירות

דם, אסדרת כוח א
כלול ניהול מ

כלול סיעוד ומ
כוח אדם באגף 

לשעת חירום

וי מיצ
יאל הפוטנצ

י התפקוד

חיזוק מערך 
המומחים 
הקליניים

חיזוק 
פיתוח ה

יהמקצוע

הגדלת 
מספר 

אחיותה

מיקודי משרד הבריאות
לשנת 2022

תכנון צרכי כוח האדם
במקצועות הבריאות 

החברתיים, כולל
הגדרה והטמעת
תפקידים חדשים

קידום רפואה 
מונעת

לאורך מחזור 
החיים זמינות, איכות, נגישות 

ושירות מיטביים
של שירותי בריאות

תוך צמצום אי השוויון 
והגברת האמון

טרנספורמציה
דיגיטלית יעילה

שימור ההון 
האנושי

לרבות התמודדות
עם שחיקה וקידום 
תחושת הביטחון 

 האישי

מנהיגות
Leadership 

דרת אס
דם כוח א
כת במער

 Jobs

כשרה ה
וכשירות

 Education 

עשיה 
יתמקצוע

ומתן טיפול
 Practice

 and service
delivery
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תוכנית החומש האסטרטגית הגלובלית ומפת הדרכים - 
ROADMAPשל ארגון הבריאות העולמי 

 של ארגון ROADMAPמינהל הסיעוד שותף מרכזי בגיבוש תוכנית החומש האסטרטגית הגלובלית ומפת הדרכים - 
הבריאות העולמי.

אנו שמחים לעדכן כי התוכנית הושקה בתאריך 10.12.2021 ויצאנו לדרך.
תוכנית זו שזורה בתוכנית העבודה הלאומית של מנהל הסיעוד ומשרד הבריאות בישראל, וממוקדת בהעצמת 

האחיות והאחים בשנים 2021-2025, ובחיזוק תרומתם המקצועית לרווחת תושבי המדינה.
המפה ממוקדת ומאירה ארבעה תחומי ליבה מרכזיים: הכשרה וכשירות, עשיה מקצועית ומתן טיפול, מנהיגות, 

אסדרת כוח אדם במערכת.

מפת הדרכים נועדה להשיג את המטרות הבאות:
לכל אח/ות תהיה את רמת הידע, הכשירות והערכים המתאימים כדי לספק את צורכי הבריאות של  •

האוכלוסייה.
בכל מדינה יגדל מערך האחיות והאחים הזמין לתעסוקה ויתקיימו הליכי שימור וגיוס אפקטיביים. •
בכל מדינה יורחבו תפקידי המנהיגות הבכירה בסיעוד, בארגוני בריאות ובמוסדות האקדמיים. יתקיימו תכניות  •

להכשרת הדור הבא של המנהיגות.
אחיות ואחים יעבדו תוך מקסום הפוטנציאל התפקודי שלהם בהתאמה לרמת ההכשרה ובסביבת עבודה  •

תומכת.

במסגרת המפגשים של מנהל הסיעוד עם סגל הסיעוד הבכיר במדינת ישראל הוצגה תוכנית העבודה ומפת 
הדרכים, החל משנה זו תוטמע מפת הדרכים בכול תוכניות העבודה של האחים/ות הראשיים ומנהלי/ות מוסדות 

ההכשרה בכול הארץ.
לאורך השנה נקיים מפגשים לשיתוף בפעילות המתרחשת לקידום מפת הדרכים במתארים השונים.

האחים אחיות בישראל משמשים דוגמה ומופת לקהילת האחים והאחיות בעולם כולו אנו רואים בתכנית זו נדבך 
נוסף בקידום הסיעוד בישראל ובעולם כמו כן אמצעי חשוב לחיזוק הפעילות המשותפת של מנהיגות הסיעוד 

בישראל ובעולם.

דרך צלחה.
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פרופיל הסיעוד בישראל
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פרופיל הסיעוד בישראל

 79,936↑
אחים/יות בעלי רישיון 

לעסוק בסיעוד
במדינת ישראל

59,050↑
אחים/יות בעלי רישיון 

לעסוק בסיעוד
עד גיל 65

 6.52↑
שיעור האחים/ות בעלי 

רישיון פעיל ל- 1,000 נפש, 
עד גיל 67

90.2%↑
אחים/יות מוסמכים

 17%↑
אחים גברים

42
↑

הגיל הממוצע של
האחים/ות עד גיל 67

↑2021  כסאות בשנת
 אקדמיים1624

 הסבות אקדמיים2281

9,000↑
נבחנים בבחינות רישוי 

ממוחשבות וסימולטיביות

 46%↑
אחים/יות בוגרי קורסים
על בסיסיים שנת 2021

(עד גיל 65)

 5.84↑
שיעור האחים/ות 

המוסמכים/ות בעלי רישיון 
פעיל ל- 1,000 נפש,

עד גיל 65

התפלגות שיעור האחים/ות המוסמכים/ות בעלי רישיון 
פעיל ל- 1,000 נפש עד גיל 67

3.7דרום

4.7צפון

5מרכז

5ירושלים

5.8תל אביב

7חיפה
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תכנית חומש

שיעור של
7 אחיות 

ואחים
לאלף נפש

60%
ואחיםאחיות 

בוגרי 
קורסים

על בסיסיים

6%
ואחים אחיות 

מומחים 
קליניים 
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האתגרים להגדלת שיעור האחיות והאחים ל- 1,000 נפש 

העלאת שיעור
האחיות והאחים

ל-1,000 נפש בישראל
מ- 6.52 ל-7

(שיעור נמוך ממדינות
 ממוצע OECD(9ה- 

מקפצה משמעותית בהגדלת 
כ 5,000 ״היקפי ההכשרה לסה

מתחילים לשנה למשך 5 שנים

העלאת שיעור
האחיות והאחים

ל-1,000
נפש בפריפריה

(כיום 3.7)

הטמעת 2000
תקנים קבועים

במערכת והפחתת
עומס על מערכת

הבריאות

צורך בהרחבת תקני 
הדרכה של מדריכים 

קליניים ותגמול/מבחן 
תמיכה לשדות

הקליניים לשם 
הרחבת היקפי ההדרכה

הקצאת תקנים
להעסקת אחיות ואחים

מומחיות ושילובן 
בתעסוקה בקהילה 
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מינהל הסיעוד מוביל בשלוש השנים האחרונות
מהפך בפרופיל האחים/ות בישראל

 200520152019 20202021

אחוז האחים/ות המוסמכים/ות
↑↑84%89.8%90.2%     84% 72%    מכלל האחים/ות עד גיל 65

אחוז האחים/ות המוסמכים/ות
עד גיל 67 שהם בוגרי קורסים

על בסיסיים
41%43.7%45%45.5%46%↑↑

  שיעור האחים/ות
↑↑6.235.856.236.366.52ל - 1000 נפש

תוספת רישיונות של
 אחים/ות מוסמכים/ות

חדשים בשנה
16641634230226973106↑↑



הישגים מרכזיים 2021
ותוכנית עבודה 2022
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סרגל הישגים 2021

רישוי והסמכה
4,800 סטודנטים החלו ללמוד  •

סיעוד

בשנת 2021 בכלל תכניות  •
הלימוד הגנריות:

מתוכם 2,272 בתוכניות ללימודי 
תעודה להסבת אקדמאים

מתוכם 2,435 בתוכניות 
אקדמאיות באוניברסיטאות 

ובמכללות

הגדלת מספרי הלומדים בכל  •
תכנית הלימוד באמצעות: 

בשנת 2021 אושרה תוספת  ○
של 346 כסאות אקדמיים 

משרד הבריאות מעניק  ○
הלוואות לסיוע במימון שכר 

הלימוד

ניתנות מלגות בשיתוף  ○
מפעל הפיס במסגרת כוכבי 

פיס לסיעוד המקדמים 
תכנית התנדבות בקהילה

מודל תמרוץ ומודל  ○
תמיכה להעלאת מספר 

הסטודנטים  המתחילים 
ללמוד סיעוד והפחתת 

שיעור הנשירה

ותוספת לבינוי תמיכה מבחן  ○
כיתות לבתי הספר הלא 

ממשלתיים 

הושלם תהליך האקדמיזציה  •
של מקצוע הסיעוד עם סינוף 
בית הספר לאחים ואחיות בני 
ציון לאוניברסיטת חיפה ובית 

הספר לסיעוד בצפת למכללה 
האקדמית בצפת

קורסים על בסיסיים
בתחום האקוטי למדו 1,108  •

לומדים (פי 1.6 משנת 2019) 
בתחום האקוטי כרוני למדו  •

413 לומדים (הגדלה פי 1.3 
בהשוואה לשנת 2019)

בתחום הכרוני למדו 287  •
לומדים (הגדלה פי 1.1 
בהשוואה לשנת 2019)

בתחומים אחרים למדו  •
1578 לומדים (הגדלה פי 1.2 

בהשוואה לשנת 2019)
במהלך שנת 2021 הופעלו 103  •

קורסים

קורסים על בסיסיים ייעודיים 
שנפתחו:

רפואה ראשונית לקופ”ח  •
מאוחדת 

רפואה ראשונית צבאית - קורס  •
ייעודי לצה"ל 

קורס על בסיסי במניעה וקידום  •
בריאות + ייעוץ הנקה המותאם 

לכמות לומדים גדולה ממחוזות 
 אשקלון, דרום ומרכז

תוגבר מערך הקורסים האקוטיים:

16 קורסים •

הוכשרו 450 משתלמים  •
ומשתלמות מקורס טיפול נמרץ 

כללי וילדים בתחום האקמו

נוספו 3,260 אחים/יות חדשים/ות  •
בוגרי/ות הקורסים העל בסיסיים

המספר הכולל של בוגרי  •
הקורסים העל בסיסיים הינו 

25,673

מקצועי פיתוח     
 443 אחים ואחיות בעלי תעודת    •

מומחיות בסיעוד ב- 8 תחומי 
 מומחיות

250 מתמחים הלומדים ב- 8  •
תכניות למומחיות בסיעוד

פתיחת תכנית הלימודים  •
למומחיות בקהילה

פתיחת תכנית הלימודים  •
למומחיות בכאב

סיום הגדרת תכנית המומחיות  •
בשיקום וגיוס מועמדים לתוכנית

סיום הליך הכרה באבות מקצוע   •
מומחיות בפצע, 27 מועמדים 

למבחן הרישוי

הפעלת כנס שנתי ארצי לאחיות  •
שהתקיים בישראל מומחים ואחים 

בנצרת והשתתפו בו 400 איש

<<< לתוכן עניינים - לחצו כאן
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סרגל הישגים 2021

ל״בוגרי חו
534 אחיות ואחים בוגרי חו''ל  •

קבלו היתר זמני

563 אחיות ואחים בוגרי חו''ל  •
קבלו היתר קבוע

במהלך השנה הופעלו שני קורסי  •
הכנה לבחינה במסגרת פרויקט 

"מתחדשים" בבית הספר 
האקדמי לסיעוד "שמיר" אסף 

הרופא שכלל 25 משתתפים 
עולים חדשים

יצא לדרך פרויקט "עולים 2000"  •
בשיתוף הסוכנות היהודית 

ומשרד הקליטה בדרום הארץ, 
בבית הספר לסיעוד ברזילי

השתתפות ביריד מקוון עם  •
אחים/ות מחבר העמים טרום 

עלייה בשיתוף הסוכנות היהודית

  השלמה ובניית תוכנית    תיאום •
עבור אחיות ואחים עולים    פרטנית 

                                       ומיילדות חדשים מוסמכים 

פגישות וראיונות אישיים עם  •
בוגרי חו''ל

  רישויבחינות
מערך בחינות רישוי    הפעלת •

ממשלתיות 8,269 נבחנים בשנה

בחינות רישוי ממשלתיות  •
 –למעמד אח/ות מוסמכת 

4,235 נבחנים בשנה

הפעלת בחינה ממיינת לקבלה  •
 1,176 –לקורסים העל בסיסיים 

 נבחנים בשנה

הפעלת מערך בחינות רישוי  •
לבוגרי קורסים על בסיסיים - 

2,563 נבחנים בשנה

 מבחנים מערך הפעלת •
קליניות - 87 נבחנים    למומחיות

בשנה

פיתוח מודל בחינות במבנה  •
חדש בקורסים העל בסיסיים

פיתוח בחינה בתחום מומחית  •
קלינית בשיקום

פיתוח בחינה בתחום העל בסיסי  •
בפוריות

הפעלת מערך בחינות הרישוי  •
במגוון טכנולוגיות מתקדמות

הפעלה רציפה של בחינות •
  משרדהרישוי בהתאם להנחיות 

 להתנהלות בעת מגפת  הבריאות
הקורונה

שיפור במדדי שביעות הרצון  •
מהשירות במחלקה 

הכשרת 120 בוחנים לבחינות  •
בקורסים העל בסיסיים

הכשרת 25 כותבי תרחישים  •
לבחינות הסימולציה

מקצועיותהנחיות
ניהול 6 וועדות מייעצות לאחות ארצית ראשית  •

בתחומים שונים
הרחבת סמכויות ותחומי עצמאות האח/ות  •

המוסמך/ת והאח/ות המומחה/ית
פרסום 16 חוזרי מינהל הסיעוד בתחומים שונים •
עריכה וצילום סרטון מקצועי לשמירה על  •

כשירות מקצועית של האח/ות המוסמך/ת 
בנושא לידה בחירום בשיתוף וועדה מייעצת 

לאחות ראשית ארצית בתחום
פרסום שני עדכוני חוברת ריכוז הפעולות -  •

סיעוד וחריגות שנוספו מעת לעת לליבת העיסוק 
המקצועי של האח/ות המוסמך/ת

91 פעולות סיעוד המתייחסות לסמכות  •     
ההחלטה של האח/ות המוסמך/ת  

פרסום חוברת ריכוז הסמכויות של אחים ואחיות  •
מומחים קליניים בשיתוף המחלקה לפיתוח 

מקצועי
ניהול 3 מפגשים של הועדה המייעצת למנכ"ל  •

לפעולות חריגות לרבות 4 מפגשי אד-הוק
תקנות הרופאים, כשירות לביצוע ״7 עדכונים ב •

 התשפ"א 2020-2021 כחלק ״פעולות חריגות
מהיערכות מערכת הבריאות להתמודדות עם 

תחלואת החורף בשילוב נגיף הקורונה 
ניהול קהילת ידע בתחום ההנקה המונה מעל  •

440 יועצות הנקה מורשות  
קיום 2 סדנאות בתחום הנחיות מקצועיות לסגלי  • 

הוראה ולמרכזי קורסים על בסיסיים בחוגים 
ובבתי הספר לסיעוד

   

קיום 6 מפגשים מקצועיים לשדרת המנהיגות  •
בסיעוד בפורומים השונים בנושא מפת הדרכים 

של ארגון הבריאות העולמי במיקוד תחומי 
הפיתוח המקצועי המתמשך, הכשרה וכשירות 

של האחים והאחיות
קיום 2 קבוצות מיקוד מקוונות (שולחנות  •

עגולים) בנושא תפקיד האחות במתאר הבית:

מטופלים מרותקי בית ○

בני משפחה ומטפלים עיקריים במטופלים  ○
מרותקי בית שקיבלו טיפול רפואי מאחיות 

בביתם
בדיקה של למעלה מ- 100 אירועים חריגים  •

בתחום המשמעת עם מעורבות של אחים 
ואחיות לרבות ביצוע תהליכי  חשיבה והפקת 

לקחים עיקריים

פרסום מבזקי בטיחות ותאורי מקרה להבטחת  •
איכות ובטיחות הטיפול

<<< לתוכן עניינים - לחצו כאן
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סרגל הישגים 2021

כוח אדם
:ואחיות לאחים תקינה תוספות

:הקורונה מגפת למיגור ייעודית תקינה תוספת
תקני אחיות ואחים  500 של תוספת •

 המחלקות עבור הכלליים החולים לבתי
 דחופה-  ורפואה  הכירורגיות,הפנימיות
וילדים מבוגרים

 בבתיתקני אחיות ואחים של 28  תוספת•
הממשלתיים הפסיכיאטריים החולים

 בבתיתקני אחיות ואחים  של 64.5 תוספת •
הממשלתיים הגריאטריים החולים

:קלינית הדרכה תקני תוספת
קלינית  הדרכה תקנישל 75  אושרה תוספת •

ובשנת 2022 תושלם הפעימה השלישית 

:לסיעוד לסטודנטים המלגות תכנית ניהול
 לסיעוד לסטודנטים מלגותחלוקת 1,750  •

 תוכניות ומכלל ההכשרה מוסדות מכלל
  50% של  בהיקף,בסיעוד ההסמכה

ההסמכה בתוכנית הלימוד משכר
 לסיעוד לסטודנטים מלגות 585 חלוקת•

 הפיס מפעל באמצעות

כמענה לעבודה מוסמכות אחיות הצבת
:לאומיים לצרכים

 בוגרים,מוסמכים/ות ות/ אחים783 הצבת •
 במתארים שונים משנת 2021 צעירים

:ואחיות אחים של התפקוד סולם עדכון
 סף ודרישות עיסוקים תיאורי עדכון •

 עם בשיתוף ות/לאחים התפקוד בסולם
המדינה שירות ונציבות אנוש משאבי

עיצוב מדיניות ורגולציה בסיעוד: 
ניהול תכנית אוריינטציה למנהלות סיעוד  •

חדשות בבתי החולים, קופות החולים, 
לשכות הבריאות, וכן לראשי החוגים 

לסיעוד ומנהלות בתי הספר לאחיות, על 
פעילות מינהל הסיעוד בתחומי מדיניות 

ורגולציה בסיעוד. 

   הובלת  -חוסן ושימור שחיקה מניעת •
מפגש "קפסולת חוסן"  למנהלות 

סיעוד בבתי החולים הכלליים בשיתוף 
עם עמותת 'מעוז'. שיח פתוח וגיבוש 

 חוסן על לשמירהארגז  הכלים הארגוני 
.שחיקתם וצמצום העובדים

תשתיות מידע ונתונים
אירוע אחים ואחיות מצטיינים ליום  •

האח/ות הבינלאומי לשנת 2021

הפקת חומרים לפרסום ושיווק  •
מינהל הסיעוד במהלך השנה

הפקת חומרים לאירועים וכנסים של  •
מינהל הסיעוד במהלך השנה

ניהול מידע באתר האינטרנט של  •
מינהל הסיעוד וברשתות חברתיות

ניהול תמונת מצב היעדרות צוותים  •
רפואיים מעבודה בגין קורונה 
בארגוני הבריאות,  במסגרת 

הפעילות של מכלול כוח אדם בשעת 
חירום:

שיקוף תמונת המצב היומית  ○
למקבלי החלטות וקובעי 

מדיניות במשרד רוה"מ, שר 
ומנכ"ל משרד הבריאות, 

פרויקטור לאומי לקורונה, 
אגף לשעת חירום, משרדי 

ממשלה נוספים ומנהלי 
ארגוני הבריאות בארץ 

באשפוז ובקהילה 

פיתוח דשבורדים ייעודיים  ○
לדיווח תמונת מצב לאומית 
של היעדרות צוותי בריאות 

מעבודה בגין קורונה

ניהול רשת תקשורת עם נציגי  ○
הארגונים המדווחים, לקיום 

שיח אודות המידע שדווח, 
ומתן מענה לפניות ושיתוף 

מידע

מחקרים בסקרים 
הוגש לפרסום מחקר על מאפייני •        

המומחית  האחות פעילות 
 . ברוקדייל מכון בישראל בשיתוף  

נתוני המחקר יהוו בסיס השוואתי 
על התפתחות תפקיד האחות 

המומחית בישראל

            
       

           
         
 הוגש לפרסום מחקר בנושא אי •    

עצמית וחוללות חרדה,  וודאות
 לשנת סיעוד מסלולי בוגרי בקרב 

בשיתוף   - הרישוי מבחן   ערב 2020
תל- אוניברסיטת לסיעוד החוג 
 אביב 

      
      

      
      

  פורסם מחקר על היבטים •        
  המקצועית   בהתמודדותם 
  בימי   אחיות ואחים   של   והאישית 
  פעולה   שיתוף    -    הקורונה   מגפת 
  לסיעוד באוניברסיטת   החוג   עם 
  מהווים   הסקר   ממצאי, גוריון - בן 
  מדיניות   והתווית   לדיון   בסיס 
  וצמצום   חוסן   שימור   בתחום 
  ואחים   אחיות   בקרב   השחיקה 
  ושיגרה   חירום   בעתות   בישראל 
 כאחת 

       

          
      

          
          

      
          
      

פורסם מחקר בנושא פעילות  •
ההנחיה להגדרת המייעצת הועדה 

המקצועית לטיפול בחולים 
המחוברים למכשיר האקמו

          
     

          
הסתיים המחקר בנושא הביקוש  •     

לתפקיד האח/ות המומחה/ית 
בגריאטריה בקהילה בשיתוף מכון 

ברוקדייל
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סרגל הישגים 2021

מרכז שיתוף פעולה 
בינלאומי

שיתוף ידע בתחום האתגרים  •
בהובלת מדיניות ומשילות 
בסיעוד בתקופת הקורונה, 
באמצעות סדרת וובינרים 

בינלאומיים וכן סדרת מפגשים 
עם נציגי מדינות

חברות בוועדה המתכננת  •
של המפה האסטרטגית 

של מנהיגות בסיעוד במחוז 
האירופי

קבלת הכרה כמרכז השייך  •
לרשת גלובלית של מרכזים 
לשיתופי פעולה של ארגון 
הבריאות העולמי, בתחום 

מדיניות בסיעוד

השתתפות במספר כנסים  •
בינלאומיים וזכיה להוקרה 

בשל פעילות של מינהל 
הסיעוד כמכלול כוח אדם 

בתקופת המגיפה והעצמת 
כוח האדם בסיעוד

מכלול כוח אדם בשעת 
חירום

שימור מערך ההכשרה הגנרי והעל  •
בסיסי ומערך בחינות הרישוי תוך עמידה 

במגבלות המגיפה.

תגבור מערך ההכשרה העל בסיסי  •
בתחומים האקוטיים לחיזוק הכשירות 

הנדרשת לטיפול בקורונה.

ניהול והובלת מערך ההכשרה הלאומי  •
לחיסונים לכלל מקצועות הבריאות.

גיוס והוספת תקנים, הצבת כוח אדם,  •
מעקב אחר איוש וכשירות נדרשת. 

קידום תהליכי הרחבת סמכויות  •
המותאמים לנדרש במציאות טיפולית 

חדשה. 

ניהול התקשורת עם השטח בזמן אמת. •

רישות המנהיגות הבכירה בסיעוד  •
ולמידת עמיתים.

ביקורים במתארי הבריאות השונים  •
למפגש עם צוותים רפואיים.

מהפך מחשובי דיגיטלי, יצירת •
פלטפורמות מיחשוביות חדשות 

המאפשרות דיווח והצגת תמונת מצב 
יומית. 

ניהול תמונת מצב היעדרות צוותים  •
רפואיים מעבודה בגין קורונה בארגוני 

הבריאות.

יצירת תמונת מצב יומית המגיעה לכלל  •
המנהלים הבכירים במערכת מידי ערב 

עם נתוני הארגון שלהם בהשוואה 
לתמונת המצב הלאומית.

שותפות להנהלת המשרד בהובלת  •
ההתמודדות עם המגיפה והתגייסות 

מלאה ללקיחת מגוון משימות בהנהלת 
המשרד ככול שנדרש במהירות וברצון.

שיתופי פעולה מחקריים וליווי הפעילות  •
במכלול כוח אדם במחקר ובתובנות 

לשטח. 

שימור שיגרת עבודה ככול הניתן תחת  •
שינוי מהותי בתפקידי המנהל. 

:”כתף נותניםלמבצע ” א”כ תגבור •
 של  לגיוס 900 חובשים מיזם הובלת

 בקופות מחסן א”כ  לתגבורל”צה
.החולים

שנות החיים הראשונות
להכשרת    תוכנית המשך הפעלת  •

  ומובילות בטיפות   מנהיגות ות   אחי
  הסיעוד,   מינהל  בשיתוף החלב  
  יד   קרן  , ליר   ואן   קרן  ,הציבור   בריאות 
 גושן   עמותת  , הנדיב 

  בימי   אחיות בריאות הציבור הפעילו •
  טיפת      - טיפונט” ” ה   את   הקורונה 
 הדיגיטלית   החלב 

הגדלת מספר האחיות הלומדות  •
  בתחומים   בסיסיים   עלהבקורסים 

  , שינה   ייעוץ  , הנקה   יעוץ: הבאים 
  , הנקה   וייעוץ   בריאות   וקידום   מניעה

גופנית ועוד   לפעילות   ייעוץ

החל תהליך איוש 50 תקני אחיות  •
עבור ביקורי הבית בכלל המחוזות. 

מנהלות    של   חדשים   תפקידים   יושמו 
 בית   לביקורי   ות אחי  נושא 

 ההדרכה הוגדלו מספר תיקני •
 הקלינית 

פריסת אחיות יועצות הרחבת  •
  , הנקה  , פגים  : בתחומים מומחיות 

  הטמעת   תוך   גופנית   ופעילות שינה
 הייעוץ   שירותי   להפעלת   מודל 

 לבריאות תחנות עיצוב סיום תחרות•
מותאמות    ” חלב טיפת  ” המשפחה 

 95URBAN   הבריאות   משרד   בשיתוף ,  
  לארכיטקטורה,   המחלקה  , בצלאל

 ליר   ואן   ברנרד   וקרן
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7 אחיות ואחים

לאלף נפש
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רישוי והסמכה

:הלומדים מספר הגדלת       
אושרה תוספת כסאות אקדמיים של 346 כסאות. •

.לימוד שכר למימון הבריאות משרד הלוואות •             
.בקהילה התנדבות תכנית המקדמים לסיעוד פיס כוכבי במסגרת הפיס מפעל מלגות •                       

:לתמרוץ מודלים     
 והפחתת סיעוד ללמוד המתחילים הסטודנטים מספר להעלאת תמרוץ ומודל תמיכה מודל •

.הנשירה שיעור
                 

     
.ממשלתיים הלא הספר לבתי כיתות תוספת ומבחן תמיכה לבינוי •               

 אקדמיזציה: 
 ציון בני ות/לאחים הספר בית הושלם תהליך האקדמיזציה של מקצוע הסיעוד עם סינוף

חיפה ובית הספר לסיעוד בצפת למכללה האקדמית בצפת.   לאוניברסיטת 
             

 טכנולוגיות בהוראה ומגפת הקורונה: 
 בנושא תכנים נמצאים שבה ”בריאות לומדים "למערכת בסיעוד ההכשרה מוסדות כל חיבור •

.הקורונה במגיפת התמגנות בנושא מקוונת לומדה ביניהם בריאות
                           

                 
.דיגיטליות פלטפורומות על המקוונת ההוראה קידום •             
.מונשם covid-19 בחולה בטיפול הסטודנטים כל הכשרת •               
סיוע של סטודנטים במסגרת ההתנסויות הקליניות במערך החיסונים לקורונה ושפעת. •

.”צעירים סרטן לחולי הטיפולית הגישה״:בנושא מייעצתה ועדהה  של מדיניות מסמך הפצת                        

<<< לתוכן עניינים - לחצו כאן
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רישוי והסמכה

       לשנת 2022 עבודה תכנית 
     בסיעוד הכשרה

הגנריים במסלולים הלומדים היקפי הגדלת

 סיעוד ללמוד  יתחילו כ-4,500 ות/אחים להכשרת
 ב-2022

:התכניות פירוט             
:יפתחו ובמכללות באוניברסיטאות לסיעוד חוגים 13                       

בסיעוד בוגר לתואר שנתיות 4 אקדמיות 32 תוכניות •               
 למתנדבי בסיעוד בוגר לתואר שנתית 4 אקדמית תוכנית1 •

אזרחי הלאומי השירות
                

     
ל ”בצה לעתודה בסיעוד בוגר לתואר אקדמיות 1 תוכנית •

”פיסגה”
              

    
בסיעוד בוגר לתואר לסיעוד אקדמאים להסבת תוכניות14  •              

:יפתחו ות/לאחים ספר15 בתי              
בוקר בלימודי אקדמאים להסבת תעודה ללימודי 32 תכניות   •              
ערב בלימודי אקדמאים להסבת תעודה ללימודי 3 תוכניות   •              
 לבעלי אקדמאים להסבת תעודה ללימודי תוכניות 3  •

משפחות
           

 
5 תוכניות ייחודיות לבעלי משפחות •

 המופעלות בסיעוד לימוד תכניות פריסת ״ 1:נספח ב”מצ * 
״בשנת 2022 ההכשרה במוסדות

               
     

 , ההכשרה למסגרותשנתיות  עבודה תכנית קביעת
 מיקודים בתכניות העבודה ומפגשים 

לאורך כל השנה         
   

”למידה היברידית, חדשנות  הכשרה בנושא סדנת
 וטכנולוגיות בהוראה”

מאי    

לאורך כל השנהפעילות ב-3 ועדות חשיבה

פרסום מבחני תמיכה ומודל תימרוץ למוסדות 
ההכשרה בסיעוד הפועלים להעלאת מספר האחים/

יות

יולי

נובמבר         התמיכות מבחני ממצאי פרסום

 הסטודנטים עם הסיעוד מינהל של הקשר חיזוק
 לסיעוד

מרץ, יוני, נובמבר             
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ל״בוגרי חו

ל:"בחו סיעוד לימודי בוגרי ות/לאחים ורישוי מקצועי במעמד הכרה                     

              :"מתחדשים "פרויקט
.התהליך כל לאורך ייעודי הסיעוד מינהל צוות איש של וחניכה ליווי •                       
עלייה.  טרום מסמכים ובדיקת הסיעוד מינהל באתר מידע הנגשת,  אישיים מפגשים •                    
, והקליטה העלייה משרד עם בשיתוף, העמים חבר ממדינות ות/לאחים ״2000עולים  "פרויקט  •

, ורציף שלבי רב פרויקט והבניית עליה טרום ות/אחים גיוס:היהודית והסוכנות החינוך משרד
.בריאות בארגוני ות/כאחים העסקה תחילת ועד העלייה טרום משלבי

                      
                             
                                                                                                                                                                                                              

 הלמידה של התהליך את קיצרו מקוון ומבחן לומדה שפות) - 6(ב מקוונת ידע לומדת הפעלת •
                                                                                                               . ימים - 19  ל   בממוצע   ימים -120  מ 

                            

.ממשלתית רישוי בחינת לקראתות עולים/ות /לאחים הכנה קורסי  3הפעלת •                 
ות/אח של מקצועי במעמד להכרה בקשה להגשת ל"חו בוגרי עבור אישי פורטל השקת •

.ת/מוסמך 
                             
                                                                                         

.ל"חו בוגרי עבור ייעודי ותוכן מידע עם החדש האינטרנט באתר מידע הנגשת •                                                                                            
.אוקראינה,  רוסיה,קנדה,ב"מארה:עלייה לעשות המעוניינים ל"מחו ות/אחים עם וובינר •                                                                                               

<<< לתוכן עניינים - לחצו כאן
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ל״בוגרי חו

       2022 לשנת  עבודה תכנית 
מחו”ל לסיעוד הכשרה תוכניות בוגרי קליטת           

:           מתחדשיםפרויקט
  ות/ עוליםיות/ אחיםלקליטתתוכניתהפעלתהמשך

                                                                                  שנהחציתוךמקצועיבמעמדההכרהוסיום חדשים

      -׳א נספח 1 מצ”ב * 
                                                                                 ״בישראל עולים ות/אחים קליטת  -מתחדשים פרויקט״

  המופעלותבסיעודלימודתכניות ”פריסת: 1 נספחמצ”ב  חדשיםעוליםת/ מוסמךות/ לאחהכנהקורסיהפעלת
   ״בשנת 2022ההכשרה במוסדות

  סיעודלימודיבוגרי/ותות/ אחיםעבורמקצועיבמעמדהכרה
)                                                                      תודליימ, תו/םיכמסומ, מעשיים/יותות/  אחים  ( בחו”ל

השנה לאורך   

 ות/ אחעבורבסיעודלעסוקזמניהיתרהנפקת
                                                                   מחו”לבסיעודלימודיםתוכניות בוגרי/ות

השנה לאורך   

 בוגרי/ותות/ אחיםעבוררישויתעודותוהנפקתבדיקה
 עבודהתצהירישהגישובחו”לסיעוד לימודי
                                                                                      ינמזבהיתרעבודה בתום

     השנה לאורך

  ות/ אחיםעבורפרטניתהשלמהתוכניתובנייתתיאום
מוסמכים/ות מיילדותות/ חדשיםות/  עולים

השנה לאורך   

 ות/ חדשיםות/ עוליםות/ אחיםעםאישייםמפגשים
 עגולים עם נציגי  שולחנות ), עמותות  ,עולים ארגוני(

ת                                                                                          סנכהבישיבותוייצוגממשלה משרדי

     השנה לאורך

השנה לאורךל                                   ”וחמסיעודלימודיבוגריעבורבאתרמידעהנגשת   
  הסוכנות    בשיתוף  2021-2023”עולים 2000" פרויקט

לקליטתתכניתוהקליטההעלייהומשרד היהודית
  העמיםמחברעולים/ותמוסמכים/ותות/ אחים2 5

 ושילובם/ן במעגל התעסוקה

לפרויקט עלייה טרום ות/אחים וגיוס מיון 
שני רבעון  -  

             
  

  מעמדלקביעתבקשההגשת" לאישיפורטלהשקת
 ל" מחולימודיםתוכניותבוגרי עבור "  מקצועי

ת                                                                                     והזתעודות ללא

רביעי רבעון   

  הכרהלתהליךמעודכניםנהליםקובץופרסוםעדכון
ות מעשיים/יות/ אחיםעבורבסיעודמקצועי במעמד

ת                                                                           ודליימותו/םיכמסומ

שני רבעון   

 לימודיבוגריעבורשפותבששמקוונתלומדהעדכון
ל                                             ”וחמ סיעוד

רביעי רבעון   

<<< לתוכן עניינים - לחצו כאן
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60% אחיות ואחים בוגרי
קורסים על בסיסיים
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קורסים על בסיסיים

עבודה לשנת 2022: תכנית   
בסיסיים על קורסים - בסיעוד מוכרות השתלמויות           

מיילדות •
ניתוח חדר •   
           הנקהייעוץ  •
פסיכיאטריה •
הנקה ייעוץ עם משולב בריאות וקידום מניעה •             
זיהומים מניעת •   
שינה ייעוץ •   
גופנית לפעילות ייעוץ •     
לב ספיקת אי •     
פוריות •
קלינית הדרכה •   
משולב נמרץ טיפול •     
דחופה רפואה •   
מוחי שבץ •   
ילדים נמרץ טיפול •     
פגים נמרץ טיפול •     
גריאטריה •
נפרולוגיה •
אונקולוגיה •
ראשונית רפואה •   
סוכרת •
שיקום •
       וסטומה בפצע טיפול •
גסטרואנטרולוגיה •
צבאית ראשונית ות/אח •       
• CBT
                  ״ 2022-ל מוכרת השתלמויות תכניות ”פריסת:2 נספח מצ”ב * 

 בסיעודמוכרותלהשתלמויותתכניותהפעלת
בקורסים העל בסיסיים (ב-26 תחומים קליניים)

אוגוסט - ינוארחדשיםבתחומיםהכשרהתכניותפיתוחבחינת   
אפריל-מאיהשטחצרכילפיייעודייםקורסיםפתיחת

 בסיעוד מוכרות השתלמויות פריסתועדכון בשטח צרכים מיפוי 
 2024 - 2023 לשנת

מאי-יוני        
       

 בסיעוד מוכרות השתלמויות בוגרי של העשייה מרחב מיפוי
 מחייבות מקצועיות להנחיות ובהלימה השונים במתארים

 נלוות

 הלימודים בתכניות רלוונטיים תכנים עדכון               
 מוכרות השתלמויות פתיחת תכנון

    השטח לצרכי בהלימה

        
                   
            

 בסיעוד מוכרות השתלמויות בתכניות לימוד בשכר הנחות
הממשלתיים הספר בבתי

לשנת 2022” לימוד שכר ”חוזר - 5 מספר נספח מצ”ב *                             
      

 בהשתלמויות מעודכנות לימודים בתכניות עדכונים פרסום
ההכשרה למוסדות מוכרות
נובמבר - אוקטובר              

     
אוגוסט - ינוארמוכרותהשתלמויותמרכזיעםמייעצותוועדותפורומים   

<<< לתוכן עניינים - לחצו כאן
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6% אחיות ואחים
מומחים קליניים 
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    מקצועי פיתוח

עבודה לשנת 2022: תכנית   
בסיעוד מומחיות   

   ינואר 2022     בסוכרת מומחיות
   פברואר 2022     בשיקום מומחיות
 2022פברואר      בגריאטריה מומחיות
 2022פברואר        תומך בטיפול מומחיות
 2022פברואר      בפגים מומחיות
 2022פברואר      בכירורגיה מומחיות
8.3.22       ומנהל במדיניות מומחיות
אוקטובר 2022     בקהילה מומחיות

 
 קליניות מומחיות ות/אחים להכשרת ”תוכניות 3 - נספח מצ”ב * 

בסיעוד” 
                 

 למומחיות מועמדות להגשת קדם ”דרישות - ’א 3 נספח  ב"צמ 
בסיעוד” קלינית

                 
   

חדשים מומחיות בתחומי הכשרה תכניות פיתוח בפצע מומחיות             
חדשים  מומחיות תחומי פיתוח בפסיכיאטריה מומחיות         
 תחילי מרשם רישום   –   הרוקחים פקודת תיקון

מומחים ות/לאחים
           

     
 

מחו”ל בסיעוד ית/מומחה ות/לאח הכרה השנה לאורך מתקיים,  פרטני הכרה הליך                      
 ות/האח תפקיד להטמעת מלווה מחקר מערך פיתוח

ית /מומחה
ורביעי שלישי רבעון                    

   
:בסיעוד למומחיות מייעצות וועדות               

גריאטריה •
     תומך טיפול •
כירורגיה •
   סוכרת •
   פגים •
קהילה •
כאב •
שיקום •
פצע •
ומינהל מדיניות •   

לצרכים בהתאם - הוק אד

2.2022             אמריקה לצפון הירש” סלומון ”קרן משלחת
בסיעוד קלינית ומנהיגות מומחיות פורום ניהול           17.11.22 ,16.6.22 ,13.1.22
15.12.2022               בישראל מומחים ואחים לאחיות - שנתי כנס ניהול
מאי 2022             בסיעוד בכיר לסגל שנתי כנס ניהול

 המשתתפים/ות הבכירים/ות ות/האחים מספרהגדלת 
 ״ענבר״ בתכנית

           
    

<<< לתוכן עניינים - לחצו כאן
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בחינות רישוי

עבודה לשנת 2022: תכנית   

ממשלתיות רישוי לבחינות מערך       
ב-6 יות מוסמכים/ות /לאחים ממשלתיות רישוי מועדי בחינות

 שפות 
         25.4.2022

26.4.2022
21.9.2022
22.9.2022

10.2.2022               בסיעוד בסיסים העל לקורסים לקבלה ממיינת מועדי בחינה
14.6.2022

 בסיעוד מוכרות להשתלמויות ממשלתיות רישוי בחינות מועדי
   הסימולציה   בשיטת 

בהתאם למועדי הבחינות (נספח 4)             

 בהתאם למועדי הבחינות (נספח 4)                בסיעוד קליניות למומחיות ממשלתיות רישוי בחינות מועדי

ות/מעשים ות/לאחים ממשלתיות רישוי בחינות מועד               12.12.2022

ממשלתיות לבחינות ערעור מועדי בהתאם למועדי הבחינות והערעורים  (נספח 4)      

 ות/לאח אדפטיבי ממשלתי רישוי מבחן להטמעתמאגר  פיתוח
 ת/מוסמך
השנה במהלך                   

     
בסיעוד הרישוי בחינות בנושא שנתי דוח פרסום השנה במהלך               

ביצוע סקר ביצועים בעבודת האחות 
ליצירת שאלות במצבים מייצגים בבחינות הרישוי

השנה במהלך   

מפגשים עם מרכזי קורסים על בסיסיים בנושא שינוי מבנה בחינת 
הרישוי העל בסיסית והכנת הנבחנים לבחינה

השנה במהלך   

<<< לתוכן עניינים - לחצו כאן
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כוח אדם

עבודה לשנת 2022: תכנית   
:ות/לאחים השתלמות לגמול הוועדה עבודת ניהול               

.לפניה המובאות הבקשות ואישור הוועדה ישיבות ניהול •               
.ומשלימה גבוהה להשכלה המשרד עם מקוונות לימודים לתוכניות השתלמות בגמול להכרה תהליכים הסדרת •                           

הלאומית:  בתכנית ות/אחים בקרב השחיקה וצמצום החוסן להגברת רוחבית פעילות וקידום יזום                          
בשיתוף עם עמותת 'מעוז'. שיח פתוח וגיבוש הובלת מפגש "קפסולת חוסן" למנהלי/ות סיעוד בבתי החולים הכלליים  •

.שחיקתם וצמצום העובדים חוסן על לשמירהארגז הכלים הארגוני 
 

             

:הסיעוד מינהל תקציב ניהול         
.התכנית יישום אחר ובקרה פיקוח ניהול,הסיעוד מינהל של שנתי תקציב תכנון •                          
.הבריאות משרד י”ע המתוקצבות בתוכניות הלומדים מסטודנטים לימוד שכר תשלומי על תקציבית בקרה •                             
.בסיסיים עלה  בקורסים למשתלמים הנחות מתן •           
 ותוכניות בסיסיים על בקורסים הלומדות לאחיות מקום מילוי בגין הממשלתיים החולים לבתי תקציבים הקצאת •

.  בסיעוד   מומחיות
                           

 
.לאחיות הממשלתיים הספר לבתי ושכר תפעול תקציבי הקצאת •                 
.הלימודים לתוכניות מרכזות עבור לאחיות ספרה  לבתי משרות אישור •                 
ספר לאחיות. לבתי התמיכה ומבחני התמרוץ מודל עבור תקציבים ניהול •                  

:לסוכרת הלאומית במועצה חברה         
.בישראל הסוכרת אחיות של התפקודי הפוטנציאל בנושא מיצוילסוכרת  הלאומית למועצה המייעצת הוועדה ניהול •                         

אדם: כוח לאסדרת מייעצת וועדה ניהול            
האחים/יות  הסתדרות,האוצר משרד עם הלאומית ברמה סיעודי אדם כוח לנושאי פתרונות ומציאת בניהול שותפות •

ונציבות שירות המדינה
                             

:הראשונות החיים לשנות הלאומית התוכנית במסגרת מקצועית וכשירות הכשרה לנושא הוועדה ניהול                       
 ואן קרן עם הסיעוד מינהל של משותף הציבור (מיזם בריאות בשירותי מובילות אחיות לתוכנית היגוי בוועדת פעילות •

צ)”ברה ושרותי לוטם חברת,גושן עמותת,הנדיב יד וקרן ליר
                               

                        

עבודה 2022 תכנית    -  אדם כוח אסדרת              
ושכר) (תפעולהסיעוד  מינהל תקציב ניהול השנה כל לאורך               

לימוד בשכר והנחות המלגות תכנית ניהול השנה כל לאורך               

קלינית הדרכה תקני ניהול השנה כל לאורך           

לאומיים לצרכים כמענה לעבודה מוסמכות אחיות הצבת השנה כל לאורך                 

השתלמות לגמול הוועדה פעילות ניהול השנה כל לאורך             
 תכנית (הציבור בבריאות המובילות תוכנית והפעלת לפיתוח היגוי וועדת

הראשונות) החיים לשנות לאומית
השנה כל לאורך                              

השנה כל לאורך                  ות/אחים בקרב שחיקה למניעת רוחבית פעילות וקידום יזום     

אדם בסיעוד כוח לאסדרת מייעצת וועדה ניהול השנה כל לאורך               

ואחיות אחים של התפקוד סולם עדכון השנה כל לאורך               
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הנחיות מקצועיות

עבודה לשנת 2022: תכנית   
       מקצועיות להנחיות המחלקה

4.2022-9.2022                 ראשית ארצית לאחות המייעצות הוועדות של הפעילות הובלת

סוף רבעון ראשון           המחשוב הפצעים בשיתוף אגף ידע בתחום קהילת הקמת

השנה כל לאורך             בהנקה ידע קהילת ושימור ניהול המשך     
מקצועיות להנחיות המחלקה בתכני הסיעוד מינהל באתר הבית דף עדכון השנה כל לאורך                       

מציאת פתרונות וביצוע שינויים בעקבות ממצאים ומסקנות שהועלו בתהליך שיתוף 
 :ציבור ושולחנות עגולים עם מטופלים שמרותקים לביתם ובני משפחתם בנושא

 בשיתוף המינהל האסטרטגי וחברת שיתופים״תפקיד האחות במתאר הבית״

שני 2022 רבעון    

מרכזות קורסים  ,לסיעוד וחוגים ספר בתי בכיר אקדמי לסגל מקצועיות הנחיות סדנת
הסמכה מחלקת על בסיסיים, בשיתוף

רבעון רביעי 2022                    
    

 והנחיות עבודה תהליכי הטמעת בנושא מקצועיות הנחיות פורום לחברי מפגש יצירת
  מקצועיות

      שני 2022 רבעון                     
    

 במערכת ודיגטליזציה חדשנות תהליכי   -  מקצועיות הנחיות מרכזי פורום מפגשי תכנית
 WeWork ב- שייתקיים סדנה יום + מפגשים שני בתכנית WeWork : ב הבריאות

2022רביעי   רבעון                        
                       

ראשית  ארצית לאחות המייעצות הוועדות מתוצרי חדשות מקצועיות הנחיות פרסום
 ואישורים הערות סבב השלמת לאחר

השנה כל לאורך                       
           

 הסיעוד במינהל השונות מהמחלקות הוועדות וחברי מרכזי לכלל הוקרה כנס
 לשנת 2022

                  12.2022
   

 שנוספו החריגות והפעולות הסיעוד פעולות כל את המאגדת דיגיטאלית חוברת עדכון
 האחות של העיסוק לליבת לעת מעת
 מינהל חוזרי לפרסום בהתאם                     

 הסיעוד
       

                
 ומשרד המשפטית הלשכה מול חריגות לפעולות הוועדה בתוצרי טיפול המשך

התקנות בקובץ חריגות פעולות לעדכון המשפטים
 הוועדה להחלטות בהתאם                   

 חריגות לפעולות
     

                
המשך ניהול אירועים חריגים, לרבות פרסום ושיתוף אירועים חריגים משמעותיים

בדגש על הפקת לקחים ומניעה
השנה כל לאורך     

:הוועדה התכנסות מועדי           חריגות לפעולות הוועדה פעילות ריכוז       
28.3.2022
22.6.2022

31.10.2022
6.12.2022

 קורא קול והפצת מקצועיות להנחיות במחלקה העבודה תכניתמסמך של  הפצת
ומערך ההכשרה לרבות עדכון תאריכים של  קהילה,במערך האשפוז הסיעוד למנהלות

פניות  להגשתלשנת 2022 חריגות לפעולות הוועדה

ינואר 2022                  
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הנחיות מקצועיות

עבודה לשנת 2022:   תכנית

 וועדות להקמת ההכשרה ובמערך בקהילה,באשפוז הסיעוד למנהלות קורא קול הפצת
לשנת 2022: ארצית ראשית לאחות מייעצות

                      
         

וועדת נאמני בטיחות ומניעת היפגעות בילדים  בגילאי 0-6 לצורך הטמעת חוזר 1. 
מנהל הסיעוד בנושא בשיתוף גורמים רלוונטיים מהמשרד

כתיבת הנחייה מקצועית בנושא: תפקיד המיילדת בלידה שקטה2. 
כתיבת הנחייה מקצועית בנושא: תפקיד המיילדת במעקב הריון בקהילה3. 
תפקיד האחות המוסמכת בקבלת מטופל חדש בדיאליזה4. 
המשך פעילות הוועדה בנושא: תפקיד האחות המוסמכת בטיפול במטופל עם 5. 

מחלת האפילפסיה במערך האשפוז והקהילה 
 במערך המוסמכת האחות של הפוטנציאל מיצוי למינוף היגוי המשך פעילות וועדת6. 

 ,בגריאטריה בסיסית על הכשרה בוגרי מוסמכים ואחיות אחים בשותפות הגריאטרי
 סיעוד ומנהלות הבריאות משרד הגריאטריה אגף,בגריאטריה קליניות מומחיות

 במרכזים הפוטנציאל מיצוי בקרת בממצאי עוסקת זו וועדהגריאטריים.  מרכזים
 תהליך ובניית בגריאטריה המוסמכת האחות והעצמת מינוף דרכי,הגריאטריים

במערך זה. האחות פוטנציאל ומיצוי ליישום מובנה

                 
                     
                   
                   
                 
           
 לבניית הפסיכיאטרי במערך האחות תפקיד היגוי בנושא המשך פעילות וועדת7. 

 הנפש חולי ובשיקום הנפש בבריאות ות/לאחים ייחודיים ואחריות פעילות תחומי
             

                     . 
 הבית במתאר האחות פעילות ותחומי תפקידהיגוי בנושא  המשך פעילות וועדת8. 

בקהילה.

 

              
 

מרץ 2022                     ארצית ראשית לאחות המייעצות והוועדות ההיגוי וועדות למרכזי הכנה מפגש

 ראשית לאחות המייעצות והוועדות ההיגוי וועדות וחברי למרכזי מינוי כתבי פרסום
 לשנת 2022    ארצית 

   יוני 2022                     

 ראשית ארצית לאחות המייעצות והוועדות ההיגוי לוועדות דיגיטאלית חוברת פרסום
   לשנת 2022 

   יוני 2022                   

חריגות לפעולות הועדה תוצרי של והטמעה הפצה                   
טיפול: זרועות שתי לכלול יכולים התוצרים                    

                          הסיעוד מנהל חוזרי פרסום באמצעות סיעוד פעולות הסדרת מסלול  •
                          התקנות עדכון הכולל ארוך מסלול - חריגות פעולות הסדרת מסלול  •

         

 הוועדה להחלטות בהתאם
 מועדי לאחר חריגות לפעולות

 2022 שנת במהלך התכנסותה
 בתוצרי הטיפול השלמת ולאחר

ל”מנכ חתימת לרבות הוועדה

, בהתאם למודל תמרוץ שנבנה ע”י ועדה Baby-Friendly-Hospitalקידום נושא 
בראשות ד”ר צנגן בשיתוף גורמים רלוונטים במשרד

רבעון שני 2022
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תשתיות מידע ונתונים

עבודה לשנת 2022: תכנית   
השירות לשיפור טכנולוגיות להטמעת דיגיטלית טרנספורמציות           

לשנת 2022  הסיעוד מינהל של העבודה תכנית הטמעת
המינהל באתר ותפורסם דיגיטלי בפורמט תישלח התכנית
             12.1.2022
            

השנה  במהלך                        השירות לשיפור פלטפורמות והוספת פיתוח,הסיעוד מינהל של האינטרנט אתר ניהול   
המינהל של האתר עם לממשק ייעודית אפליקציה פיתוח ראשון רבעון                 

רבעון ראשוןפלטפורמה לניהול קהילות ידע 

 מספר את להגדיל במטרה סיעוד בלימודי למתעניינים” אקדמאי/ת ות/"אחקמפיין  פרסום
 חברתיות וברשתות בדיגיטל,טלוויזיה בערוצי ישודר  הקמפיין.בישראל ות/האחים
    מאי 2022                      

                      
 2022 הבינלאומי לשנת  ות/האח אירוע יום

 לשנת 2022 ות /האח יום תכנית השקת
    מאי 2022 12        

         
שני רבעון           בכיר סגל כנס וניהול הפקה   

 לאחות המייעצות הוועדות ומשתתפי חברי ות/האחים של פעילות שנת סיום לציון הוקרה כנס
 בישראל הסיעוד לקידום והפורמים ראשית ארצית

 8 דצמבר 2022                            
             

דיגיטלי  ומידע חומרים ופרסום שיווק הפקה, השנה במהלך              
     השנה במהלך                   פעילות המשך - הראשונות החיים שנות בתחום לאומית תכנית הובלת
חירום: בשעת אדם כוח מכלול           
 בגין הבריאות בארגוני מעבודה בריאות וצוותי אדם העדרות כוח יומית של מצב תמונתהפקת 
 קורונה
                      

   
יעל”״במערכת    –  המידע לאיסוף מערכת ניהול           

 BI באמצעות מערכת ארגונים ל ולמנהלי”למנכ, לחמ"ל יומיים דוחות והפקת ניהול 

השנה במהלך
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מרכז שיתוף פעולה בינלאומי

עבודה לשנת 2022: תכנית   
עתידיות פעילויות   

הקורונה בתקופת בכירים ומנהלים מדינאים שהובילו ומשילות במנהיגות אפקטיביים תהליכים המציגים וובינרים
.משבר מצבי בניהול פרקטיים כלים וכן

                       
             

 בחינות,אדם כוח אסדרת,ההכשרה בתחומי בסיעוד משילות להעצמת למדינות מקוון ויעוץ מקוונות סדנאות
.ועוד בסיעוד מקצועיות הנחיות,ורישוי הסמכה,מקצועי פיתוח,רישוי
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צעירה מנהיגות אתגר

- ה תנועת של
    

          Nursing Now  

 שהחלה  ICN  ( International Council of Nurses )פ עם ” בשת –    Nursing Now -ה תנועת של עולמית יוזמה
.Nightingale Challenge כמנהיגות בתכנית  ומיילדות  ות/אחים של הבא הדור של מנהיגות לפיתוח כיוזמה
              

                   

 9 מוסדות בהם הוכשרו סה"כ 220 אחים ואחיות: -במסגרת התכנית נפתחו הכשרות ב 
בבית החולים איכילוב הוכשרו 11 אחים ואחיות •
במרכז הכשרה לצפון (ליד רמב"ם) הוכשרו 17 אחים ואחיות •
בבית החולים רמב"ם הוכשרו 53 אחים ואחיות •
בבית החולים וולפסון הוכשרו 40 אחים ואחיות •
בבית החולים אסותא אשדוד 17 אחים ואחיות •
בבית החולים גליל מערבי 25 אחים ואחיות •
אוניברסיטת ת"א בשילוב עם ביה"ס האקדמי לאחיות ואחיות ע"ש אדית וולפסון הוכשר 16 אחים ואחיות •
בשירותי בריאות כללית 23 אחים ואחיות. •
בבית החולים שמיר אסה"ר 18 אחים ואחיות. •
המשתתפים בתכנית מחוברים בקבוצת ווטסאפ עם מינהל הסיעוד •

במהלך השנה התקיים מפגש זום: "שולחן החדשנות והיזמות – איך לקבל כיסא לסיעוד?" ומפגש להיכרות עם 
מינהל הסיעוד במפגש השתתפו: ד"ר שושי גולדברג, אחות ראשית ארצית וראשת מינהל הסיעוד; גב' אתי רוזנברג, 

מנהלת המחלקה לתכנון ומדיניות בסיעוד, שירותי בריאות כללית וגב' נועה הירש – חוריץ, מנהלת מחוז ירושלים, 
טרם.

בנושא חיסונים ואקלים ובריאות דיגיטלית, נשלחו   Nursing Now במהלך השנה פורסמו אתגרים מטעם תנועת ה -
מספר הצעות למענים לאתגרים מנציגים מישראל.

, השתתפות בוובינרים ובמהלך השנה Nursing Nowמינהל הסיעוד ממשיך את שיתוף הפעולה עם תנועת ה - 
הקרובה יפעל לפתח את הנושא גם בקרב הכשרת סטודנטים לסיעוד במסלולי הלימוד השונים.

, בה מופיעה האחות רוואן ICNי ארגון ה- ״תמונה זו זכתה במקום הראשון בתחרות תמונות בינלאומית שהוכרזה ע
י מר ברונו לביא.״ התמונה צולמה ע*מבית חולים הדסה.   
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מכלול כוח אדם באגף שעת חירום

תכנית עבודה לשנת 2022 

 הפעולה מרחב את להגביר במטרה והנחיות נהלים של והרחבה התאמה, עדכון - הקורונה בימי הרישוי מערך ניהול
במסגרת זו נכללה בין היתר  . ובטיחותי   יעיל   באופן   החירום   לצרכי   בהתאם   הבריאות   מערכת   עובדי   של   המקצועי 

הסדרת פעולות חריגות לעוזרים שהוגדרו כהוראות שעה בתקנות הרופאים והארכתם במידת הצורך כמענה לצרכים 
הדינמיים שעלו מן ההיבטים בטיפול בחולי קורונה בבית החולים ובקהילה.

                             

 מקצועיות להנחיות המחלקה בהובלת” לחיים מחסנים ”לאומית הדרכה מתווה המשך   -  מערך חיסונים נגד קורונה 
.  הבריאות   במשרד   ההדרכה   ואגף 

                    

מתווה זה נתן מענה נרחב בנושא חיסון נגד נגיף הקורונה לכלל הצוותים הרפואיים מכלל המוסדות והארגונים- 
אשפוז, קהילה, מד"א, צה"ל, שב"ס ועוד.

 וובינרים באמצעות פלטפורמת הזום בהשתתפות למעלה מ- 10,000 צוותים רפואיים 12.2021- 17המתווה כלל עד  
ממגוון הסקטורים והארגונים השונים ובו ניתן מידע נרחב אודות פיתוח החיסון והשלכותיו, עיקרי תדריך החיסונים,

היערכות לוגיסטית לאומית במבצע החיסונים, דגשים בנושאי רוקחות לרבות הרצאות וסרטונים לביצוע שלבי 
הפעולה וההכנה.

חומרי ההדרכה נשלחו לצוותים המשתתפים ולהנהלות הארגוניים באמצעות קישור לאתר המשרד שמכיל את כלל 
חומרי ההדרכה ובחלוקה לתחומי תוכן וסוגי החיסונים.

עדכון חוזר מנהל הסיעוד בנושא מתווה תכנית הכשרה למתן חיסונים נגד קורונה בהתאם לחיסונים שהתווספו.
נערכו סיורים במתארי החיסון לבחינת הטמעת ההנחיות הלכה למעשה בשטח ומתן דגשים לשיפור ושימור 

ההדרכה.

 מעבודה בגין קורונה בארגוני הבריאות.ניהול תמונת מצב היעדרות צוותים רפואיים

המגיעה לכלל המנהלים הבכירים במערכת מידי ערב עם נתוני הארגון שלהם בהשוואה יצירת תמונת מצב יומית 
לתמונת המצב הלאומית.

 והתגייסות מלאה ללקיחת מגוון משימות בהנהלת שותפות להנהלת המשרד בהובלת ההתמודדות עם המגיפה
המשרד ככול שנדרש.

 במכלול כוח אדם במחקר ובתובנות לשטח. שיתופי פעולה מחקריים וליווי הפעילות

 ככול הניתן תחת שינוי מהותי בתפקידי המנהל. שימור שיגרת עבודה

 ממערך הסדיר/המילואים בצה"ל לחיסוני הקורונה.מיזם גיוס חובשים

<<< לתוכן עניינים - לחצו כאן
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שנות החיים הראשונות

תכנית עבודה לשנת 2022 
 הבריאות משרד ידי על המובלות המרכזיות האסטרטגיות התכניות במסגרת - הנהלה בתוכניות ושותפות הובלה
 תמונת ”ולגיבוש ישראל במדינת” הראשונות החיים שנות ”לקידום האסטרטגית התוכנית את הסיעוד מנהל מוביל

”. החלב טיפות של העתיד

                         
                            
         

<<< לתוכן עניינים - לחצו כאן
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ראשית ארצית אחות עבודה תכנית         

פורום אחיות ראשיות בתי חולים כלליים:

2.2.2022   ן   28.6.2022    ן    15.11.2022

 

פורום אחיות ראשיות פסיכיאטריה:

7.4.2022   ן    19.9.2022   ן    1.12.2022

 

פורום אחיות ראשיות גריאטריה:

 31.3.2022   ן    21.6.2022   ן    24.11.2022

 פורום אחיות ראשיות קהילה:

 19.5.2022   ן    8.9.2022   ן    13.12.2022

פורום מפקחות בריאות הציבור:

11.4.2022   ן    19.7.2022   ן    21.11.2022

פורום מנהלות בתי ספר וראשי חוגים לסיעוד:

19.01.2022   ן    29.03.2022   ן    06.09.2022

<<< לתוכן עניינים - לחצו כאן
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פריסת תוכנית
העבודה 2022

<<< לתוכן עניינים - לחצו כאן



			טבת	-	שבט	ה'תשפ"בינואר	2022

שבת

1

 

שבתשישיחמישיביעירשלישישנישוןרא

2345678

יחתפת 
קורס על בסיסי 

במיילדות - 
רמב״ם

בחינה על בסיסית 
בטיפול נמרץ 

משולב

בחינה על בסיסית 
בטיפול נמרץ 

משולב
בחינה על בסיסית 

בחינה עלבטיפול נמרץ משולב
בסיסית

בטיפול נמרץ משולב

  

יחת מודולות פת
משותפות

יחת מודולות פת
משותפות

יחת פת 
קורס על בסיסי 

חדר ניתוח - 
רמב״ם

יחתפת 
קורס על בסיסי 

במיילדות - 
איכילוב

יחתפת 
קורס על בסיסי 
במיילדות - שמיר

יחת פת
קורס על בסיסי 

יעוץ הנקה - 
רמב״ם

יחתפת 
קורס על בסיסי 

במיילדות - ברזילי

יחת פת
קורס על בסיסי

חדר ניתוח - זיו טל

יחת פת
קורס על בסיסי חדר 

סוןניתוח - בלינ
בחינה על בסיסית 

בפוריות

יחת פת
קורס על בסיסי 

יעוץ הנקה - קפלן

יחתפת 
קורס על בסיסי 
במיילדות - קפלן

יחתפת 
קורס על בסיסי 

יעוץ הנקה -
שמיר

יחת פת
קורס על בסיסי 

יעוץ הנקה - 
שע"צ

יחת פת
קורס על בסיסי 

חדר ניתוח - 
איכילוב

יחת פת
קורס על בסיסי 
מניעה וקידום 
בריאות + יעוץ 

הנקה - שמיר
יחת פת

קורס על בסיסי 
פסיכיאטריה - 

רמב״ם

יחת פת
קורס על בסיסי 
פסיכיאטריה - 

סוןבלינ
יחת פת

קורס על בסיסי
אי ספיקת לב -

זיו טל

יחת פת
קורס על בסיסי מניעה 
וקידום בריאות + יעוץ 

הנקה - מאיר

יחת פת
קורס על בסיסי מניעת 

זיהומים - מאיר

יחת פת
קורס על בסיסי 
פסיכיאטריה - 

איכילוב

יחת פת
קורס על בסיסי 

ייעוץ שינה - הלל 
יפה

  

יחת פת
קורס על בסיסי 
מניעה וקידום 
בריאות + יעוץ 
הנקה - רמב״ם

יחת פת
קורס על בסיסי 
הדרכה קלינית - 

רמב״ם
יחת פת

קורס על בסיסי 
הדרכה קלינית - 

איכילוב

יחת פת
קורס על בסיסי מניעת 

זיהומים - שמיר יחת פת
קורס על בסיסי 
פעילות גופנית -

זיו טל

יחת פת
קורס על בסיסי 
הדרכה קלינית - 

סוןבלינ
 

יחת פת
קורס על בסיסי 
הדרכה קלינית -

שע"צ

יחת פת
קורס על בסיסי 

מודולה משותפת 
אקוטית מבוגרים - 

הלל יפה
 

יחת פת
קורס על בסיסי 
הדרכה קלינית - 

שמיר

יחתפת
קורס על בסיסי 

הדרכה קלינית - מאיר
יחת פת

קורס על בסיסי הדרכה 
קלינית - ברזילי

יחת פת
קורס על בסיסי 

מודולה משותפת 
אקוטית מבוגרים 

סון- בלינ

יחת פת
קורס על בסיסי 

מודולה משותפת 
אקוטית מבוגרים - 

רמב״ם
יחת פת

קורס על בסיסי 
מודולה משותפת 
אקוטית מבוגרים 

- איכילוב

יחת פת
קורס על בסיסי 

מודולה משותפת 
אקוטית ילדים - 

רמב״ם

יחת פת
קורס על בסיסי 

מודולה משותפת 
אקוטית מבוגרים - 

שמיר

יחת פת
קורס על בסיסי 

מודולה משותפת 
אקוטית ילדים - דינה



			טבת	-	שבט	ה'תשפ"בינואר	2022

שבתשישיחמישיביעירשלישישנישוןרא

2345678

יחת פת
קורס על בסיסי 

מודולה משותפת 
כרונית - מאיר

יחת פת
קורס על בסיסי 

מודולה משותפת 
אקוטית ילדים - 

שיינברון
יחת פת

קורס על בסיסי 
מודולה משותפת 
אקוטית כרונית - 

רמב״ם
יחת פת

קורס על בסיסי 
מודולה משותפת 
אקוטית כרונית - 

וולפסון

יחת פת
קורס על בסיסי מודולה 

משותפת אקוטית 
למבוגרים - עמק יזרעא

יחתפת 
קורס על בסיסי 
גריאטריה - הלל 

יפה

יחת פת
קורס על בסיסי 

מודולה משותפת 
כרונית - תה"ש

יחת פת
קורס על בסיסי 

שונית - רפואה רא
וולפסון

יחת פת
קורס על בסיסי 

מודולה משותפת 
יחת פתכרונית - וולפסון

קורס על בסיסי 
מודולה משותפת 
כרונית - רמב"ם יחת פת

קורס על בסיסי 
שונית - רפואה רא

ברזילי

 
יחת קורס על פת

בסיסי בבריאות 
הנפש – מאיר

     

שבתשישיחמישיביעירשלישישנישוןרא

9101112131415

יחתפת 
קורס על בסיסי 

יעוץ הנקה -
זיו טל

בחינה על
בסיסית בטיפול 

נמרץ משולב
 

בחינה על בסיסית 
בטיפול נמרץ 

משולב

בחינה על בסיסית 
בטיפול נמרץ 

משולב- תחנת ידע
ניהול פורום מומחיות 

ומנהיגות קלינית בסיעוד

  

בחינה על בסיסית  
בגריאטריה-
תחנת ידע

 

יחתפת
מומחיות
בסוכרת

בחינה ברישום 
מרשמי המשך

בחינה על בסיסית  
בגריאטריה

  
 

  
ועדה לפעולות  

  חריגות
 

יחת פת
קורס על בסיסי 

מניעת זיהומים - 
רמב״ם

פרסום חוברת 
תכניות עבודה

2022לשנת 
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שבתשישיחמישיביעירשלישישנישוןרא

16171819202122

בחינה על 
בסיסית 

בגריאטריה
בחינה על בסיסית 

בגריאטריה

ועדת חשיבה 
מחלקת הסמכה 
בנושא מנהיגות 

צעירה

י פורום מנהלות בת 
שי חוגים ספר ורא

לסיעוד

הפצת קול קורא למנהלות  
שפוז, בקהילה הסיעוד בא

ובמערך ההכשרה 
להצגת תכנית  העבודה 
של המחלקה להנחיות 

מקצועיות, תאריכים לקיום 
הוועדה לפעולות חריגות, 
וועדות מייעצות לאחות 

  שיתארצית רא

יחת פת
קורס על בסיסי הדרכה 

קלינית - זיו טל

שבתשישיחמישיביעירשלישישנישוןרא

23242526272829

בחינה על בסיסית    
  באי ספיקת לב

שנישוןרא

3031

 

בסיסית על בחינה 
בחדר ניתוח

ערעור על בחינת 
רישוי למעמד אח/

שי/ת+ מניעת ות מע
זיהומים+ הדרכה 

קלינית- מועד 
2022דצמבר 

 



	שבט	-	אדר	א'	ה'תשפ"בפברואר	2022

שבתשישיחמישיביעירשלישי
12345

בחינה על 
 בסיסית 

בחדר ניתוח

בחינה על 
 בסיסית 

בחדר ניתוח

בחינה על 
 בסיסית 

בחדר ניתוח

  

ועדת חשיבה 
מחלקת הסמכה 

בנושא הוראה 
היברידית 
חדשנות 

וטכנוולוגיות 
בהוראה

פורום אחיות 
י שיות בתרא

חולים כלליים

ועדת חשיבה 
מחלקת הסמכה 

בנושא קהילה 
ובריאות הנפש

יחת תכניות מומחיות בתחומים:  גריאטריה, טיפול תומך, שיקום, פגים, כירורגיהפת

שבתשישיחמישיביעירשלישישנישוןרא
6789101112

יחתפת 
קורס על בסיסי 
הדרכה קלינית - 

 קפלן

בחינה על 
 בסיסית 

בטיפול נמרץ 
פגים

בחינה על 
 בסיסית 

בטיפול נמרץ 
פגים

בחינה על 
 בסיסית 

בטיפול נמרץ 
פגים

 
  

ערעור בחינות 
על בסיסי

בחינה ממיינת 
לקבלה 

להשתלמויות 
מוכרות בסיעוד 

(קורסים על 
בסיסיים)

יחת פת
קורס על בסיסי 
הדרכה קלינית - 

רקנאטי
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שבתשישיחמישיביעירשלישישנישוןרא
13141516171819

משלחת קרן הירש לצפון אמריקה

 

בחינה על 
 בסיסית 

ברפואה דחופה

בחינה על 
 בסיסית 

ברפואה דחופה
בחינה על 
 בסיסית 

ברפואה דחופה

בחינה על 
 בסיסית 

  ברפואה דחופה
יחתפת 

קורס על בסיסי 
טיפול נמרץ 

משולב - רמב"ם

ועדת חשיבה 
מחלקת הסמכה 
בנושא מנהיגות 

צעירה

 

שבתשישיחמישיביעירשלישישנישוןרא
20212223242526

 

 בחינת מומחיות 
בכירורגיה - 

בכתב 

הכשרת כותבים 
יבת לכת

תרחישים 
לבחינות 
למומחיות

    

בחינה על 
בסיסית תחנת 
ידע - רפואה 

דחופה

בחינה על 
בסיסית תחנת 
ידע - חדר ניתוח

בחינה על 
בסיסית תחנת 

ידע - טיפול 
נמרץ פגים

בחינה על 
בסיסית תחנת 

ידע - אונקולוגיה

 
יחת פת

קורס על בסיסי 
פוריות - זיו טל

     

 
יחת פת

קורס על בסיסי 
פוריות - הלל יפה

     

שנישוןרא
2728

בחינה על 
בסיסית 

באונקולוגיה

בחינה על 
בסיסית 

באונקולוגיה



אדר	א'	-	אדר	ב'	ה'תשפ"ב	מרץ	2022

שבתשישיחמישיביעירשלישי
12345
יחת פת

קורס על בסיסי 
הדרכה קלינית - 

איכילוב

בחינה על 
בסיסית בטיפול 

נמרץ ילדים

בחינה על 
בסיסית בטיפול 

נמרץ ילדים
  

יחת פת
קורס על בסיסי 
הדרכה קלינית - 

ברזילי

יחת פת
קורס על בסיסי 

CBTאיכילוב - 

יחתפת 
קורס על בסיסי 

טיפול נמרץ 
משולב - הדסה

שבתשישיחמישיביעירשלישישנישוןרא
6789101112

בחינה על 
בסיסית בטיפול 

נמרץ ילדים

בחינת מומחיות 
בכירורגיה- 

בע”פ 

מפגש הכנה 
ליו”ר וסגני  

ועדות מייעצות 
לאחות ארצית 

שיתרא
בחינה על 
בסיסית 
ברפואה 

שוניתרא

בחינת מומחיות 
במדיניות 

ומינהל בסיעוד- 
בכתב

יחת מומחיות פת  
במדיניות ומינהל

בחינה על 
בסיסית 
ברפואה 

שוניתרא
ועדת חשיבה 

מחלקת 
הסמכה בנושא 
קהילה ובריאות 

הנפש
יחת פת

קורס על בסיסי 
הדרכה קלינית - 

וולפסון

יחת פת
קורס על בסיסי 
אי ספיקת לב - 

הלל יפה

 
  

  
  

   
  

שבתשישיחמישיביעירשלישישנישוןרא
13141516171819

יחתפת 
קורס על בסיסי 

נפרולוגיה - 
וולפסון

בחינה על 
בסיסית 

בנפרולוגיה

בחינה על 
בסיסית 

בנפרולוגיה

יחת פת
קורס על בסיסי 

גריאטריה - 
וולפסון

 פוריםפורים
יחת פת

קורס על בסיסי 
הדרכה קלינית - 

רמב״ם

יחתפת 
קורס על בסיסי 

טרולוגיה - גסטרואנ
וולפסון

שבתשישיחמישיביעירשלישישנישוןרא
20212223242526

יחת   פת
קורס על בסיסי 

סוכרת - רמב"ם  

יחת פת
קורס על בסיסי 

טיפול נמרץ 
ילדים - רמב"ם

יחת  פת
קורס על בסיסי 
סוכרת - רמב"ם 

יחתפת  
קורס על בסיסי 

אונקולוגיה - 
הדסה

בחינת מומחיות 
במדיניות 

ומינהל בסיעוד- 
בע”פ

 
 

 

יחת  פת
קורס על בסיסי 
סוכרת - תה"ש

יחת פת
קורס על בסיסי 

טיפול נמרץ פגים 
- רמב"ם

יחת  פת
קורס על בסיסי 
שיקום - רמב״ם

יחת  פת
קורס על בסיסי 
שיקום - שיינברון

יחת פת
קורס על בסיסי 

שונית - רפואה רא
ברזילי

יחת  פת
קורס על בסיסי 

טיפול בפצע 
וסטומה - רמב״ם

ועדת חשיבה 
מחלקת 
הסמכה 

בנושא הוראה 
היברידית 
חדשנות 

וטכנוולוגיות 
בהוראה

יחת  פת
קורס על בסיסי 

טיפול בפצע 
וסטומה - תה"ש

מפגשים על 
טים סטודנ

לסיעוד/
משתלמים 

בקורסים על 
בסיסיים

ועדת חשיבה 
מחלקת 

הסמכה בנושא 
מנהיגות צעירה

   

 



אדר	א'	-	אדר	ב'	ה'תשפ"ב	מרץ	2022

חמישיביעירשלישישנישוןרא

2728293031

 

בחינה על 
בסיסית 
במניעה

וקידום בריאות 
+ ייעוץ הנקה

בחינה על 
בסיסית 

במניעה וקידום 
בריאות + ייעוץ 

הנקה

בחינה על 
בסיסית 
ברפואה 

שונית רא
צבאית

פורום אחיות  
שיות רא

גריאטריה

יחת פת
קורס על בסיסי 

גריאטריה - 
רמב"ם

ועדה לפעולות 
חריגות

יחתפת 
קורס על בסיסי 

נפרולוגיה - 
רמב"ם

יחתפת 
קורס על בסיסי 

טרולוגיה - גסטרואנ
רמב"ם

פורום מנהלות 
שי י ספר וראבת

חוגים לסיעוד

 

 
 

 



	אדר	ב'	-	ניסן	ה'תשפ"באפריל	2022

שבתשישי
12

  

  

שבתשישיחמישיביעירשלישישנישוןרא
3456789

הכשרת בוחנים 
לתחום האקוטי

התחלת עבודת 
הוועדות המייעצות 

לאחות ארצית 
שית רא

יחתפת
קורס על בסיסי 

שונית רפואה רא
 - מאיר

 
יחת פת

קורס על בסיסי 
טיפול נמרץ 
ילדים - דינה

יחת  פת
קורס על בסיסי 

טיפול בפצע 
וסטומה - קפלן

  

יחת פת
קורס על בסיסי 
רפואה דחופה - 

שיינברון

ערעור בחינה 
ממיינת לקבלה 
להשתלמויות 

מוכרות בסיעוד– 
מועד פברואר 

 2022 

יחתפת 
קורס על בסיסי 

טיפול נמרץ 
משולב - איכילוב

יחת פת
קורס על בסיסי 
רפואה דחופה - 

רמב״ם

יחת פת
קורס על בסיסי 

טיפול נמרץ 
פגים - דינה

יחתפת 
קורס על בסיסי 

טיפול נמרץ משולב 
- רמב"ם

יחתפת 
קורס על בסיסי 

טיפול נמרץ 
משולב - קפלן

יחתפת 
קורס על בסיסי 

טיפול נמרץ משולב 
- שמיר

יחתפת 
קורס על בסיסי 

טיפול נמרץ 
משולב - וולפסון

יחתפת 
קורס על בסיסי 

טיפול נמרץ משולב 
- ברזילי

פורום אחיות 
שיות רא

פסיכיאטריה

יחת פת
קורס על בסיסי 
רפואה דחופה - 

דינה

יחת פת
קורס על בסיסי 
רפואה דחופה - 

אסה"ר

יחתפת 
קורס על בסיסי 

אונקולוגיה - 
מאיר

יחתפת 
קורס על בסיסי 

טיפול נמרץ 
סוןמשולב - בלינ

יחתפת 
קורס על בסיסי 

טיפול נמרץ משולב 
- זיו טל

יחתפת 
קורס על בסיסי 

שבץ מוחי - 
שיינברון

יחתפת 
קורס על בסיסי 

שבץ מוחי - רמב"ם

יחת פת
קורס על בסיסי 
גריאטריה - קפלן

יחת פת
קורס על בסיסי 

טיפול נמרץ ילדים - 
שיינברון

 

  

  

  
 



	אדר	ב'	-	ניסן	ה'תשפ"באפריל	2022

יחתפת 
קורס על בסיסי 
נפרולוגיה - דינה

יחת פת
קורס על בסיסי 

טיפול נמרץ פגים - 
שיינברון

יחת  פת
קורס על בסיסי 

שיקום - מאיר

יחת  פת
קורס על בסיסי 

סוכרת - מאיר

שבתשישיחמישיביעירשלישישנישוןרא
10111213141516

הכשרת כותבי 
תרחישים 

לתחום האקוטי
פורום מפקחות 
   בריאות הציבור

יחתפת 
קורס על בסיסי 

אונקולוגיה - 
פסחב פסחערוולפסון

 

שבתשישיחמישיביעירשלישישנישוןרא
17181920212223

פסח

שבתשישיחמישיביעירשלישישנישוןרא
24252627282930

 

בחינת רישוי 
ית לתואר ממשלת

אח/ות מוסמך/ת

בחינת רישוי 
ית ממשלת

לתואר אח/ות 
מוסמך/ת

  
יחתפת 

קורס על בסיסי 
אונקולוגיה - 

רמב"ם

 

הכשרת כותבי 
תרחישים לתחום 

הכרוני

בסיסית על בחינת 
במיילדות- בכתב

ועדת חשיבה 
מחלקת הסמכה 

בנושא הוראה 
היברידית 
חדשנות 

וטכנוולוגיות 
בהוראה

    
 

     
 

 



ניסן	-	סיוון	ה'תשפ"ב	מאי	2022

שבתשישיחמישיביעירשלישישנישוןרא

1234567

 

ועדת חשיבה 
מחלקת 

הסמכה בנושא 
קהילה ובריאות 

 הנפש

  יום העצמאותיום הזכרון 

שבתשישיחמישיביעירשלישישנישוןרא

891011121314

   

בחינה על 
בסיסית 

במיילדות- 
סימולציה

אירוע
יום האח/ות 
הבילנאומי 

  

     

 

בחינה על 
בסיסית 

במיילדות- 
סימולציה

שבתשישיחמישיביעירשלישישנישוןרא

15161718192021

בחינה על 
בסיסית 

במיילדות- 
סימולציה

בחינה על 
בסיסית 

במיילדות- 
סימולציה

ועדת חשיבה  
מחלקת 

הסמכה בנושא 
מנהיגות צעירה

ל”ג בעומרב ל”ג בעומרער

  
בחינה על 

בסיסית בטיפול 
נמרץ ילדים

בחינה על 
בסיסית בטיפול 

נמרץ ילדים

פורום אחיות 
שיות קהילהרא

  

      

    

שבתשישיחמישיביעירשלישישנישוןרא

22232425262728

  ס סגל בכיר כנס סגל בכיר כנ   

שלישישנישוןרא

293031

 
בחינה על 

בסיסית בטיפול 
נמרץ משולב

בחינה על 
בסיסית בטיפול 

נמרץ משולב



סיוון	-	תמוז	ה'תשפ"ב	יוני	2022

שבתשישיחמישיביעיר
1234

פרסום כתבי מינוי למרכזי 
וחברי וועדות מייעצות לאחות 

שית ,המחלקה ארצית רא
בחינה על להנחיות מקצועיות

בסיסית בטיפול 
נמרץ משולב

ב שבועותער 
בחינה על בסיסית בטיפול 

נמרץ משולב

 ערעור בחינות 
על בסיסי

יחת פת
קורס על בסיסי מודולה 

משותפת אקוטית כרונית - 
שע"צ

  
 

  
 

שבתשישיחמישיביעירשלישישנישוןרא
567891011

 שבועות
בחינה על 

בסיסית בטיפול 
נמרץ משולב

בחינה על בסיסית בטיפול 
נמרץ משולב

בחינה על 
בסיסית בטיפול 

נמרץ משולב
ועדת חשיבה   

מחלקת הסמכה 
בנושא קהילה 
ובריאות הנפש

שבתשישיחמישיביעירשלישישנישוןרא
12131415161718

בחינה על 
בסיסית 
בטיפול 
נמרץ 
משולב

 

בחינה ממיינת 
לקבלה 

להשתלמויות 
מוכרות בסיעוד 

(קורסים על 
בסיסיים)

לית  פרסום חוברת דיגיטא
וועדות מייעצות לאחות 

שית ,המחלקה ארצית רא
להנחיות מקצועיות

ניהול פורום 
מומחיות 

קלינית ומנהיגות 
  בסיעוד

מפגש רכזות על 
בסיסי עם צוות 
מנהלת הסיעוד

בחינת מומחיות בטיפול 
תומך בכתב

מפגשים על 
טים סטודנ

לסיעוד/
משתלמים 

בקורסים על 
בסיסיים

בחינת מומחיות 
בגריאטריה בכתב

   

    

 

 

שבתשישיחמישיביעירשלישישנישוןרא
19202122232425

 
פורום אחיות   

שיות רא
גריאטריה

ערעור בחינת רישוי 
ית לתואר אח/ות ממשלת

2022 מוסמך/ת מועד אפריל   
   

ועדה לפעולות חריגות

ועדת חשיבה מחלקת 
הסמכה בנושא הוראה 

היברידית חדשנות 
וטכנוולוגיות בהוראה

    

ביעירשלישישנישוןרא
26272829

פורום אחיות   
י שיות בתרא

 חולים כלליים

בחינת מומחיות 
בגריאטריה- בעל פה

מפגש סגל הוראה  
בתכנית הגנרית וצוות 
מחלקת בחינות הרישוי

  



תמוז	-	אב	ה'תשפ"ב	יולי	2022

שבתשישי

12

  

שבתשישיחמישיביעירשלישישנישוןרא

3456789

בחינת מומחיות  
בטיפול תומך- 

בעל פה

מפגש רכזות 
על בסיסי

עם צוות מנהל 
הסיעוד

    

שבתשישיחמישיביעירשלישישנישוןרא

10111213141516

מפגש רכזות   
על בסיסי

עם צוות מנהל 
הסיעוד

    

שבתשישיחמישיביעירשלישישנישוןרא

17181920212223

ערעור על   
בסיסי (טיפול 
נמרץ משולב)

    

שבתשישיחמישיביעירשלישישנישוןרא

24252627282930

 

 

מועדי קיץ- 
בחינות על 

בסיסיות

מועדי קיץ- 
בחינות על 

בסיסיות

מועדי קיץ- 
בחינות על 

בסיסיות

מועדי קיץ- 
בחינות על 

בסיסיות

  

  

בחינה על 
בסיסית בטיפול 

נמרץ משולב 

   

שוןרא

31

מועדי קיץ- 
בחינות על 

בסיסיות



	אב	-	אלול	ה'תשפ"באוגוסט	2022

שבת

6

שעה באבב תער

 

שבתשישיחמישיביעירשלישישנישוןרא

78910111213

      שעה באבצום ת

       

שבתשישיחמישיביעירשלישישנישוןרא

14151617181920

  

ערעור בחינה 
ממיינת לקבלה 
להשתלמויות 

בסיעוד– מוכרות 
2022 מועד יוני 

    

שבתשישיחמישיביעירשלישישנישוןרא

21222324252627

       

ביעירשלישישנישוןרא

28293021

    



אלול	ה'תשפ"ב	-	תשרי	ה'תשפ"ג	ספטמבר	2022

שבתשישיחמישי

123

   

שבתשישיחמישיביעירשלישישנישוןרא

45678910

 
בחינת מומחיות 

שונית- ברפואה רא
בכתב

פורום מנהלות  
שי י ספר וראבת

חוגים לסיעוד

יחתפת 
קורס על בסיסי 

גריאטריה - שע"צ
פורום אחיות  

  שיות קהילהרא

שבתשישיחמישיביעירשלישישנישוןרא

11121314151617

הכשרת בוחנים 
  סדנת   לתחום הכרוני

שבתשישיחמישיביעירשלישישנישוןרא

18192021222324

בחינה על בסיסית 
ייעוץ שינה

בחינת מומחיות 
שונית- ברפואה רא

בעל פה

 
בחינת רישוי 

ית לתואר ממשלת
אח/ות מוסמך/ת

בחינת רישוי 
ית לתואר ממשלת

אח/ות מוסמך/ת
פורום אחיות   

שיות רא
פסיכיאטריה

פורום מפקחות 
בריאות הציבור

שישיחמישיביעירשלישישנישוןרא

252627282930

   ש השנהראש השנהראש השנהב ראער



	תשרי	-	חשוון	ה'תשפ"גאוקטובר	2022

שבת

1

 

 

שבתשישיחמישיביעירשלישישנישוןרא

2345678

בחינה על בסיסית 
ייעוץ לפעילות 

גופנית
יום כיפורב יום כיפורער 

יחת פת
קורס על בסיסי 

מודולה משותפת 
אקוטית כרונית - 

 הלל יפה

  

   
יחת פת

קורס על בסיסי 
הדרכה קלינית - 

הדסה

   

שבתשישיחמישיביעירשלישישנישוןרא

9101112131415

סוכותסוכותסוכותסוכותסוכותסוכותב סוכותער

שבתשישיחמישיביעירשלישישנישוןרא

16171819202122

בחינה על בסיסית CBTבחינת רישוי  שמחת תורהבההושענא ר
  אי ספיקת לב 

שבתשישיחמישיביעירשלישישנישוןרא

23242526272829

יחת קורס מומחיות בקהילהפת

  

  

הכשרת בוחנים  
לתחום האקוטי

ערעור בחינות על 
בחינה על בסיסית  בסיסי

ייעוץ הנקה

שנישוןרא

3031

בחינה על בסיסית 
ייעוץ הנקה

ועדה לפעולות 
חריגות



	חשוון	-	כסלו	ה'תשפ"גנובמבר	2022

שבתשישיחמישיביעירשלישי

12345

הכשרת כותבי 
תרחישים 

לתחום הכרוני
 

מפגשים על  
טים סטודנ

לסיעוד/
משתלמים 

בקורסים על 
בסיסיים

  

שבתשישיחמישיביעירשלישישנישוןרא

6789101112

בחינה מומחיות    
 בכאב - בכתב

תכנית מפגשים 
לפורום מרכזי 

הנחיות מקצועיות 
– תהליכי חדשנות 

ודיגטליזציה 
במערכת 
הבריאות

  

שבתשישיחמישיביעירשלישישנישוןרא

13141516171819

יחת קורסי מומחיות בתחומים: כאב, פצעפת

ניהול פורום 
מומחיות 

ומנהיגות קלינית 
בסיעוד

  

 
פורום אחיות 

י שיות בתרא
חולים כלליים

ערעור על בחינה 
למעמד אח/ות 
מוסמך/ת מועד 

2022ספטמבר 

   

שבתשישיחמישיביעירשלישישנישוןרא

20212223242526

פורום מפקחות   
בריאות הציבור

בחינה מומחיות   
 בכאב - בעל פה

פורום אחיות  
שיות רא

גריאטריה
  

ביעירשלישישנישוןרא

27282930

    



	כסלו	-	טבת	ה'תשפ"גדצמבר	2022

שבתשישיחמישי

123

בחינה על בסיסית 
שיקום

פורום אחיות   
שיות רא

פסיכיאטריה

שבתשישיחמישיביעירשלישישנישוןרא

45678910

ועדה לפעולות   
חריגות

יחתפת 
קורס על בסיסי 

מודולה משותפת 
אקוטית מבוגרים 

- הדסה

אירוע הוקרה 
לסיכום פעילות
וועדות מייעצות
לאחות ארצית 

  שיתרא

בחינה על בסיסית 
פסיכיאטריה

     
 

שבתשישיחמישיביעירשלישישנישוןרא

11121314151617

בחינה על בסיסית 
פסיכיאטריה

בחינת רישוי 
ית לתואר ממשלת

שי/תאח/ות מע

פורום אחיות  
 שיות קהילהרא

י ס שנתניהול כנ
- לאחיות ואחים 

ל מומחים בישרא
  

 בחינה על בסיסית 
בהדרכה קלינית 

 בחינה על בסיסית 
במניעת זיהומים

      
      

שבתשישיחמישיביעירשלישישנישוןרא

18192021222324

חנוכהחנוכה

חנוכהחנוכהחנוכהחנוכהחנוכה

בחינה על בסיסית 
טיפול בפצע 

וסטומה

בחינה על בסיסית 
טיפול בפצע 

וסטומה

     

 

יחת  פת
קורס על בסיסי 

שונית רפואה רא
 צבאית - קפלן

     

שבתשישיחמישיביעירשלישישנישוןרא

25262728293031

      חנוכה



נספחים

<<< לתוכן עניינים - לחצו כאן



נספח 1
תכניות לימוד בסיעוד המופעלות בחוגים לסיעוד

באוניברסיטאות ובמכללות בשנת 2022
  בסיעוד(BA/BSN)תכניות לימודים לתואר ראשון  א.

מועד פתיחה שם המוסד האקדמי
23.10.2022ביה”ס האקדמי לסיעוד ע”ש פט מתיוס, הלל יפהאוניברסיטת תל אביב

23.10.2022ביה”ס האקדמי לסיעוד ע”ש זיוה טל,  שיבא

23.10.2022ביה”ס האקדמי לאחיות ע”ש שיינברון, איכילוב

23.10.2022ביה”ס האקדמי לסיעוד ע”ש וולפסון

23.10.2022ביה”ס האקדמי לסיעוד “דינה”, בלינסון

23.10.2022ביה”ס האקדמי לסיעוד במרכז הרפואי מאיר

23.10.2022לימודים בקמפוס אוניברסיטת חיפה - חוג לסיעודאוניברסיטת חיפה 

23.10.2022ביה”ס האקדמי לסיעוד  ע”ש י.זיידה, בני ציון

23.10.2022ביה”ס האקדמי לסיעוד ע”ש הנריטה סאלד, הדסההאוניברסיטה  העברית  בירושלים

23.10.2022ביה”ס האקדמי לסיעוד שמיר (אסף הרופא) 

23.10.2022ביה”ס האקדמי לסיעוד קפלן

23.10.2022לימודים בקמפוס בן גוריון - בחוג לסיעודאוניברסיטת  בן-גוריון בנגב

23.10.2022ביה”ס  האקדמי לסיעוד  ברזילי, אשקלון

04.09.2022לימודים בקמפוס טל: נשים מרכז אקדמי לב–ביה”ס הגבוה לטכנולוגיה 

27.12.2022אופק: נשים חרדיות

04.09.2022לימודים בקמפוס “מבחר” בני-ברק (נשים)

27.12.2022לימודים בקמפוס “מבחר” בני-ברק (נשים)

27.12.2022לימודים בקמפוס לב - (גברים)

04.09.2022ביה”ס האקדמי לסיעוד שערי צדק 

23.10.2022לימודים בקמפוס המכללה - בחוג לסיעודהמכללה האקדמית צפת

23.10.2022ביה”ס האקדמי לסיעוד צפת

23.10.2022לימודים בקמפוס המכללה - בחוג לסיעודמכללת עמק יזרעאל

23.10.2022ביה”ס  האקדמי לסיעוד נצרת

23.10.2022לימודים בקמפוס המכללה - בחוג לסיעודהמכללה האקדמית לישראל רמת גן

23.10.2022לימודים בקמפוס המרכז האקדמי - בחוג לסיעודהמרכז האקדמי רופין 

23.10.2022ביה”ס האקדמי לסיעוד לניאדו

23.10.2022לימודים בקמפוס המכללה  - בחוג לסיעודהמכללה האקדמית  תל-אביב יפו

23.10.2022לימודים בקמפוס “מבחר”-בני ברק (גברים)

23.10.2022לימודים בקמפוס האוניברסיטה  - בחוג לסיעודאוניברסיטת אריאל בשומרון

23.10.2022לימודים בקמפוס המכללה  - בחוג לסיעודהמכללה האקדמית אשקלון  

 נשים –לימודים בקמפוס המכללה  -בחוג לסיעוד 
חרדיות

23.10.2022

30.10.2022לימודים בקמפוס המכללה  - בחוג לסיעודהקריה האקדמית קרית אונו 



נספח 1

(BA) תכניות לימודים לעתודה צה"לית " פסגה " - לתואר ראשון בסיעוד  ב.

מועד פתיחהשם מוסד

23.10.2022 שלוחת בית הספר האקדמי לסיעוד וולפסון–אוניברסיטת ת”א 

23.10.2022אוניברסיטת חיפה

 בית הספר  האקדמי לסיעוד ע”ש הנריטה סאלד, –האוניברסיטה  העברית  בירושלים 
הדסה

23.10.2022

יעודכן בהמשך בכפוף למכרז* 

  (BA)תכניות לימודים למתנדבי השירות הלאומי אזרחי - לתואר ראשון בסיעוד ג.

מועד פתיחהשם מוסד

23.10.2022שלוחת בית הספר האקדמי לסיעוד וולפסון–אוניברסיטת ת”א 

(BA/BSN) תכניות לימודים להסבת אקדמאיים - לתואר ראשון בסיעוד ד.  

מועד פתיחהשם מוסד
שלוחת בית הספר לסיעוד שמיר (אסף הרופא)–  אוניברסיטת עברית   *

יעודכן בהמשך

שלוחת בית הספר לאחיות ע”ש שיינברון, איכילוב–אוניברסיטת ת”א     
23.10.2022

שלוחת בית הספר לאחיות ע”ש זיוה טל,  שיבא–אוניברסיטת ת”א      
23.10.2022

    אוניברסיטת חיפה

 

23.10.2022

*אוניברסיטת בן גוריון יעודכן בהמשך   
* אוניברסיטת אריאל בשומרון יעודכן בהמשך  

23.10.2022 המכללה האקדמית  לישראל רמת גן    
20.02.2022

   המכללה האקדמית  תל-אביב יפו
01.09.2022

   מכללת עמק יזרעאל

 

23.10.2022

   המכללה האקדמית אשקלון 
09.03.2022

יעודכן בהמשך*המכללה האקדמית צפת

יעודכן בהמשך*מרכז אקדמי לב–ביה”ס הגבוה לטכנולוגיה 

27.2.2022הקריה האקדמית קרית אונו

פתיחת המסלול בכפוף לאישור המל"ג*



נספח 1
                                           

תוכניות לימוד בסיעוד המופעלות בבתי הספר לסיעוד בשנת 2022 

לימודי תעודה להסבת אקדמאיים למעמד אחות מוסמכת -  תכניות לימודי בוקרא.

שם המוסד
מועד פתיחה

אביב
מועד פתיחה

סתיו

03.04.202225.10.2022ביה”ס האקדמי לסיעוד ע”ש פט מתיוס, הלל יפה

04.04.202205.09.2022ביה”ס האקדמי לסיעוד ע”ש זיוה טל, שיבא

06.03.202206.09.2022ביה”ס האקדמי לאחיות ע”ש שיינברון, איכילוב

01.03.202221.9.2022ביה”ס האקדמי לסיעוד ע”ש וולפסון

01.03.202211.09.2022ביה”ס האקדמי לסיעוד “דינה”, בילינסון

06.03.202204.09.2022ביה”ס האקדמי לסיעוד במרכז הרפואי מאיר

06.09.2022יעודכן בהמשךביה”ס האקדמי לסיעוד ע”ש הנריטה סאלד, הדסה

06.03.202220.11.2022ביה”ס האקדמי לסיעוד שמיר (אסף הרופא)

25.10.2022-ביה”ס האקדמי לסיעוד קפלן

11.05.202225.10.2022ביה”ס האקדמי לסיעוד קפלן שלוחת דרום

25.04.202230.10.2022ביה”ס האקדמי לסיעוד שערי צדק 

06.04.202212.09.2022ביה”ס האקדמי לסיעוד, נצרת

15.11.2022-ביה”ס האקדמי לסיעוד לניאדו

27.03.202211.09.2022ביה”ס האקדמי לסיעוד  ע”ש י.זיידה , בני ציון

ביה”ס האקדמי לסיעוד ברזילי אשקלון
01.03.2022

23.10.2022
01.05.2022

25.04.202224.10.2022ביה”ס האקדמי לסיעוד זיו, צפת

מועדי פתיחת מסלולי לימוד עשויים להשתנות, יש להתעדכן  במוסד הלימודים המפעיל את התוכנית. *
פתיחת מסלול הלימודים מותנה במספר הנרשמים. *



נספח 1

  לימודי תעודה להסבת אקדמאיים למעמד אחות מוסמכת- תכניות לימודי ערבב.

מועד פתיחהשם המוסד

ביה”ס האקדמי לסיעוד  ע”ש זיוה טל
05.04.2022

06.09.2022

12.06.2022ביה”ס האקדמי לסיעוד שיינברון

לימודי תעודה להסבת אקדמאיים למעמד אחות מוסמכת- תוכניות לימוד לבעלי משפחות (3 שנים)ג.

מועד פתיחהשם המוסד

03.04.2022ביה”ס האקדמי לסיעוד ע”ש וולפסון

03.04.2022ביה”ס האקדמי לסיעוד  ע”ש י. זיידה בני ציון

01.05.2022ביה”ס האקדמי לסיעוד זיו, צפת

לימודי תעודה להסבת אקדמאיים למעמד אחות מוסמכת- תוכניות ייחודיות לבעלי משפחותד.

מועד פתיחהשם המוסד

02.10.2022ביה”ס האקדמי לסיעוד ע”ש וולפסון

04.09.2022ביה”ס האקדמי לסיעוד ברזילי אשקלון

04.09.2022ביה”ס האקדמי לסיעוד שמיר (אסף הרופא)

יעודכן בהמשךביה”ס האקדמי לסיעוד לניאדו

20.11.2022ביה”ס האקדמי לסיעוד שיינברון

מועדי פתיחת מסלולי לימוד עשויים להשתנות, יש להתעדכן  במוסד הלימודים המפעיל את התוכנית. *    

      פתיחת מסלול הלימודים מותנה במספר הנרשמים*



                                                                                      

נספח 1 א' 

פרויקט "מתחדשים"- קליטת אחיות עולות בישראל
 דף מידע

הקדמה:

אחיות לקליטת "מתחדשים"-המיועד פרויקט את 2016 שנת בסוף החל והקליטה לעלייה המשרד בשיתוף הסיעוד מנהל 
עולות חדשות בוגרות תוכניות לימודי סיעוד בחו"ל. 

עקרונות התוכנית: 1. 
 ליווי ומעקב אישי ומקצועי לכל אחות עולה לאורך כל הליך הקליטה. זמינות •

קורסי הכנה המופעלים בפריסה ארצית בהתאמה לכל אזורי הארץ.
חומרי עזר  ומבחנים יונגשו ויותאמו במגוון אמצעים טכנולוגיים ובמגוון שפות., מידענגישות  •
המועדפת והשפה הזמן משך לו, המותאם הקליטה מסלול של הבחירה אפשרות תינתן לעולה  גמישות •

עליו.
והגשה הכנה קורס הכולל שנה חצי שאורכו חדש מובנה קליטה מסלול העולה לבחירת מוצע  יעילות •

לבחינת רישוי ממשלתית.

שלבי התוכנית:2. 

  שלב טרום עליה2.1

 הכרה במעמד מקצועי בסיעוד: •

באמצעות לבצע יש הבקשה את לישראל. עלייה טרם עוד בסיעוד מקצועי במעמד להכרה בקשה להגיש ניתן  •
שליחת מסמכים נדרשים למנהל הסיעוד  כמפורט באתר מנהל הסיעוד בשש שפות. 

https://www.health.gov.il/UnitsOffice/nursing/licenseProcedure/Pages/
OccupationLicenseApplication.aspx

בשש מרחוק  המקוונת הלומדה את לבצע ניתן  ”1בישראל מוסמכת אחות לתפקוד ידע "השלמת לומדה  •
שפות לבחירת העולה. 

ברמה בסיסית.    טרום עלייה מומלץ להתחיל בלימודי עבריתלימודי עברית - •

 מהווה תנאי סף לקבלת זכאות לגשת לבחינת רישוי ממשלתית במעמד אחות מוסמכת עבור בוגרי תוכניות לימודי סיעוד בחו"ל 1

https://www.health.gov.il/UnitsOffice/nursing/licenseProcedure/Pages/OccupationLicenseApplication.aspx


2             מותנה במינימום  נרשמים וקבלת מימון באותה שנה

נספח 1 א' 

קורס הכנה 2.2
בחו"ל מוסמכות חדשות-אחיות לעולות המיועדים הכנה קורסי יפעיל והקליטה העלייה משרד בשיתוף הבריאות משרד 

ולימודים עברית לימודי כוללת הכנה קורסי הסיעוד. מנהל ע"י מוסמכות כאחיות המקצועי מעמדם ונקבע שהוכרו 
מקצועיים:

לימודי עברית יתקיימו במסגרת קורס הכנה, באחריות משרד העלייה והקליטה ומשרד החינוך.  •
המוכרים לסיעוד הכשרה במוסדות ותופעל הסיעוד מנהל ידי על נקבעת  הכנה בקורס המקצועית הלימודים תוכנית   •

המשתתפים). של במינימום מותנת הקורסים (פתיחת ארצית בפריסה בשנה פעמיים תופעל התוכנית בלבד. בישראל 
דמי בעלות והשתתפות קיום, דמי יקבלו הקורס משתתפי כן, כמו והקליטה, העלייה משרד ידי על ימומן הקורס  •

נסיעות בהתאם לזכאותם לאורך תקופת הלימודים. 
במהלך הקורס ישולבו שיעורי תגבור פרטניים  וחומר עזר בשפת הלומד ובהתאם לצרכיו.  •
את המשקף ומעלה, 70 של משוקלל גמר ציון וקיבל בהצלחה  הדרישות בכל ועמד שסיים  הכנה  בקורס משתתף  •

כלל הישגיו, יהיה זכאי לקבלת תוספת של  עד 10 נקודות לציון בבחינה הממשלתית. 

: בחינת רישוי ממשלתית למעמד אחות מוסמכת3.   
 - הבחינה  תתקיים פעמיים בשנה, בשבוע הראשון של חודש  אפריל ושבוע ראשון בחודש ספטמבר בכל שנה.מועדי  הבחינה •
 - הבחינה תתקיים בכל מועד בשש שפות (עברית, אנגלית, רוסית, ערבית, ספרדית וצרפתית).שפת הבחינה •

נבחנו, בה הממשלתית הבחינה בשפת ממשלתית בבחינה ציון על  ערעור להגיש יוכלו מחו"ל סיעוד בוגרי חדשים עולים 
מתורגמן באמצעות הסיעוד במנהל יתורגם הערעור וברור. קריא בכתב הערעור, יום במעמד הסיעוד מנהל לנציגי יימסר הערעור 

הממומן ע"י משרד הקליטה.
 - הארכת זמן לבחינה ממשלתית בסיעוד תינתן באופן אוטומטי לעולים חדשים עד 5 שנים בישראל הארכת זמן בחינה  •

(מותנה בהצגת תעודת עולה חדש).
- לבעלי ניסיון קליני מוכח של חמש שנים לפחות כאחות  מוסמכת בארץ המוצא  2בחינת רישוי ממשלתית סימולטיבית •

תינתן האפשרות להיבחן בבחינת רישוי  סימולטיבית.

  הליך הכרה במומחיות קלינית בסיעוד בתחומים המוכרים במדינת ישראל: 4.
המומחיות לתחומי בהתאם מחו"ל בסיעוד מומחית אחות תואר בעלות עולות, לאחיות הכרה בהליך החל הסיעוד מינהל 

בסיעוד המוכרים בתקנות מדינת ישראל ומתעדכנות מעת לעת.
https://www.health.gov.il/UnitsOffice/nursing/Pages/default.aspxראה קישור : 

https://www.health.gov.il/UnitsOffice/nursing/Pages/default.aspx


נספח מספר 1 א'

פריסת תכניות לימוד בסיעוד עבור עולות חדשות מחו"ל 
המופעלות במוסדות ההכשרה בשנת 2022

תכנון פריסת תכנית לימודים בסיעוד עבור עולים חדשים בוגרי לימודי סיעוד מחו"ל שתוכנית א.
לימודיהם מחו"ל הוכרה על ידי מינהל הסיעוד כאחות מוסמכת

מועד פתיחה שם מוסד*

קורס הכנה לבחינת ספטמבר 2022 

בית הספר האקדמי לסיעוד שמיר- אסף הרופא

פברואר 2022 - טרמינולוגיה

מרץ 2022 - תכנים מקצועיים

קורס הכנה לבחינת ספטמבר 2022 

בית ספר אקדמי לסיעוד בצפון הארץ

פברואר 2022 - טרמינולוגיה

מרץ 2022 - תכנים מקצועיים

קורס הכנה לבחינת ספטמבר 2022 

בית הספר האקדמי לסיעוד ברזילי אשקלון

פברואר 2022 - טרמינולוגיה

מרץ 2022 - תכנים מקצועיים

קורס הכנה לבחינת אפריל 2023 

בית ספר אקדמי לסיעוד בצפון הארץ

ספטמבר 2022 - טרמינולוגיה 

אוקטובר 2022 -  תכנים מקצועיים

קורס הכנה לבחינת אפריל 2023 

בית ספר אקדמי לסיעוד בדרום הארץ

ספטמבר 2022 - טרמינולוגיה 

אוקטובר 2022 - תכנים מקצועיים

קורס הכנה לבחינת אפריל 2023 

בית הספר האקדמי לסיעוד במרכז הארץ

 ספטמבר 2022 - טרמינולוגיה

אוקטובר2022 - תכנים מקצועיים

 מועדי פתיחת מסלולי לימוד  עבור עולים חדשים עשויים להשתנות, יש להתעדכן במנהל הסיעוד *
(המחלקה להסמכה-חו"ל) או מול משרד העלייה והקליטה.

 פתיחת מסלול הלימודים מותנה במספר הנרשמים.*



22
20

ת 
שנ

ת 
רו

וכ
מ

ת 
ויו

מ
תל

ש
 ה

ת
יס

פר
 - 

2 
פר

מס
ח 

ספ
נ

 
”ם

מב
ר

ה 
שר

הכ
כז 

מר
רון

נב
שיי

א)
יב

(ש
ל  

 ט
וה

זי
ר)

מי
(ש

א 
ופ

הר
ף 

אס
לי

רזי
ב

סון
לפ

וו
פת

צ
לן

קפ
יר

מא
נה

די
דק

 צ
רי

שע
סה

הד
פה

ל י
הל

אל
רע

יז
ק 

עמ
ת 

לל
מכ

CB
T

 
✓

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

ות
לד

מיי
✓

✓
 

✓
✓

 
 

✓

 

 

 
 

 
 

ח 
תו

 ני
דר

ח
✓

✓
✓

 
✓

”ל
צה

 ל
די

עו
יי

 
 

 
✓

 
 

 
 

קה
הנ

ת 
צו

וע
י

✓
 

✓
✓

 
 

 
✓

 
 

✓
 

 
 

פש
הנ

ת 
או

רי
ב

✓
✓

 
 

 
 

 
 

✓
 

 
 

 
 

קה
הנ

ץ 
עו

+י
צ) 

ה”
בר

)
ת 

או
רי

 ב
ום

יד
וק

ה 
יע

מנ
✓

 
 

✓
 

 
 

 
✓

 
 

 
 

 

ים
ומ

יה
ת ז

יע
מנ

 
 

✓
 

 
 

✓
 

✓
 

 
 

 
 

לב
ת 

יק
ספ

אי 

 
 

 
✓

 
 

 
 

 
 

 
 

✓
 

 

   



2 
פר

מס
ח 

ספ
נ

 
”ם

מב
ר

ה 
שר

הכ
כז 

מר
רון

נב
שיי

א)
יב

(ש
ל  

 ט
וה

זי
ר)

מי
(ש

א 
ופ

הר
ף 

אס
לי

רזי
ב

סון
לפ

וו
פת

צ
לן

קפ
יר

מא
נה

די
דק

 צ
רי

שע
סה

הד
פה

ל י
הל

אל
רע

יז
ק 

עמ
ת 

לל
מכ

 
”ם

מב
ר

ה 
שר

הכ
כז 

מר
רון

נב
שיי

א)
יב

(ש
ל  

 ט
וה

זי
ר)

מי
(ש

א 
ופ

הר
ף 

אס
לי

רזי
ב

סון
לפ

וו
פת

צ
לן

קפ
יר

מא
נה

די
דק

 צ
רי

שע
סה

הד
פה

ל י
הל

אל
רע

יז
ק 

עמ
ת 

לל
מכ

נה
שי

ץ 
עו

יי
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
✓

 

ית
פנ

 גו
ות

יל
פע

 ל
וץ

יע
י

 
 

✓
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

ות
רי

פו
 

 
✓

 
 

 
 

 
 

 
 

 
✓

 

ית
בא

צ
ת 

וני
אש

 ר
ות

אח
 

 
 

 
 

✓
 

 
 

 
 

 
 

 

ים
גר

בו
 מ

ית
וט

אק
ת 

תפ
שו

 מ
בה

טי
ח

✓
✓

יר
שמ

ל
פו 

טר
יצ

ר 
וא

ינ
✓

יר
שמ

ל
פו 

טר
יצ

ר 
וא

ינ
רון

נב
שיי

ל
פו 

טר
יצ

ר 
וא

ינ
 

נה
די

ל
פו 

טר
יצ

ר 
וא

ינ
 

✓
 

✓
 

 

ב 
ול

מש
ץ 

מר
ל נ

פו
טי

✓
✓

✓
✓

✓
✓

 
✓

לן
קפ

✓
ום

דר
ת 

וח
של

 
✓

 
✓

 
 

פה
חו

 ד
אה

פו
ר

✓
✓

 
✓

 
 

 
 

 
✓

 
 

 
 

חי
מו

ץ 
שב

✓
✓

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

ים
לד

ת י
טי

קו
א

ת 
תפ

שו
 מ

בה
טי

ח
✓

✓
 

 
 

 
 

 
 

✓
✓

 
 

 

ם 
די

יל
ץ 

מר
ל נ

פו
טי

✓
✓

 
 

 
 

 
 

 
✓

 
 

 
 

ים
פג

ץ 
מר

ל נ
פו

טי

✓
✓

 
 

 
 

 
 

 
✓

✓
 

 
 



2 
פר

מס
ח 

ספ
נ

 
”ם

מב
ר

ה 
שר

הכ
כז 

מר
רון

נב
שיי

א)
יב

(ש
ל  

 ט
וה

זי
ר)

מי
(ש

א 
ופ

הר
ף 

אס
לי

רזי
ב

סון
לפ

וו
פת

צ
לן

קפ
יר

מא
נה

די
דק

 צ
רי

שע
סה

הד
פה

ל י
הל

אל
רע

יז
ק 

עמ
ת 

לל
מכ

 
”ם

מב
ר

ה 
שר

הכ
כז 

מר
רון

נב
שיי

טל
ה 

זיו
פא

רו
 ה

סף
א

לי
רזי

ב
סון

לפ
וו

פת
צ

לן
קפ

יר
מא

נה
די

דק
 צ

רי
שע

סה
הד

פה
ל י

הל
אל

רע
יז

ק 
עמ

ת 
לל

מכ

ית
רונ

-כ
ית

וט
אק

ת 
תפ

שו
 מ

בה
טי

ח
✓

 
 

 
 

✓
 

✓

אר
ינו

לן
קפ

ל
פו 

טר
יצ

 
אר

ינו

לן
קפ

ל
פו

טר
יצ

 
 

✓
 

רי
אט

רי
הג

ה 
ול

בח
ל 

פו
טי

✓
 

 
 

 
✓

 
✓

 
 

צוג
הר

ל
די 

עו
יי

 
✓

 

יה
לוג

רו
נפ

✓
 

 
 

 
✓

 
 

 
✓

 
 

 
 

יה
לוג

קו
אונ

✓
 

 
 

 
✓

 
 

✓
 

✓
 

 
 

יה
לוג

רו
נט

וא
טר

גס
✓

 
 

 
 

✓
 

 
 

 
 

 
 

 

 
”ם

מב
ר

ה 
שר

הכ
כז 

מר
רון

נב
שיי

טל
ה 

זיו
פא

רו
ה

ף 
אס

לי
רזי

ב
סון

לפ
וו

פת
צ

לן
קפ

יר
מא

נה
די

דק
 צ

רי
שע

סה
הד

פה
ל י

הל
אל

רע
יז

ק 
עמ

ת 
לל

מכ

ית
רונ

 כ
בה

טי
ח

✓
 

✓
 

בא
שי

ל
פו

טר
יצ

 
אר

ינו
 

✓
 

יר
מא

ל
פו 

טר
יצ

ר 
וא

ינ
✓

 
 

 
 

 

ה)
יל

קה
)

ת 
וני

אש
 ר

אה
פו

ר
 

 
 

 
✓

דת
וח

מא
ל

די 
עו

יי
 

 
✓

 
 

 
 

 

רת
וכ

ס
✓

 
✓

 
 

 
 

 
✓

 
 

 
 

 

ום
יק

ש
✓

 
✓

 
 

 
 

 
✓

 
 

 
 

 

מה
טו

וס
ע 

פצ
 ב

ול
יפ

ט
✓

 
✓

 
 

 
 

✓
 

 
 

 
 

 



2 
פר

מס
ח 

ספ
נ

 
”ם

מב
ר

ה 
שר

הכ
כז 

מר
רון

נב
שיי

טל
ה 

זיו
פא

רו
 ה

סף
א

לי
רזי

ב
סון

לפ
וו

פת
צ

לן
קפ

יר
מא

נה
די

דק
 צ

רי
שע

סה
הד

פה
ל י

הל
אל

רע
יז

ק 
עמ

ת 
לל

מכ

ית
לינ

 ק
כה

דר
ה

✓
✓

✓
✓

✓
✓

✓
✓

✓
✓

✓
✓

✓
✓

 *
ים

שמ
נר

ם 
מו

יני
במ

ת 
תני

מו
ס 

ור
 ק

חת
תי

פ *
ם 

ויי
שינ

 ל
נת

ית
 ונ

ית
ופ

 ס
נה

אי
ת 

כני
הת

*
ה.

יח
פת

ך 
רי

תא
 ל

גע
בנו

ה 
שר

הכ
 ה

ות
סד

מו
ל 

מו
ת 

רו
שי

ר י
בר

 ל
יש

ת 
יני

קל
ה 

רכ
הד

  *
ע.

שב
ר 

בא
ת 

יט
רס

יב
אונ

י, 
נט

קא
בר

ם 
ת ג

ימ
קי

מת
ת 

יני
קל

ה 
רכ

הד



נספח מספר 3
תכניות להכשרת אחיות ואחים מומחים 

מועדי פתיחה והכשרה
 

מועד פתיחת תחום
*הקורס

מועד מבחן ממשלתי מוסד הכשרה
משוער

המרכז להכשרה ינואר 2022סוכרת
מתקדמת חיפה

מרץ 2023

ביה”ס האקדמי פברואר 2022שיקום
לאחיות תל השומר

מרץ 2023

ביה”ס האקדמי פברואר 2022גריאטריה
לאחיות תל אביב

מרץ 2023

ביה”ס האקדמי פברואר 2022טיפול תומך
לאחיות תל אביב

מרץ 2023

ביה”ס לסיעוד שמיר פברואר 2022פגים
(אסה”ר)

מרץ 2023

המרכז להכשרה פברואר 2022כירורגיה
מתקדמת חיפה

מרץ 2023

 –מנהל הסיעוד 8.3.2022מדיניות ומנהל
משרד הבריאות

אפריל 2023

ביה”ס האקדמי נובמבר 2022כאב
לאחיות תל השומר

דצמבר 2023

דצמבר 2023יפורסם בהמשךנובמבר 2022**פצע

2024יפורסם בהמשךאוקטובר 2022קהילה

גריאטריה (במסלול 
לתואר שני)

2024מכון טלאוקטובר 2022

טיפול תומך (במסלול 
לתואר שני)

מכון טלאוקטובר 2022

מועדי פתיחת תכניות הלימוד למומחיות עשויים להשתנות, יש להתעדכן  בהתאם לפרסומי מינהל הסיעוד*

תחום בפיתוח**



נספח מספר -  3 א'  

דרישות קדם - הגשת מועמדות למומחיות קלינית 
בסיעוד

תואר שני מוכר במדינת ישראל, לפחות אחד מהתארים (ראשון או שני) בסיעוד• 

השתלמות מוכרת (קורס על בסיסי) רלוונטית על פי תחום המומחיות (מפורטים בטבלה מטה). תחומי ההשתלמות המוכרת • 

 2013.– אישור תואר מומחה בסיעוד, התשע"ד –המפורטים בטבלה הם בהתאם לקבוע בתקנות בריאות העם 

ניסיון קליני בתחום ההתמחות. דרישות הניסיון הקליני המפורטות מופיעות ב"קול קורא" הרלוונטי לכל תחום מומחיות.• 

הגשת מועמדות לתכנית מומחיות תתבצע אך ורק במועדים שיפורסמו על ידי מינהל הסיעוד באתר האינטרנט של מינהל 

הסיעוד.

במעמד הגשת מועמדות, מתבקשים המועמדים לצרף:

קורות חיים• 

תעודות המעידות על השכלת האחות (תואר ראשון ושני, קורס על בסיסי)• 

חתימת משאבי אנוש במוסד המעסיק המאשרים העסקה בתחום על גבי טופס ייעודי• 

המלצת הנהלת הסיעוד• 



נספח מספר - 3 א'  
השתלמות מוכרת (קורס על בסיסי) רלוונטית על פי תחום המומחיות

תחומי השתלמות מוכרת המאושרים כדרישת קדם להגשת מועמדותתחום מומחיות קלינית

אונקולוגיה• טיפול תומך
גריאטריה• 
טיפול מוגבר בחולה הגריאטרי• 

גריאטריה• גריאטריה
טיפול מוגבר בחולה הגריאטרי• 
טיפול נמרץ משולב (כללי)• 
רפואה ראשונית בקהילה• 

סוכרת• סוכרת

טיפול נמרץ בפג וביילוד• פגים
טיפול נמרץ בפגים, ילודים, תינוקות, ילדים (פית”י)• 

טיפול נמרץ משולב (כללי)• כירורגיה
טיפול מוגבר בחולה הגריאטרי• 
אונקולוגיה• 

טיפול נמרץ משולב (כללי)• כאב
רפואה דחופה• 
גריאטריה• 
טיפול מוגבר בחולה הגריאטרי• 
אונקולוגיה• 
נפרולוגיה• 

רפואה ראשונית בקהילה • רפואה ראשונית
טיפול נמרץ משולב (כללי)• 
טיפול מוגבר בחולה הגריאטרי• 
אונקולוגיה• 

שיקום• שיקום
טיפול נמרץ משולב (כללי)• 
טיפול מוגבר בחולה הגריאטרי• 
גריאטריה• 

טיפול מוגבר בחולה הגריאטרי• *פצע
גריאטריה• 
סוכרת• 
שיקום• 
רפואה ראשונית בקהילה• 
פצעים וסטומה• 

תחומי מומחיות הנמצאים בתהליכי פיתוח*



נספח 4
מועדי הבחינות מחלקת בחינות הרישוי הממשלתיות

מינהל הסיעוד

מועדי בחינות הרישוי הממשלתיות למעמד אח/ות מוסמכ/ת

בחינת רישוי למעמד אח/ות מוסמכ/ת

תאריך בחינה

25/04/2022

26/04/2022

21/09/2022

22/09/2022

מועד בחינת הרישוי הממשלתית למעמד אח/ות מעשי/ת

בחינת רישוי למעמד  לאח/ות מעשי/ת
תאריך בחינה

12/12/2022

מועדי הבחינות הממיינות לקראת הרשמה לקורסים על בסיסיים בסיעוד

בחינה ממיינת לקראת הרשמה לקורסים על בסיסיים

(מתקיים בבתי”ס לסיעוד על פי רשימה)

תאריך בחינה

           10/02/2022

14/06/2022



נספח 4

מועדי בחינות הרישוי הממשלתיות למשתלמים בקורסים על בסיסיים שהחלו את לימודיהם בשנת 2021

תאריך הבחינהמספר ימי בחינהתחום המבחן

3אונקולוגיה

-תחנות סימולציה27/02/2022 

-תחנות סימולציה28/02/2022 

תחנת ידע -21/02/2022 

2מניעה וקידום בריאות+ ייעוץ הנקה
28/03/2022

29/03/2022

2נפרולוגיה
14/03/2022

15/03/2022

5חדר ניתוח

-תחנות סימולציה31/01/2022

תחנות סימולציה -01/02/2022

תחנות סימולציה -02/02/2022

תחנות סימולציה -03/02/2022

תחנת ידע   -   21/02/2022 

4טיפול נמרץ פגים

- תחנות סימולציה08/02/2022 

- תחנות סימולציה09/02/2022 

- תחנות סימולציה10/02/2022 

תחנת ידע -21/02/2022 

טיפול נמרץ ילדים
(שהחלו ללמוד בינואר 2021)

3

02/03/2022

03/03/2022

06/03/2022

טיפול נמרץ ילדים
(שהחלו ללמוד במאי 2021)

2
18/05/2022

19/05/2022

טיפול נמרץ משולב
(שהחלו ללמוד בינואר 2021)

7

-תחנות סימולציה03/01/2022 

-תחנות סימולציה04/01/2022 

-תחנות סימולציה05/01/2022 

-תחנות סימולציה06/01/2022 

-תחנות סימולציה10/01/2022 

-תחנות סימולציה11/01/2022 

 -תחנת ידע12/01/2022 
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תאריך הבחינהמספר ימי בחינהתחום המבחן

טיפול נמרץ משולב
(שהחלו ללמוד במאי 2021)

8

30/05/2022

31/05/2022

01/06/2022

02/06/2022

07/06/2022

08/06/2022

09/06/2022

12/06/2022

2רפואה ראשונית
08/03/2022

09/03/2022

5רפואה דחופה

תחנות סימולציה14/02/2022 - 

תחנות סימולציה15/02/2022 - 

תחנות סימולציה16/02/2022 -  

 תחנות סימולציה 17/02/2022 - 

 -תחנת ידע21/2/2022 

5מיילדות

בכתב25/04/2022- 

תחנות סימולציה -11/05/2022

תחנות סימולציה -12/05/2022

תחנות סימולציה -15/05/2022

תחנות סימולציה -16/05/2022

130/03/2022רפואה ראשונית צבאית

4גריאטריה

תחנות סימולציה -13/01/2022

תחנות סימולציה -16/01/2022

תחנות סימולציה -17/01/2022

תחנת ידע -12/01/2022

CBT
(לנבחנים שהחלו ללמוד בשנת 2020)

119/10/2022

CBT
(לנבחנים שהחלו ללמוד בשנת 2021)

110/10/2023
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מועדי בחינות הרישוי הממשלתיות למשתלמים בקורסים על בסיסיים שיחלו את לימודיהם בשנת 2022

תאריך הבחינהמספר ימי בחינהתחום המבחן

5מיילדות

01/05/2023

02/05/2023

03/05/2023

04/05/2023

מועד בחינת בכתב יקבע בהמשך 

2ייעוץ הנקה
27/10/2022

30/10/2022

4חדר ניתוח

20/02/2023

21/02/2023

22/02/2023

23/02/2023

120/07/2023ל)״חדר ניתוח (צה

2פסיכיאטריה
08/12/2022

11/12/2022

2מניעה וקידום בריאות+ ייעוץ הנקה
16/04/2023

17/04/2023

טיפול נמרץ משולב
(שיחלו ללמוד בינואר 2022)

10

30/01/2023

31/01/2023

01/02/2023

02/02/2023

06/02/2023

07/02/2023

08/02/2023

12/02/2023

13/02/2023

14/02/2023
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תאריך הבחינהמספר ימי בחינהתחום המבחן

טיפול נמרץ משולב
(שיחלו ללמוד במאי 2022)

(מותנה באישור פתיחת הקורס)
8

30/07/2023

01/08/2023

02/08/2023

03/08/2023

07/08/2023

08/08/2023

09/08/2023

10/08/2023

רפואה דחופה

(שיחלו ללמוד בינואר 2022)
4

16/01/2023

17/01/2023

18/01/2023

19/01/2023

רפואה דחופה
(שיחלו ללמוד באפריל/מאי 2022)

(מותנה באישור פתיחת הקורס)
3

20/06/2023

21/06/2023

22/06/2023

118/09/2022 ייעוץ שינה

102/10/2022ייעוץ פעילות גופנית

120/10/2022אי ספיקת לב

13/01/2023שבץ מוחי

טיפול נמרץ ילדים
(שיחלו ללמוד בינואר 2022)

2
12/03/2023

13/03/2023

טיפול נמרץ ילדים
(שיחלו ללמוד במאי 2022)

(מותנה באישור פתיחת הקורס)
2

25/07/2023

26/07/2023

2טיפול נמרץ פגים
28/02/2023

01/03/2023

גריאטריה

(שיחלו ללמוד בינואר 2022)
2

27/03/2023

28/03/2023

גריאטריה
(שיחלו ללמוד ביוני 2022)

1
טרם נקבע סופית

גריאטריה
(שיחלו ללמוד באוקטובר 2022)

1
טרם נקבע סופית
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2אונקולוגיה
12/01/2023

15/01/2023

101/12/2022שיקום

2טיפול בפצע וסטומה
18/12/2022

19/12/2022

129/01/2023פוריות

2רפואה ראשונית (קהילה)
15/02/2023

16/02/2023

 רפואה ראשונית צבאית
)2022(שיחלו ללמוד באוקטובר 

טרם נקבע סופית1

112/12/2022הדרכה קלינית

112/12/2022מניעת זיהומים

CBT
(שיחלו ללמוד 2022)

טרם נקבע סופית1

2סוכרת
04/01/2023

05/01/2023

2נפרולוגיה
20/03/2023

21/03/2023

126/01/2023גסטרואנטרולוגיה
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מועדי בחינות הרישוי הממשלתיות לתואר אח/ות למומחה/ית בסיעוד

תאריך הבחינהאופן הבחינהתחום המבחן

 כירורגיה
21/02/2022בכתב

07/03/2022בע”פ

מדיניות ומינהל בסיעוד
10/03/2022בכתב

24/03/2022בע”פ

רפואה ראשונית
05/09/2022בכתב

19/09/2022בע”פ

גריאטריה 
15/06/2022בכתב

29/06/2022בע”פ

טיפול תומך 
15/06/2022בכתב

04/07/2022בע”פ

12/01/2022בכתברישום מרשמי המשך

כאב
08/11/2022בכתב

22/11/2022בע”פ

מועדי הערעורים על בחינת הרישוי הממשלתיות למעמד אח/ות מוסמכ/ת

ערעור לבחינת רישוי למעמד אח/ות מוסמכ/ת

תאריך ערעור

22/06/2022

16/11/2022

מועד הערעור על בחינת הרישוי הממשלתית למעמד אח/ות מעשי/ת

ערעור לבחינת רישוי למעמד אח/ות מוסמכ/ת

תאריך ערעור

טרם נקבע סופית
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מועדי ערעור לבחינות הממיינות לקראת רישום לקורסים על בסיסיים בסיעוד

ערעור בחינה ממיינת לקראת הרשמה להשתלמויות 
מוכרות בסיעוד

תאריך ערעור

04/04/2022

16/08/2022

מועדי הערעור על בחינות הרישוי הממשלתיות בקורסים העל בסיסיים בסיעוד 

ערעור על  בחינות הרישוי הממשלתיות
בקורסים העל בסיסיים בסיעוד

תאריך הערעור

10/02/2022

01/06/2022

 19/07/2022
(לנבחנים בטיפול נמרץ משולב)

25/10/2022

09/02/2023

05/06/2023
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המחלקה להנחיות מקצועיות - סיכום פעילות לשנת 2021

 ות/ האחשלהתפקודיהפוטנציאלמיצוי

:                                              הבאיםבתחומיםראשיתארציתלאחותמייעצותוועדות   6פעלו

הגדרת תפקיד ותחומי פעילות האחות המוסמכת במענה לצרכים ייחודים של צעירים חולי סרטן •

הגדרת תחומי פעילות וסמכות האחות המוסמכת מרכזת טיפול אם ויילוד לרבות קביעת סטנדרט ההכשרה לתפקיד •

(CRRT)תחומי פעילות ואחריות האחות המוסמכת בטיפול במטופל הנתמך במכשיר לטיפול כלייתי חליפי ממושך  •

וועדת היגוי למינוף מיצוי הפוטנציאל של האחות המוסמכת במערך הגריאטרי •

וועדת היגוי לתפקיד האחות במערך הפסיכיאטרי לבניית תחומי פעילות ואחריות ייחודים לאחיות בבריאות הנפש  •

ובשיקום חולי הנפש

המשך פעילות ועדת היגוי בנושא תפקיד ותחומי פעילות האחות במתאר הבית בקהילה •

תפקיד האחות במתאר הבית - המשך ניתוח ממצאים ותובנות מתהליך היוועצות ושיתוף ציבור בנושא תפקיד  •

האחות במתאר הבית בראיה עתידית לרבות קיום שתי קבוצות מיקוד מקוונות (שולחנות עגולים) האחת של 

מטופלים מרותקי בית והשנייה קבוצה של בני משפחה ומטפלים עיקריים במטופלים מרותקי בית שקיבלו טיפול 

רפואי מאחיות בביתם. לאחר השלמת התהליך וקבלת הממצאים, אנו נמצאים בשלבי ניתוח המסקנות וההמלצות 

להמשך טיפול ולבניית כיווני פעולה עתידיים עם גורמים רלוונטיים במערכת הבריאות לרבות כיווני פעולה עם 

משרדים ממשלתיים נוספים.

:                               הבאיםבתחומיםהסיעודמינהלפורסמו 16 חוזרי

הנחיות מקצועיות בתחום הטיפול והניהול:  

הבטחת כשירות של אח/ות מוסמכ/ת לצורך סיוע בלידת חירום בהיעדר מוסמך לילוד (מיילדת או רופא) •

אחריות משרת במחלקות, מרפאות ויחידות טיפול (כלליות ומיוחדות) באשפוז ובקהילה - עדכון 2021 •

ריכוז הפעולות שנוספו מעת לעת לליבת העיסוק המקצועי של האחות המוסמכת - עדכון יוני 2021 •

פעולות סיעוד לאחות מוסמכת בוגרת השתלמות מוכרת באי ספיקת לב •

פעולות סיעוד לאחות מוסמכת בוגרת השתלמות מוכרת בתחום הפוריות •

החלטה על הכנסת צנתר לשלפוחית השתן כפעולת סיעוד לאחיות מוסמכות במחלקות יולדות ובמסגרת חדרי לידה •

פעולות סיעוד לאחות מוסמכת בוגרת השתלמות מוכרת באונקולוגיה •

פעולות סיעוד לאחות מוסמכת ולאחות מוסמכת בוגרת השתלמות מוכרת בטיפול נמרץ לסוגיו בטיפול במטופל  •

 - עדכוןECMOהנתמך במכשיר 
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תחומי עיסוק ופעילות של האחות המוסמכת בחדר קבלה בחדר ניתוח •

 עדכון מס' 3– (COVID 19)מתווה תכנית הכשרה למתן חיסונים נגד קורונה  •

פיתוח מקצועי מתמשך של האחות במערך האשפוז והקהילה • 

 במטופל עם חשד או בעת אירוע מוחי כפעולת סיעוד לאחות NIHSSביצוע הערכה הניורולוגית באמצעות אומדן • 

מוסמכת במחלקה לרפואה דחופה  ובמחלקה הניורולוגית.

הנחיות מקצועיות בתחומי המומחיות:

 עדכון תחומי המומחיות-תפקיד אח/ות מומחה/ית  •

סמכויות אח/ות מומחה/ית בשיקום •

סמכויות נוספות לאחות מומחית קלינית בכירורגיה •

נהלי עבודת אחות מומחית לסיעוד גריאטרי בקהילה (חוזר חטיבת רפואה)  •

פעילות בתחומים נוספים במחלקה להנחיות מקצועיות:

מונה מעל  הקהילה כיום . מורשות הנקה יועצות מוסמכות לאחיות  הקהילה מיועדת  - ההנקה  בתחום ידע קהילת ניהול • 

 ולרישות מידע מקצועי  פלטפורמה דיגיטלית לשיתוף מהווה הקהילה                                                                                                                                             .והקהילה האשפוז ממערך מורשות הנקה יועצות 440

ההכשרה עם  ומוסדות הקהילה ,  האשפוז בתחום ההנקה, חיבור והתקשרות ישירה ורציפה של יועצות ההנקה ממערך

 השנה הוענקו תעודות הקרה .               הלאומית ברמה ההנקה תחום  לקידום ומינוף  הסיעוד המחלקה להנחיות מקצועיות במינהל

                                          לצוות יועצות ההנקה המורשות השותפות בצוות הניהולי של קהילת הידע בהנקה במסגרת אירוע שבוע ההנקה הבינלאומי .

היערכות להקמת קהילת ידע דיגיטלית ובניית מתווה הפעלה בנושא פצע וסטומה לרבות תהליכי היוועצות עם אבות המקצוע • 

. בתחום פצע וסטומה ומרכזות פצע בכירות ממערך האשפוז והקהילה

קיום סדנאות והרצאות בנושאים מרכזיים בתחומי ההנחיות המקצועיות לפורומים שונים כגון סגלי הוראה בחוגים ובבתי • 

הספר לסיעוד, מרכזי קורסים על בסיסיים, קורסי מומחיות קלינית בתחומים שונים ועוד .

קיום מפגשים מקצועיים לשדרת המנהיגות בסיעוד בפורומים השונים המתקיימים עם האחות הראשית הארצית במהלך • 

השנה. השנה המפגש התמקד בנושא מפת הדרכים של ארגון הבריאות העולמי במיקוד תחומי הפיתוח המקצועי המתמשך, 

ההכשרה והכשירות של האחים והאחות  לרבות דיון בנושא ניהול שגרת העשייה לצד הקורונה.

והאחיות במדינת ישראל לפורומים הבאים:התקיימו 6 מפגשים בנושא מפת הדרכים והפיתוח המקצועי של האחים 

אחיות ראשיות ומנהלות סיעוד בתי חולים כלליים ✓

אחיות ראשיות ומנהלות סיעוד מרכזים רפואיים גריאטריים  ✓

אחיות ראשיות ומנהלות סיעוד מרכזים רפואיים פסיכיאטריים  ✓

מנהלות בתי ספר וראשי החוגים לסיעוד ✓

מפקחות וצוות מטה בריאות הציבור  ✓

פורום מרכזי הנחיות מקצועיות במערך האשפוז והקהילה  ✓
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ת                        וגירחלפעולותלמנכ"להמייעצתבוועדההפעילותנוהלה

:חריגות לפעולות הוועדה תוצרי  -  בתקנות פרסום

שעה לפרמדיקים  להארכת הוראת א 2020-2021 " התשפ עדכון , חריגות פעולות לביצוע כשירויות,  הרופאים תקנות פרסום• 

                                                                                     שפעת מגיל 3 ומעלה בלבד (הארכה מיום 1.9.2021 למשך 7 חודשים נוספים)  נגד חיסון מתן בנושא וחובשים  

 שעה לפרמדיקים  להארכת הוראת א 2020-2021 " התשפ עדכון   , חריגות פעולות לביצוע כשירויות,  הרופאים תקנות פרסום• 

                                                                                      מגיל 3 ומעלה בלבד (הארכה מיום 16.12.2020 למשך 24 חודשים נוספים)  קורונה נגד חיסון מתן בנושא וחובשים 

 לאחיות מוסמכות, לאחיות מוסמכות  א 2020-2021" התשפ עדכון,  חריגות פעולות לביצוע כשירויות,  הרופאים תקנות פרסום• 

                                                  בוגרות השתלמות מוכרת ולעוזרים בתחומים הבאים: 

אחיות מוסמכות ואחיות מוסמכות בוגרות השתלמות מוכרת: 

חיות מוסמכות: עדכון פעולה חריגה: "שימוש במכונת אפרזיס למטרות איסוף וטיפול בכפוף להוראה רפואית והכשרה א• 

ייעודית"

אחיות בוגרות השתלמות מוכרת באונקולוגיה - ביטול מעמדן של פעולות חריגות והפיכתן לפעולות סיעוד • 

VT, VF  - אחיות בוגרות השתלמות מוכרת באי ספיקת לב - פעולה חריגה: "ביצוע דפיברילציה במצב חריף אקוטי ומציל חיים• 

באשפוז ובמרפאה"    

עוזרים: 

הסדרת פעולה חריגה: "שימוש במכונת אפרזיס למטרות איסוף וטיפול בכפוף להוראה רפואית והכשרה ייעודי" למקצועות • 

הבאים:

o  פרמדיק במתארי בנק הדם ויחידות האפרזיס

o  ביוטכנולוגים

o  מתרימי דם

o  טכנולוג רפואי

o  עוזרי מעבדה רפואית

ביוטכנולוג אחראי בנק מסתמים - הסדרת פעולה חריגה: "ביצוע הנצלת לב מתורם נפטר לצורך הכנת מסתמי לב להשתלה    •

בתרומת רקמות לאחר דום לב" 

טכנולוג רפואי במכוני גסטרואנטרולוגיה - הסדרת פעולות חריגות במכוני גסטרו בהוראת רופא ובנוכחותו (מונומטריה ושטית, • 

מטריה אנורקטלית, ניטור חומצה בוושט, קפסולה אנדוסקופית לצילום מעי דק וגס.מונו
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נספח מספר 6 - שכר לימוד 
 

ג' בשבט, התשפ"ב                                                                                        
2022נואר י 05                                                                                           

 22512122אסמכתא:                                                                                        
 
 
 

 לכבוד
 י"ח כלליים, גריאטריים, פסיכיאטרייםבת –ד עומנהלות הסי

 נהלות בתיה"ס לסיעודמ
 אחיות ראשיות קופות חולים

 אחיות מפקחות מחוזיות בלשכות הבריאות
 
 

 שלום רב,
 

 
 עודכןמ - 2022ת ר לימוד לשנשכ: ןהנדו

 1395045921, אסמכתא: 2022נואר בי 4ר מיום זסימוכין: חו   
 

 .עודכןמנויים שבחוזר. להלן חוזר שכר לימוד ן חלו מספר שיבחוזר שבסימוכי
 

 ניות הבאות:צי התוכמסמך זה מתייחס לשכר לימוד במקב
 

 על בסיסיים)  (קורסים*השתלמויות מוכרות בסיעוד לאחיות מוסמכות .א
 *נית הסבת אקדמאים למעמד אחות מוסמכתתכ .ב
 

 ניות יפורטו הסעיפים הבאים:לגבי כל מקבץ תכ
 רונותעק -
  דר הלימושכ -
 ודימ ל שכרםותשל יכלל -
 דיווחה ורבק -

 
ה, ך זסמת במעוהלימוד, כפי שמופיר ת שכהנחיור להלומדים באשת ע אאבקש ליד

 ה.וצת לכל קבטירלוונההלימודים ת תוכניתאם להב
 
 
  נשים כאחד.נוחות בלבד והוא מתייחס לגברים ולנעשה מטעמי נקבה/זכר ימוש בלשון הש*
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 כללי
. 2018 לספטמבר 1 - ב החל סיעוד" ללומדי האישי ב"פורטלנטיםוד הסט קליטתתהליך .1

 ניות הלימוד הבאות: ורטל מיועד ללומדים בכל אחת מתוכהפ

 .ות מוסמכת: אקדמית, הסבת אקדמאיםלמעמד אח •

 לימודי השתלמות מוכרת בסיעוד.  •

 אותה  שלציב התקצי לאילו בהתאםנה ומשת הלימודניות תכ מתמחורנגזר  הלימודשכר .2
 שנה.ה

נט נטרבאי  האישי לפורטלנסלהיכ נדרש  בסיעוד לימודיםניתתוכ לנרשם  אשרנטסטוד .3
 את םחתי להש יכן כמו . בפורטל לימוד שכר לתשלום התחייבותכתב  עלאישור ולסמן

 "עודסי ב לימודיםתתכניו רעבו  לימודר שכתשלום לתתחייבוה תבכ" על טטודנסה
  ט.טודנסההאישי של תיקו תייק בתום יש להחת תחייבוההתב ת כא . )2ספח ה נרא(

 תשלומי  לרבות חובותיו, כל שמילא לאחרום/רישוי רישתינ לבחת לגשי זכא יהיהנטסטוד .4
 שוי.רישום/רידת עופקת תשלתית והנה ממנשכר לימוד ודמי טיפול עבור הגשה לבחי

דת עו תרס, קו סיוםעל דהעו תדים, לימו תכניתעל רשוי א לקבל זכאי יהיהנטסטוד .5
 רישום/רישוי, או כל מסמך המעיד על לימודיו, אך ורק לאחר סיום תשלומי שכר לימוד. 

עות שה  היקף על יחסי לימוד שכר ישלם הופסקו,ימודיו של או לימודיו המפסיקנטסטוד .6
 שלמד בהתאמה לדיווח שהתקבל מביה"ס. 

 נט לא יהיה זכאי לקבלת החזר של דמי הרישום.סטוד .7
 
 
 1395045921א: אסמכת, 4.1.2022ך ריתאך מסמר שבהחוזת טל אה מבר זת ליבכם, חוזתשומל
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 ם)סייסיב לע םסירקו (דעוסיב תרכמו תמולתשה תכניות .א
 

נואר בי 1 נה במועדים ת אשר תופעלוכר מתותלמ השתוינוכת לחסיית מטה מטורהמפ
 .2022צמבר בד 31 – 2022

 רוניטיים בחולי כרוני, מצבים אקוטי, הכתכניות בתחום האקו
 

 נותקרוע 1א.
  -) פי יחידות הוראה (מודולות-תמחור על

 ניות השתלמות מוכרת מתומחרות על בסיס יחידות ההוראה בחלוקה ללימודי:תכ
 חטיבה משותפת ✓
 דיותחום קליני ייח ✓
 

 ר לימודשכ 2א.
 בסעיף  בטבלה מפורט בסיעוד מוכרות השתלמותניות לתכ הלימודשכר 1.2א.

 .6א.
 

  נחה בשכר לימודה 2.2א.
    -מהות  1.2.2א.

 לחלק נחה הנתן תי לעילנקובים ה ההפעלהבמועדי ✓
ר שכמ 60%  שלבגובה ,תוכר המתותלמ ההשתוינוכתמ

 ד.הלימו
 דמי  עבורלומים תש על חלהנה אי לימוד בשכרנחהה ✓

 ישום/רישוי ותעודת רישום/רישוי.נת רים, בחישור
נאים  הת בכל עומדת אשר לאחותנתן תי לימוד בשכרנחהה ✓

 באחד  עומדתנה שאי אחות.2.2.2 א. בסעיףהמפורטים
 נ"ל, תשלם שכר לימוד מלא.נאים המהת

    -נאים ת 2.2.2א.
 באים: נאים הנתן ללומדים העומדים בתנחה בשכר לימוד תיה  

 מוסד  או ממשלתי רפואי במוסד המועסקת מוסמכתאחות ✓
עמו  מט),1 נספח (ראה  חוליםפת קואו  אחרציבורי רפואי

 דים. שלחה לתוכנית הלימונ
ני  קלי בתחוםאו  מלאהנית בתוכ הלומדת מוסמכתאחות ✓

ד רש מדי יעל שממומנת  ייחודית) (מודולה בלבדודיייח
 הבריאות. 

 העסקתה  כי בכתבירה מצהרפואי ה במוסד הסיעודנהלתמ ✓
נית  לתוכנטיים הרלווומים לתחנן תתוכחות האשל

 ).3נספח ההשתלמות המוכרת (ראה 
 על  אושרה הסיעודנהלת מצהרת הצירוף ב האחותבקשת ✓

 נחה בשכר לימוד, להלן "הוועדה".ידי הוועדה לה
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     -שום יי 3.2.2.א
 

 לאחר  תוגשנחה לה האחות בקשת:נחה הה בקשתהליך ✓
). 4 נספח  (ראה המוכרת ההשתלמותנית לתוכקבלתה

 הרפואי  במוסד הסיעודנהלת מצהרת הצירוף בהבקשה,
לא   ביה"סנהלת מצעות באמ הסיעודנהל למועבר תציבורי,ה

כמו  דים. הלימו תכניתפתיחת מיום דהבו עימי 10 - מריאוח
 האחות  כי העוסקים במערכת תסמן ביה"סנהלת מכן

 שה להנחה.בק הישהג
 .דהבווע דון תיא לד המועחרא לשגשתו שהקב

נהלת  מצהרת הצירוף ב האחות, בקשת: האישורהליך ✓
 הוועדה  החלטת הסיעוד.נהל במ בוועדה תידוןהסיעוד,

. SMSעת דבהו תועבר לאחותתסומן במערכת העוסקים ו
 

  ר לימודתשלום שככללי    3א.
 : לימודי חטיבה משותפת ✓

 לפריסת  בהתאמה ישולם הלימודשכר - תייםממשל לסיעוד  ספר בבתיללומדים
 התשלומים המפורטת באתר התשלומים (מערכת עוסקים). 

 
נואר (י   הקורספתיחת  למועד עדםלשויוה מקד מוהומה  הראשוןהתשלום

2022(. 
 

 לימוד  שכר וגביית התשלומיםפריסת –  ממשלתייםנם שאי ספר בבתיללומדים
 נית. יל את התכנה באחריות בית הספר לסיעוד המפעהי

 
 :דימודי תחום קליני ייחולי ✓

  
 לפריסת  בהתאמה ישולם הלימודשכר - ממשלתיים ספר  בבתיללומדים

 התשלומים המפורטת באתר התשלומים (מערכת עוסקים). 
 

 לימוד  שכר וגביית התשלומיםפריסת –  ממשלתייםנם שאי ספר בבתיללומדים
 התכנית.  נה באחריות בית הספר לסיעוד המפעיל אתהי

 
 נדרש. נה בהשלמת שכר הלימוד כיחידות הלימוד מותמעבר בין  ✓

 
  ה ודיווחרבק   4א.

 הלימוד  שכר תשלומי אחר ומעקב בקרהצוע לבי אחראיתתהיה  ביה"סנהלתמ ✓
 ית ספרה במערכת העוסקים. בב

 הסיעוד, נהל מ ידי עלצבות המתוק לימודיםניות תכ המפעיל ביה"סנהלתמ ✓
נו צו מר  לימודיו הפסיק אשר לומדעל  העוסקים במערכתדכון לע אחראיתתהייה

 מתום  עבודה ימי)7 ( משבעהיאוחר  לאצע יבוהעדכון  ביה"ס. בהחלטתאו
 דים. פסקת הלימוה
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גובה  שם התוכנית
 ההנחה

שכר לימוד בחטיבה 
 משותפת

שכר לימוד בתחום קליני 
 ייחודי

 הערות

 לאחר הנחה ללא הנחה לאחר הנחה ללא הנחה

 שעות 100ה. קלינית בת  2,772 6,930 798 1,995 60% טיפול נמרץ משולב

 שעות 200ה. קלינית בת  3,108 7,770 798 1,995 60% טיפול נמרץ משולב

 שעות 100ה. קלינית בת  2,772 6,930 798 1,995 60% רפואה דחופה

 שעות 200ה. קלינית בת  3,108 7,770 798 1,995 60% רפואה דחופה

  2,940 7,350 798 1,995 60% שבץ מוחי

 שעות 100ה. קלינית בת  2,772 6,930 798 1,995 60% טיפול נמרץ ילדים

 שעות 300ה. קלינית בת  3,444 8,610 798 1,995 60% טיפול נמרץ ילדים

טיפול נמרץ פגים 
 וילודים

 עותש 100ה. קלינית בת   6,405  1,995 

טיפול נמרץ פגים 
 וילודים

 שעות 300ה. קלינית בת   8,085  1,995 

 שעות 100ה. קלינית בת   7,245  1,890  נפרולוגיה

 שעות 200ה. קלינית בת   8,085  1,890  נפרולוגיה

   7,770  1,890  אונקולוגיה

  3,486 8,715 756 1,890 60% גריאטריה

 שעות 136ה. קלינית בת  2,940 7,350 756 1,890 60% גסטרו

 שעות 200ה. קלינית בת  3,150 7,875 756 1,890 60% גסטרו

   7,560  1,890  סוכרת

  2,856 7,140 756 1,890 60% שיקום

   7,350  1,890  פצעים וסטומה

 4,452  11,130 756 1,890 60% רפואה ראשונית
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 .   דמי רישום 5א.

.  ₪ 50סך  על יעמדו מוכרות לסיעוד להשתלמויות התכניות לכלל הרישום דמי ✓
  .הייחודית) תפת ולמודולההמשו לחטיבה הרישום את כולל (הסכום

 . ₪ 50סך  על יעמדו ממיין למבחן הרישום דמי ✓
 

 
 טבלת שכר לימוד עבור תכניות השתלמות מוכרת בתחום האקוטי, הכרוני, ומצבים 6א.

 אקוטיים בחולי כרוני 

נספח מספר 6

 
    רישום דמי .5א.

.  ₪ 50 סך על דומעי ודיע לסתווכרמ מויותשתלהל התכניות לכלל שוםריה מיד ✓
  .הייחודית) ולהודולמת תפשומה לחטיבה שוםריה את כולל סכוםה(

 . ₪ 50ך ס על דומעי מייןמ למבחן שוםריה מיד ✓
 

 
  ומצביםרוני,הכ טי,האקו תחום בתר מוכתתלמוהש תתכניו רעבו  לימודר שכתטבל 6א.

 רוני טיים בחולי כאקו

גובה  התוכניתשם 
חהנהה

שכר לימוד בחטיבה 
 פתשותמ

ני שכר לימוד בתחום קלי
 דיייחו

 רותעה

 
 נחהלאחר ה נחהללא ה נחהלאחר ה נחהללא ה

 עותש 100נית בת ה. קלי2,772  6,930 798 1,995 60% נמרץ משולבטיפול 

 עותש 200נית בת ה. קלי3,108 7,770  798 1,995 60% נמרץ משולבטיפול 

 עותש 100נית בת ה. קלי2,772 6,930 798  1,995 60% רפואה דחופה

 עותש 200נית בת ה. קלי3,108 7,770  798 60%1,995  רפואה דחופה

 2,940 7,350  798 1,995 60% שבץ מוחי

 עותש 100נית בת ה. קלי2,772 6,930  798 1,995 60% דיםץ ילרמפול נטי

 עותש 300נית בת ה. קלי3,444 8,610  798 1,995 60% דיםץ ילרמפול נטי

פגים ץ רפול נמטי
 דיםוילו

 עותש 100נית בת ה. קלי 6,405   1,995 

פגים ץ רפול נמטי
 דיםוילו

 עותש 300נית בת ה. קלי 8,085   1,995 

 עותש 100נית בת ה. קלי 7,245   1,890  יהוגולנפר

 עותש 200נית בת ה. קלי 8,085   1,890  יהוגולנפר

  7,770   1,890  יהוגולנקוא

 3,486 8,715 756  60%1,890  גריאטריה

 עותש 136נית בת ה. קלי2,940  7567,350  1,890 60% רוסטג

 עותש 200נית בת ה. קלי3,150  7567,875  60%1,890  רוסטג

  7,560   1,890  רתסוכ

 2,856 7,140 756  1,890 60% שיקום

  7,350   1,890  ומהוסטם יצעפ

 4,452  11,130  756 60%1,890  ניתרפואה ראשו
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 םריעוד בתחומים אחרת בסיתכניות השתלמות מוכ

 
 נותקרוע 7א.

 יחידות  סך בסיס על מתומחרות,ריםאח  בתחומים המוכרת ההשתלמותניותתכ
 נית.ההוראה לתוכ

 
 ר לימודשכ    8א.  

 בסעיף  בטבלה מפורט בסיעוד מוכרת השתלמותניות לתוכ הלימודשכר 1.8א.
 .12א.

  נחה בשכר לימודה 2.8א.
    -מהות  1.2.8א.

 לחלק  הנחהינתן ת לעילנקובים ה ההפעלהבמועדי ✓
בגובה  או 40%  שלבגובה רת המוכשתלמות ההמתוכניות

 ד.ר הלימושכמ 60%של 
 דמי  עבור תשלומים על חלהנה אי הלימוד בשכרנחהה ✓

 ישום/רישוי ותעודת רישום/רישוי.נת ריום, בחישר
נאים  הת בכל עומדת אשר לאחותנתן תי לימוד בשכרנחהה ✓

 באחד עומדת נה שאי אחות.2.2.8 א. בסעיףהמפורטים
 נ"ל, תשלם שכר לימוד מלא.נאים המהת

 
    -נאים ת 2.2.8א.

 נאים הבאים: נתן ללומדים העומדים בתנחה בשכר לימוד תיה  
 מוסד  או ממשלתי רפואי במוסד המועסקת מוסמכתאחות ✓

עמו  מט),1 נספח (ראה  חולים בקופתאו  אחרציבורי רפואי
 דים.שלחה לתוכנית הלימונ

 ידי  עלנת שממומ מלאהנית בתוכהלומדת תוסמכ מתוחא ✓
 משרד הבריאות. 

 העסקתה  כי בכתבירה מצהי הרפואוסד במודיע הסנהלתמ ✓
נית  לתוכנטיים הרלווחומים לתנן תתוכ האחותשל

 ).3נספח ההשתלמות המוכרת (ראה 
 על  אושרה הסיעודנהלת מצהרת הצירוף ב האחותבקשת ✓

 דה".נחה בשכר לימוד, להלן "הוועידי הוועדה לה
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 לאחר  תוגשנחה לה האחות בקשת:נחה הה בקשתהליך ✓
). 4 נספח  (ראה המוכרת ההשתלמותנית לתוכקבלתה

 הרפואי  במוסד הסיעודנהלת מצהרת הצירוף בהבקשה,
לא   ביה"סנהלת מצעות באמ הסיעודנהל למועבר תציבורי,ה

 כמו דים. הלימו תכניתפתיחת מיום דהבו עימי 10 - מריאוח
 האחות  כי העוסקים במערכת תסמן"ס ביהנהלת מכן

 נחה.הגישה בקשה לה
 .דהבווע דון תיא לד המועחרא לשגשתו שהקב

נהלת  מצהרת הצירוף ב האחות, בקשת: האישורהליך ✓
 הוועדה  החלטת הסיעוד.נהל במ בוועדה תידוןהסיעוד,

. SMSתסומן במערכת העוסקים ותועבר לאחות בהודעת 
 

  ר לימוד תשלום שככללי    9א. 
 בהתאמה  ישולם הלימודשכר -  ממשלתיים לסיעוד ספר בבתיללומדים ✓

 לפריסת התשלומים המפורטת באתר התשלומים (מערכת עוסקים). 
  הקורס  פתיחת למועד עד וישולם מקדמה מהווה הראשוןהתשלום

 ).2022נואר (י
 

 שכר  וגביית התשלומיםפריסת –  ממשלתייםנם שאי ספר בבתיללומדים ✓
 נית. באחריות בית הספר לסיעוד המפעיל את התכ נהיוד הימל
 

  ,נית קלי בהדרכה מוכרת השתלמותניות בתכ וגבייתם התשלומיםפריסת ✓
 לסיעוד  הספר בית באחריותנהה (CBT)  נהגותי התניטיבי קוגפולטי

 נית.המפעיל את התוכ
 

  ה ודיווחרבק   10א.
ר שכ מי תשלו אחר ומעקב בקרהצוע לבי אחראית תהיה ביה"סנהלתמ ✓

 ית ספרה במערכת העוסקים. וד בבהלימ
 הסיעוד, נהל מ ידי עלצבות המתוק לימודיםניות תכ המפעיל ביה"סנהלתמ ✓

 לימודיו   הפסיק אשר לומד על העוסקים במערכת לעדכון אחראיתתהיה
 עבודה  ימי)7 ( משבעה יאוחר לאצע יבו העדכון ביה"ס. בהחלטת אונוצומר

 דים. פסקת הלימומתום ה
 

 רישום דמי   11א.  
 ₪ 50ך ס על דומעי ודיע לסתווכרמ מויותשתלהל התכניות לכלל שוםריה מיד ✓
 . ₪  50ך ס על דומעי מייןמ למבחן שוםריה מיד ✓
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  ריםתחומים אחעוד בסית ברת מוכתלמוהשת תכניור עבור לימוד ת שכטבל  12א.
 

 

ד ר לימושכנחהגובה הה התוכניתם ש
נחהללא ה

ד ר לימושכ
   רותעהנחהלאחר ה

 עותש 216נית בת ה. קלי 3,402 8,505 60% ר ניתוח דח

 עותש 416נית בת ה. קלי 4,074 10,185 60% ר ניתוח דח

  4,410 11,025 60% פסיכיאטריה

ץ עוויי קידום בריאות  ,יעהנמ
 נקהה

 60%10,835 4,334  

 4,662 7,770  40% מיםהוזיעת מני

   14,490    דותמייל

 ותשע 160בת  ה. קלינית 10,600    ריוןפ

 ותשע 264נית בת . קליה  12,100  ריוןפ

  9,200   אי ספיקת לב

   5,670  נקהוץ היע

  4,527   השלמה -ץ הנקה עוי

 4,851 8,085  40% פניתעילות גופץ עוי

  6,000   נהיוץ שיעי

 נהגותיניטיבי התטיפול קוג
C.B.T

  16,800  
 

  3,045   ניתה קלירכדה
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 כת מוסמחותא ד למעמםאידמקא בת הסניתכת .ב
ניות הסבת אקדמאים אשר מועד הפעלתן הוא בין המפורט מטה מתייחס לתוכ

 .2022צמבר בד 31לבין  2022נואר בי 1התאריכים 
 

 נותקרוע 1ב.
  ריפיםעתהתוקף 
 לא נו דהיי הלימודים,נית תכ פתיחת למועדנקבע ש כפי הוא הלימוד שכרתוקף

 נית.נויים בשכר הלימוד במהלך הפעלת התוכי שוולחי
 ר לימודשכ 2ב.

 
 אחות  למעמד אקדמאים להסבתשעות 2,690  בתנית לתוכ הלימודשכר ✓

 . ₪ 23,900מוסמכת הוא  
 מלגת לימודים כהלוואה עומדת: 1.2ב.

   -מהות  1.1.2ב.
 (שהחלה  מוסמכת אחות למעמד אקדמאים הסבתניתבתוכ ✓

 משרד  מטעם עומדת,הלוואה כ מלגה תינתן)2022 שנתב
 ד לתוכנית. ר הלימושכמ 50%הבריאות, בגובה 

נת  בחי רישום, דמי עבור תשלום על חלהנה איהמלגה ✓
 שום.רידת עושום ותרי

 אם  למלגה זכאי יהיה ולא מלא לימוד שכר ישלםנטודסט ✓
 נאים המפורטים מטה. נו עומד בתאי

   -נאים ת  2.1.2.ב
דים  ללומתינתן ₪ 11,950 לש  בגובה עומדת כהלוואהמלגה

 נאים הבאים: העומדים בת
 ידי  על שאושרו לסיעוד הספר מבתי באחד לומדנטהסטוד ✓

נה  שאינית (תכ זונת במתכונית תכ להפעיל הסיעודנהלמ
 אקדמית).

 קבע  תושב או אזרחנו והי מלאהנית בתוכ לומדנטהסטוד ✓
 נת ישראל.במדי

 בית ציגנ ני בפ וחתם שמו על זהות תעודתציג הנט,הסטוד ✓
חתימה   לרבות התחייבות, הסכם עלנושא, ל האחראיהספר

 . צילום תעודת זהותצרוף וב ₪ 11,950ך על סעל שטר חוב 
 ₪ 11,950  של בסך הלימוד שכר יתרת את שילםנטהסטוד ✓

 . 3על פי המפורט בסעיף ב.
נית  בתוכלימודיו צורך ל בעבר מלגה קיבל אשרנטסטוד ✓

 הופסקו,  שלימודיו אוודיו לימ הפסיקם, אקדמאילהסבת
 ששילם נאי בתנוספת  פעם למלגה בקשה להגישרשאי
 יידרש  זה, במקרהנית. בתוכ הקודמים לימודיועבור

 לתשלום יתרת שכר הלימוד כמקובל. 
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   -שום יי  3.1.2ב.
 רשימת  הסיעוד,נהל למ תעביר הספר ביתנהלתמ ✓

 הסכם צרוף ב התחייבות, הסכם על שחתמוםדנטיסטו
יום  20- מ יאוחר לא והמחאה,נט הסטוד ידי עלהחתום

 דים.מיום תחילת הלימו
 

 :שלתייםממ שאינםד עור לסיפבתי סהפסקת לימודים ב ✓
ע דתיי ןכ וסקיםעוה רכתעמב דכןעת  הספר ביתנהלתמ

נט,  סטוד של לימודים הפסקת על הסיעודנהל מי אתבכתב
 הפסקת  מועד לרבות הלימודים,נת במתכונוישי  כללרבות

 זאת .6  מס'נספח צעותבאמ דומשנל עותשה ודיםמוהלי
 ) ימי עבודה. 7לא יאוחר מתום שבעה (

 :הפסקת לימודים בבתי ספר לסיעוד ממשלתיים ✓
 הפסקת  על העוסקים במערכתן תעדכ הספר ביתנהלתמ

 הלימודים  הפסקת מועד לרבותנט, סטוד שללימודים
 ימי )7 ( שבעה מתום יאוחר לא זאתנלמדו. שעותוהש

 עבודה. 
 

 ר לימוד תשלום שככללי   3ב. 
של עלות הכוללת ך המס 10%נט ישלם מקדמת שכר לימוד בגובה של  סטוד ✓

ולא   הלימודיםנית לתכ קבלתו על ההודעה עם תשולם המקדמההקורס.
דמה המק  להחזר זכאי יהיהנט סטוד הלימודים.נית תכתחילת  מיוםיאוחר

 נית הלימודים. ימי עבודה, אם לא התחיל את תכ 45ך תו
 בשתי  תיעשה התחייבות, הסכם על שחתמונטים מסטוד התשלומיםגביית ✓

בגובה  שלוםת  יגבה פעימה בכל להסכםבהתאם . המקדמה)(כולל מותעיפ
ר שכמ 50%  של בהיקף תשלומים יגבוסה"כ .הכולל ודימ הלמשכר 25% של

   ד. לימו
 :2022 /מאיאפרילץ/א מרתשלומים עבור תכנית שמועד תחילתה הו בייתג ✓

 1  מיום יאוחר לא מקדמה) (כולל הלימודמשכר 50%  גביית להשליםיש •
  . בהתאמה למועד תחילת הקורס 2022ביולי/אוגוסט/ספטמבר 

 ביולי/ 1  מיום יאוחר לא לימוד משכרותריםהנ 50%  גביית להשליםיש •
  . ורסת הקילחתועד מה למבהתא 2023אוגוסט/ספטמבר 

הוא ה תתחילעד ת שמותכניר עבותשלומים ת גביי ✓
 :2022ר /נובמבברוקטוא/ברמפטס
 1  מיום יאוחר לא מקדמה) (כולל הלימודמשכר 50%  גביית להשליםיש •

  . בהתאמה למועד תחילת הקורס 2023מרץ/אפריל/מאי ב
 1  מיום יאוחרלא ודימ ל משכרםיתרונה 50%  גביית להשליםיש •

 . בהתאמה למועד תחילת הקורס 2024מרץ/אפריל/מאי ב

 נדרש.נה בהשלמת שכר הלימוד כנה ב' מותנה א' לשמעבר מש ✓
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    ה ודיווחרבק 4ב.

 

 שלתיים:ממ שאינםדיווח על ידי בתי ספר  ✓
 

 תשלומי  המאשר דו"ח הסיעודנהל למתעביר  ממשלתישאינו  ביה"סנהלתמ
 להסבת ניתבתוכ בותחייהת  הסכם עלשחתמו םיומד הל שלודימ לשכר

) 5 נספח  (ראה טבלה גבי על יועבר הדו"ח מוסמכת. לאחותאקדמאים
 הבאים:ני מועדים בכפוף להסכם בש

 רץ/מהוא ה תתחילעד ת שמותוכניבו"חות תשלומי שכר לימוד ד •
 יועברו:  2022 מאי /אפריל

 2022 במרץ/אפריל/מאי 30  מיום יאוחר לאראשון  תשלוםעל דו"ח
 רס.ד תחילת הקועלמובהתאמה 

 2023 במרץ/אפריל/מאי 30  מיום יאוחר לאניש םותשל על דו"ח
 בהתאמה למועד תחילת הקורס.

 ר/טמבספ הוא התתחיל עד שמותתוכניב  לימוד שכר תשלומידו"חות •
 יועברו:  2022 ברמבונ /ברוקטוא

נובמבר בר/אוקטובר/ספטמ 30   מיום יאוחר לאראשון שלום תעל דו"ח
 רס. ד תחילת הקועמה למובהתא 2022

נובמבר ספטמבר/אוקטובר/ 30  מיום יאוחר לאניש םותשל על דו"ח
 בהתאמה למועד תחילת הקורס. 2023

 בקרה על ידי בתי ספר ממשלתיים: ✓

 שכר  תשלומי אחר ומעקב בקרהצוע לבי אחראית תהיה ביה"סתנהלמ
 ית ספרה במערכת העוסקים. וד בבהלימ

 
   רישוםדמי    5ב.

 
 .₪ 240 -נית הסבת אקדמאים למעמד אחות מוסמכת רישום לתוכדמי 

 

 1395045921א: אסמכת, 4.1.2022ך ריתאך מסמר שבהחוזת טל אה מבר זת ליבכם, חוזתשומל
 

 ב ב ר כ ה,

 
 ד"ר שושי גולדברג

 נהל הסיעודצית וראשת מיאחות ראשית אר
 

 ודיעהס נהלצית וראשת מינית אחות ראשית ארר אלזה לבון, סגהעתק: ד"
 צועיותנחיות מקנהלת המחלקה להנברג, מגב' לימור אייז 
 נהל הסיעודנוקה, מרכזת בכירה מיגב' תמי א 

 ודיע הסנהל מתווצ
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 1ספח  נ
רייםציבות ריאות בסדומות רשימ

 

הל ע של מנסיוהת תוכניהנכללים בת חולים וקופו *
 עודסית ברת מוכתלמוהשת תוכניות בהלומדות עוד לאחיוסיה

 ולים לאשפוז כלליבתי ח
 בית חולים המרכזי בעמק, עפולה

 בית חולים ע"ש יוספטל, אילת
 חולים ע"ש ליידי דיוויס, הכרמל, חיפהית ב

 בית חולים ע"ש קפלן, רחובות
 ניברסיטת סורוקה, באר שבעמרכז רפואי או

 מרכז רפואי ע"ש ספיר מאיר כפר סבא
 הנסון, פתח תקוומרכז רפואי ע"ש רבין, קמפוס בילי

 והותקח תן, פוהשר –מרכז רפואי ע"ש רבין, קמפוס גולדה 
 ניהנתניאדו, נז, לצאמרכז רפואי 

 צרתנבית חולים אי.מ.מ.ס הסקוטי, 
 צרתננט דה פאול, נסנט ויצרפתי סבית חולים ה

 רתה, נצשדוהקה פחשמהבית חולים 
 בית חולים איטלקי, חיפה

 ניברסיטאי הדסה עין כרם, ירושליםבית חולים האו
 צופים, ירושליםניברסיטאי הדסה הר הבית חולים האו

 בית חולים משגב לדך, ירושלים
 חולים ביקור חולים, ירושליםית ב

 ני ברקניי הישועה, בבית חולים מעי
 שליםרודק, ירי צעשבית חולים 

 בית חולים אסותא, אשדוד 
 שיקוםדות סמו

 נוער, ירושליםם ילדים ובית חולים אלין, מרכז לשיקו
 נהננשטיין, רעת חולים בית לויבי

 נפשמוסדות לבריאות ה
 נפש גהה, פתח תקווהמרכז לבריאות ה
 נפש שלוותה, הוד השרוןמרכז לבריאות ה

 נשמה ממושכתמוסדות גריאטריים להם רישוי מטעם משרד הבריאות לה
 צוג, ירושליםמרכז גריאטרי הר

 נשטדטר), תל אביבמרכז גריאטרי רעות (ליכט
 י בית רבקה, פתח תקווהמרכז גריאטר

 צפלד, גדרהמרכז גריאטרי ע"ש הר
 נווה עמית, רחובותבית אבות 

 פות חוליםקו
 שירותי בריאות כללית
 קופת חולים מאוחדת
 מכבי שירותי בריאות

 לאומית שירותי בריאות
ריים רגונים ציבועמדם כאת מתן לבדוק אה זו נירשימעים בספים שאינם מופית נוסדומו* 
 א: ץ על הקישור הבלצורך החיפוש יש ללחו רף.צוהמ ורשיקב

https://institutions.health.gov.il/Institutions 

https://institutions.health.gov.il/Institutions
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 2ספח נ
 עודסיבת לימודים תכניר עבור לימוד תשלום שכת לתחייבוהתב כ

נספח מספר 6

 

 יםיטים אישרפ  -חלק א' 

ז.   ת.________ם  ש ______________________ _________________________ 

____  ________________________________________________________ טלפון סלולארי כתובת 

 __________________________________ כתובת דוא"ל ________________________נוסף טלפון 

חה יתועד פ מ_____________________נית לומד/ת בתכ ם ויועד ס  מ_______ ___________________ 

 בבי"ס לסיעוד _________________________________________________________

 
 בותחיי ההתמהות –חלק ב' 

 צהיר/ה ומתחייב/ת בזאת כדלהלן:ני מא

________________ .₪ ני מתחייב/ת לעמוד הוא בגובה של שכר הלימוד בו א .1

 הספר  ביתנון ותק הבריאות משרד לכללי בהתאם שאדרש כפי לימוד שכר לשלם מחויבנישא יל ועיד .2

 ד.עולסי

 על נהוג ל מתחייב/תני וא משתתףני א בהנית בתכ הלימוד שכר לתשלוםנאים והת הכללים ליידועים .3

 פיהם.

 צדי לתשלום שכר הלימוד כפי שאדרש.ידוע לי שחתימתי על גבי הטופס מהווה התחייבות מ .4

 יחסי  באופן הלימוד שכרני ממ ייגבה תהא, אשר לכך הסיבה תהא לימודי, ויופסקו במידה כי לידועי .5

 מכתב  התקבל בו המועד לחילופין או לימודי הפסקת על הספר בית לי הודיע בו לתאריךבהתאם

 נהלת בית הספר על החלטתי להפסיק לימודים. בחתימתי המודיע למ

 נדרש.שור או תעודה כול עוד לא השלמתי שכר לימוד כידוע לי שלא אהיה זכאי לכל אי .6

נהוג  כ למדד,צמדה וה בריבית גם מחויב אהיה שאדרש כפי הלימוד שכר את אשלם לא שאם ליידוע .7

 ד.    רשבמ

 להפסיק  הספר בית רשאי הלימוד, שכר לתשלוםנדרשים ה ובכלליםנאים בת אעמוד לא שאם ליידוע .8

 ת. נוספלימודיי לאלתר, ללא התראה 

 

 _______________________  תאריך החתימה _____________________  ידתלמהחתימת 
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 3ספח נ

 ______________אריך: ת
 לכבוד

 ודיע הסנהלמ
 משרד הבריאות

 1176ת"ד 
 שליםרוי

 ___________________________ביה"ס לסיעוד  הלתמנצעות באמ

עם טעוד מסית ברת מוכתלמוהשת לאח/ות ר שליחעוד בדבסיהת הל/ת מנרההצדון:   הנ
 סדהמו

ני א
 חהומשפי ם פרטש 

נהל/ת הסיעוד ב   מ _____________________________________________ 

ד/ת עמר/ה כי המומצהי
פחה שרטי ומפשם  

דים ד ללימועם המוסשלח/ת מט נ __________________________

 _______________________________נית השתלמות מוכרת בסיעוד בתחום: בתוכ

 נית למוסד.נית חיו  וכי השתתפותו/ה בתכ_________________שתחל במועד 

 נטי:צו/ה לעבודה בתחום הרלוונתי לשבבתום הקורס יש בכוו

כן

 לא 

 לח:שוהד סמוהפות שתתה

היעדרות בשכר

 ודימ לשכר

 תףת משוניא

___________________________ 
 ודיע הסת/נהל מתתמוח + ימהתח 
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 4ספח נ

 תאריך: ______________
 לכבוד

 ודיע הסנהלמ
 משרד הבריאות

 שליםרו, י1176ת"ד 
 ______________נהלת ביה"ס לסיעוד  צעות מבאמ

 
 

עם טה מעוד שנשלח/סית ברת מוכתלמוהשת בר לימוד ללומד/שכה בהנחה לבקשדון:   הנ
 סדהמו

 
____________ני אח/ות מוסמך/ת  א

פחהששם ומ  
 _____________________________     ת"ז 

                        
 

 המועסקת במוסד  _______________________________________
 
 

__________ שים.דשנים/חו זה מ _____________________חלקה במ
 
 

 __________________________נית להשתלמות מוכרת  בסיעוד בתחום לומד/ת בתכ
 

 __________    מתאריךבמסלול  ___________________
 

 נהלת הסיעוד בהתאם.צהרת מצרף/ת הנחה בשכר הלימוד ומי מבקש/ת הנא
 ד. עולהחלטת מנהלת הסי נטי ובהתאםנית אעבוד בתחום רלווידוע לי, שבתום התכ −
 עבודתי  מקום את אעזוב לימודי תקופת במהלך ואם תאושר בקשתי אם כי ליידוע −

 שכר  ואשלם תבוטלנחה ההנחה, ה קבלתי הסיעודנהלת מצהרת הות בזכ אשרוכחי,נה
 לימוד מלא לכל תקופת הלימודים.

 בשכר הנח לה בקשתי המאשרת הסיעודנהל ממ תשובה אקבל לא אשר עדי כ ליידוע −
 לימוד, עלי לשלם את מלוא שכר הלימוד.

 נית לימודים.נחה היא חד פעמית לאותה תכידוע לי כי הזכאות לה −
 

 
________________________ 

          חתימת האח/אחות 
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 5ספח נ

 תאריך: ______________
 לכבוד

 נוקהגב' תמי א
 מרכזת בכירה

 משרד הבריאות, ודיע הסנהלמ
 ליםושיר, 1176ת"ד 

 
 ר לימודתשלומי שכעל דיווח דון:   הנ

 
 

ן לימודים בתוכית לימודים להלן רשימת הלומדים אשר השלימו את תשלומי שכר הלימוד בגי
 ד.עובסי

 
 _____________________ ד עוס לסישם ביה"

 
 _____________________  שם התוכנית 

 
 ____________________ם יודימת הלילחתועד מ
 

 __________________ נית לימודיהם בתוכ שהחלוים ומד הלסך
 

 __________________ נית לימודים בתוכסיקו הפשדים ך הלומס
 
 
מס' 

רידוסי
ר שואי ת"ז שם

 חה/מלגהנלה
 כן/לא

גובה שכ"ל 
 שולםש

 רותעה
 

      
      
      
      
      
      
      

 
 

____________________________ 
 נהלת בית הספרחותמת מ חתימה+                  
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 6ספח נ
 

 תאריך: ______________
 

 לכבוד
 נוקהגב' תמי א

 מרכזת בכירה
 נהל הסיעוד, משרד הבריאותמ

 שליםרו, י1176ת"ד 
 ת לימודיםסקהפעל ה עהודדון:   הנ

 
 

_________________ני להודיע כי הלומד/ת הרי
חהומשפי ם פרטש

 ________________________ ת"ז 
       
 
 _____________ שהחלה בתאריך _______________________ם יודימת הלינוכתב
 

 בביה"ס לסיעוד   _____________________________
 

_________   אך לא החל/ה לימודיה/ו.שילם/מה מקדמת שכר לימוד בסך  
  
____________ . הפסיק/ה לימודיו/ה בתאריך  

 
_______________  שעות לימוד. נ"ל למד/ה פסקת הלימודים הועד העד למ

 
____________ .שילם/מה שכר לימוד בסך 

 
 נחה בשכר לימוד: כן/לאקיבל/ה מלגה/ה

 
 ד:עם הלומרות שרטי התקפ
 

ן:  וטלפ כתובת:   _________________________________________________ 
 

 _________________________________ דוא"ל:
 

 רות: עה
__________________________________________________________ 

 
 
 
 

____________________________ 
נהלת בית הספר שם מ                               

 
____________________________ 

  נהלת בית הספר חתימה+ חותמת מ                
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