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 מינהל הסיעוד
 משרד הבריאות

 91010ירושלים  1176ת.ד.
call.habriut@moh.health.gov.il

Nursing Division
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P.O.B 1176 Jerusalem 91010
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דעוהסיל הנימ -2021-2022 יותלתממש וישרינות בחי דיעמו

 ת/ךוסמ/ות מאחמד ת למעושלתיהממישוי ינות הר בחמועדי

/תמכמוסת וח/ אמדמעי לשורית חינב

החינ ביךארת

13/09/2021 

14/09/2021 

26/04/2022 

21/09/2022 

ת מעשי/ותאח/עמד ת למשלתיממישוי הנת הרחימועד ב

/תשימעת ח/ולאד  עמלמוי יש רנתחיב 

החינ ביךארת

22/12/2021 

12/12/2022 

ודסיים בסיע על בסירסיםולקרשמה את הרת לקויינממחינות העדי הבומ

 עלם סיקורה לשמר האתקרת ליינממה חינב
יםסיסיב 

)הימרשפי על ד יעוסלר ספ התיבבם קיימת) 

החינ ביךארת

10/02/2022

14/06/2022 
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call.habriut@moh.health.gov.il  

 
 

Nursing Division 
Ministry of Health 
P.O.B 1176 Jerusalem 91010 
call.habriut@moh.health.gov.il  
 

 

 
 ודיהםלימאת  וחלשה סיסיים על בורסים בקםתלמישת למושלתיהממישוי ינות הר בחמועדי

 2021שנת ב
 

החינהבך ריתא החינ במיר יספמ חןמב החוםת 

 5תדוליימ 

בכת- 26/04/2022

הילצסימו- 11/05/2022

הילצסימו- 12/05/2022

הילצסימו- 15/05/2022

הילצסימו- 16/05/2022

 2הנקייעוץ ה 
13/10/2021 

14/10/2021 

 4חחדר ניתו

31/01/2022 

01/02/2022 
 

02/02/2022 

03/02/2022 

 2האטרייכיפס 
16/12/2021 

19/12/2021 

 2הנקייעוץ הת+ קידום בריאוניעה ומ
28/03/2022 

29/03/2022 

 9(2021אר למוד בינול חלושה)לב נמרץ משול פוטי 

28/12/2021 

29/12/2021 

30/12/2021 

03/01/2022 

04/01/2022 

05/01/2022 

06/01/2022 
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10/01/2022

11/01/2022 

 8(2021 אילמוד במל חלושה)לב נמרץ משול פוטי 

30/05/2022 

31/05/2022 

01/06/2022 

02/06/2022 

07/06/2022 

 08/06/2022

09/06/2022 

12/06/2022 

 22/11/2021 1הינ שוץייע * 

 4ופהדחאה פור 

14/02/2022 

15/02/2022 

16/02/2022 

17/02/2022 

 27/10/2021 1יתופנילות גוץ פעייע * 

 CBT1 07/10/2021  שיטתיה בותרפפסיכ

 20213(אר למוד בינולחלו שה) לדיםץ ינמרל פוטי 

02/03/2022 

03/03/2022 

06/03/2022 

 2 2021(אילמוד במלחלו שה) לדיםץ ינמרל פוטי 
01/05/2022 

02/05/2022 

 06/01/2022 1וריותפ*

 3נמרץ פגיםל פוטי 

08/02/2022 

09/02/2022 

10/02/2022 
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 3האטריגרי 

13/01/2022 

16/01/2022 

17/01/2022 

 2יהאונקולוג 
27/02/2022 

28/02/2022 

2 הטומוסל בפצעים פוטי 
11/11/2021 

14/11/2021 

18/10/2021  1תאיית צבאשונאה רפור 

 27/01/2022 1בלקת אי ספי 

 2(הלהיק)ית אשונאה רפור 
08/03/2022 

09/03/2022 

 21/10/2021 1ישבץ מוח 

 28/11/2021 1וםיקש 

 22/12/2021 1תיינלה קהדרכ 

 122/12/2021 םמית זיהוניעמ 

 2סוכרת 
16/11/2021 

17/11/2021 

 2יהפרולוגנ 
14/03/2022 

15/03/2022 

 09/12/2021 1יהטרולוגאנרוגסט 

ץקידי ועמ 
4 

25/07/2022 

26/07/2022 

27/07/2022 

  28/07/2022

םליירוש רסמ בקייםתת  זוחינהב*   

 ת  הבחינותקחלמ  ידיעל קבעסופי ייד הועמ בחינה השיבוץ למי יספרמ  יש בהםסייםסי בעל סיםקור בתבחינו 
.נהמון לבחיבזי סם לנבחןויפור
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ודיהםלימאת  וחלשה סיסיים על בורסים בקםתלמישת למושלתיהממישוי ינות הר בחמועדי

 2022שנת ב
 

 

החינהבך ריתא החינ במיר יספמ חןמב החוםת 

 12/12/2022 1תיינלה קהדרכ 

12/12/2022  1םמית זיהוניעמ 

 

 משךה בומורסיפו ובעקי תוייס בסהעל תוניהבח של יםספונה יםעדומה*
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 ודסיענית בית קלי\מומחהות \אחר ת לתואושלתיהממישוי ת הרוינ בחמועדי

 

 הינבחיך הארת הינבחופן הא תחום המבחן

ודסיעל בנהמיוניות מדי 
10/03/2022  בכתב

 24/03/2022 פ"עב

יהכירורג
 21/02/22 בכתב

  
 07/03/22 פ"עב

 

אבכ
ענקבטרם   בכתב

 
ענקבטרם   פ"עב

 (לון ט)מכ יהיאטרגר
 30/08/2021 בכתב

 12/09/2021 פ"עב

(לון ט)מכ ל תומךפוטי
 09/09/2021 בכתב

 
 30/09/2021 פ"עב

(לון ט)מכ יהיאטרגר
 15/06/2022 בכתב

 
29/06/2022  פ"עב

(לון ט)מכ ל תומךפוטי
 15/06/2022 בכתב

 
 04/07/2022 פ"עב

 תני ראשואהפור
05/09/2022  בכתב

 
 19/09/2022 פ"עב
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/תוסמכ מותאח/  למעמדתושלתימישוי המנת הריבח על וריםי הערעועדמ 

 

 ת/מכמוסת ח/ו אמדעלמוי יש רנתחילבר רעוע

ררעו עיךארת

 2021-רמבפט סעדמו 

10/11/2021  

 2022-ילפר אעדמו 

22/06/2022  

 2022-רמבפט סעדמו 

בענקם טר 

 תמניעלינית+ הדרכה ק+ שי/תאח/ות מעמעמד לתית ממשל הרישוי החינתל בועד הערעור עמ
 םזיהומי

 

+ /תשימעת ח/ואד עממי לשורית חינלבר רעוע
יםומיהז עתמנית + יניקלה רכהד 

ררעו עיךארת

2021- דצמברד מוע 

31/01/2022 

 2022-דצמברד מוע 

בענקם טר 

ודבסיע  בסיסייםורסים על לקוםת רישא לקרותיינהממינות לבחמועדי ערעור 

 
ה שמהרת ראלקת יינממה חינבר רעוע

עודיבסת כרומות מויותלהשל 

ררעוהעך ריתא

04/04/2022

16/08/2022
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דום בסיע בסיסייורסים העל בקותשלתי הממות הרישויחינבעל מועדי הערעור 

 

ת תיושלממ השוירי הותחינ בעל ר רעוע
עודסיבם סייסי בעל היםרסקוב 

ררעוהעך ריתא

 08/11/2021

10/02/2022 

01/06/2022 

25/10/2022 
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