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עמיתים יקרים,

מצורפת בזאת תכנית עבודה של מנהל הסיעוד לשנת 2017.

ועוסקת בתחומי הליבה המרכזיים בעבודת האחות: פיתוח  התוכנית מגוונת, עשירה, חדשנית 
מקצועי, מיצוי הפוטנציאל התפקודי ותוספת אחיות אקדמאיות. כמו כן, פועלת לחיזוק המנהיגות 
האחות  של  הקידום  מסלולי  הרחבת  המקצועית,  הכשירות  העמקת  בסיעוד,  הניהול  ושדרת 

במערכת הבריאות וחיזוק תפיסת המטופל כאדם במרכז.

התכנית מבטאת את אמונתנו באחות כמובילה ושותפה מרכזית במערכת הבריאות, ומעצימה 
האחות  של  העשייה  ליבת  את  מחזקת  בעשייתה.  והנדיב  המסור  האכפתי,  האנושי,  הפן  את 
וממוקדת במתן מענה מקצועי, איכותי ומדויק הן לצורכי המטופלים ומשפחותיהם, והן לצורכי 

האחות - במרחבי הסמכות, הידע, המיומנות, הפתוח המקצועי והכשירות, הנדרשים ממנה. 

אני וצוות מנהל הסיעוד יוצאים לדרך מאוד  נרגשים, מחויבים ורתומים 
לעשיה משמעותית וחשובה זו ביודענו כי:

“את הקשה נעשה מיד, הבלתי אפשרי ייקח מעט יותר”.

תודה מקרב לב על שיתוף הפעולה 
דרך צלחה לכולנו,

ד”ר שושי גולדברג
אחות ארצית ראשית 
וראשת מנהל הסיעוד
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 הקדמה

תכנית מינהל הסיעוד נבנתה על בסיס חזון ותכנית העבודה של משרד הבריאות הכוללת שישה  א. 
עמודי אש ויעדים שמתווים את מדיניות המשרד:  

קידום אורח 
חיים בריא, 

רפואה מונעת 
וסביבה 
בריאה

מערכת 
הבריאות 
בהתאם 
לאתגרי 
העתיד

חיזוק 
מערכת 

הבריאות 
הציבורית

חיזוק 
היסודות 
איתנות 
מערכת 
הבריאות

קידום איכות 
ושקיפות 
במערכת 
הבריאות

המטופל 
במרכז

חיזוק הרפואה 
בבי״ח 

הציבוריים

חיזוק הרפואה 
בקהילה

הבטחת רצף 
הטיפול

ארגון המערכת 
סביב צרכי 

המטופל כשותף 
פעיל בתהליך 

הטיפולי

הפחתת הנטל 
הבירוקרטי 

ושיפור הרצף 
הטיפולי

טיפול ממוקד 
באוכלוסיות יעד

חיזוק התשתית 
הכלכלית 

של מערכת 
הבריאות

חיזוק התשתיות 
הניהוליות וכ״א 

מקצועי בהתאם 
לצרכי המערכת 

המשתנים

התאמת 
התשתיות 

הפיזיות לצורכי 
המטופלים

קידום
בריאות

קידום סביבה 
בריאה

רפואה מונעת

הערכות 
להכפלת מספר 

הקשישים 
במדינת ישראל

הערכות לגידול 
בשיעור החולים 

הכרונים 
המורכבים

חדשנות 
במערכת 
הבריאות

שיפור ברמת 
האיכות

טיוב רגולציה 
ושיפור השירות

קידום שקיפות 
והנגשת מידע 

לציבור
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תכנית העבודה לשנת 2017 ממוקדת בשלושה תחומי ליבה מרכזיים בעשיית האחות:  ב. 
קידום הפיתוח המקצועי, מיצוי הפוטנציאל התפקודי והעלאת מספר האחיות האקדמאיות.  

שלושה תחומי ליבה מרכזיים בעשיית האחות
מהווים את המנוף המרכזי

לחיזוק מערכת הבריאות בישראל

העלאת 
מספר האחיות 

האקדמאיות

הפיתוח המקצועי
של האחות

מיצוי הפונציאל 
התפקודי

של האחות
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תכנית מינהל הסיעוד מגדירה שבעה יעדים מרכזיים לקידום תחומי הליבה שהוגדרו, ומפרטת את  ג.  
המשימות העיקריות להשגתם.

 
בשנה זאת יינתן דגש על פתיחת תכניות אקדמיות חדשות כגון: הפעלת תכנית הכשרה ייעודית למגזר   
חדשות  תכניות  יזרעאל.  עמק  מכללת  של  אקדמית  לשלוחה  בנצרת  לסיעוד  ביה”ס  והסבת  הבדואי, 
גופנית,  לפעילות  וייעוץ  שינה  ייעוץ  מוחי,  שבץ  שיקום,  הבאים:  בתחומים  בסיעוד  מוכרת  להשתלמות 

והדרכה קלינית, ותכניות חדשות למומחיות קלינית בתחומים כאב, שיקום וקהילה. 
 

הטיפולי  בתהליך  פעיל  כשותף  המטופל  את  המציבות  לאומיות  תכניות  יקדם  הסיעוד  מנהל  כן  כמו   
האחות  תפקיד  חיזוק  הצעירה,  המשפחה  והעצמת  בקידום  האחות  תפקיד  חיזוק  הבאים:  בתחומים 
בקידום והעצמת החולה המזדקן והחולה הכרוני על פני רצף הטיפול ומיצוי הפוטנציאל התפקודי בעבודת 

האחות באשפוז ובקהילה.
ושימושים  מידע  הנגשת  גם  כמו  המנהל  בעבודת  דיגיטאלית  תשתית  של  פיתוח  על  יושם  מיוחד  דגש   

יישומיים באתר האינטרנט.

פיתוח וחיזוק המנהיגות 
הניהולית  והקלינית

חיזוק ההכשרה בסיעוד ופיתוח 
מערך שמירה על כשירות ומיצוי 

הפוטנציאל התפקודי

פיתוח מקצועי קידום 
מקצועיות ומצויינות 

בטיפול ובשירות

תכנון וניהול כוח 
אדם וצמצום 

פערים והגדלת 
מספר האחיות

קידום איכות 
בטיחות  
ושקיפות
במערכת 
הבריאות

הטמעת קידמה 
טכנולוגית וחדשנות

הקשבה ואמפטיה כמנוף 
לחיזוק איתנות ארגונית

תכנית עבודה מנהל הסיעוד 2017
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חיזוק ההכשרה בסיעוד ופיתוח יעד - 
מערך שמירה על כשירות  
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מדד תוצאה - פתיחת תוכניות הכשרה בסיעוד 

מדד תוצאה - קליטת בוגרי תוכניות הכשרה לסיעוד מחו״ל 

חיזוק היסודות- 
איתנות מערכת 

הבריאות

קידום איכות 
ושקיפות 
במערכת 
הבריאות

משימות
הפעלת תוכניות הכשרה בסיעוד 

במסלולים גנריים 
תכניות אקדמיות לתואר בוגר בסיעוד	 
תכניות הסבות אקדמאיים למעמד אחות מוסמכת 	 

בלימודי בוקר/ערב
לימודי תעודה למעמד אחות מוסמכת	 

מצ”ב נספח מס’ 1

הפעלת תוכנית הכשרה בסיעוד 
לאוכלוסיה ייחודית

תכנית הכשרה למגזר הבדואי - לתואר בוגר 	 
בסיעוד ולמעמד אחות מוסמכת

מצ”ב נספח מס’ 1

הסבת בית ספר לסיעוד בנצרת 
לשלוחה אקדמית

של מכללת עמק יזרעאל

מצ”ב נספח מס’ 1

הפעלת תוכניות הכשרה 
 להשתלמויות מוכרות בסיעוד

 )קורסים על בסיסיים( 

תכניות השתלמות מוכרות בתחומים אקוטים, 	 
כרונים, מצבים אקוטיים בחולי כרוני, ואחרים

תוכניות השתלמות מוכרות בתחומים חדשים	 
מצ”ב נספח מס’ 2

הפעלת תוכניות הכשרה לאחיות 
 מומחיות קליניות בסיעוד 

 

אחיות מומחיות בתחום סוכרת	 
אחיות מומחיות בתחום כאב 	 
אחיות מומחיות בתחום שיקום	 
אחיות מומחיות בתחום פגים	 
אחיות מומחיות בתחום מדיניות ומנהל	 

מצ”ב נספח מס’ 3

הגדלת היקף האחיות בוגרות 
השתלמויות מוכרות בתחומים 

נבחרים

הנחה בשכר לימוד בהיקף של 40% ללומדים 
בתוכניות השתלמויות 

חדר ניתוח	 
פסיכיאטריה	 
רפואה מונעת - מניעה וקידום בריאות	 
מניעת זיהומים	 
רפואה דחופה	 
טיפול נמרץ פגים ויילודים	 
רפואה ראשונית	 

מצ”ב נספח מס’ 6
הגדלת מספר הלומדים בתוכניות השתלמויות מוכרות.

תוספת של אחיות מומחיות בתחומים הבאים:
טיפול תומך	 
גריאטריה	 

משימות

הכרה לבוגרי תכניות הכשרה לסיעוד מחו״ל- הנגשת מידע אודות הליך ההכרה במעמד 
מקצועי באתר האינטרנט של מנהל הסיעוד.

* המידע יונגש בשש שפות: עברית, ערבית, אנגלית, רוסית, ספרדית וצרפתית. 
הפעלת תכנית ל״השלמת ידע לתפקוד אחות מוסמכת בישראל״ - הפעלת לומדה מקוונת 

להשלמת ידע למבקשים להיבחן בבחינת רישוי למעמד אחות מוסמכת. 
* הלומדה תונגש בשש שפות.

הפעלת מכינה לעולים לקראת מבחן רישוי לאחות מוסמכת בשלושה בתי ספר
מצ”ב נספח מס’ 5

מינהל הסיעוד

הגדלת מספר
האחיות

פיתוח
מקצועי

מיצוי
פונציאל

כירורגיה	 
כאב	 

שיקום	 
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חיזוק ההכשרה בסיעוד ופיתוח יעד - 
מערך שמירה על כשירות  
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מדד תוצאה - פיתוח ועידכון תוכניות הכשרה בסיעוד 

מדד תוצאה - תגבור מערך ההדרכה הקלינית

מדד תוצאה - הפעלת מערך לבחינות רישוי/רישום ממשלתיות 

חיזוק היסודות- 
איתנות מערכת 

הבריאות

חיזוק היסודות- 
איתנות מערכת 

הבריאות

חיזוק היסודות- 
איתנות מערכת 

הבריאות

מינהל הסיעוד

משימות
פיתוח והפעלת תוכניות חדשות להשתלמות מוכרת בסיעוד: יעוץ שינה, פעילות גופנית, 

שיקום. 
מצ”ב נספח מס’ 2

פרסום תוכנית ליבה מעודכנת להכשרת אחות מוסמכת.
פרסום תוכניות לימודים מעודכנות להשתלמויות מוכרות בסיעוד.

עדכון והטמעה של ההנחיות המקצועיות )ובכללן פעולות סיעוד ופעולות חריגות( בתכניות 
לימודים גנריות והשתלמויות מוכרות בסיעוד.

עדכון והטמעה של תחום האיכות, בטיחות הטיפול וניהול סיכונים בתוכניות לימודים גנריות 
והשתלמויות מוכרות בסיעוד. 

הטמעת נושא ״הנגשה תרבותית״ בתוכניות ההכשרה בבתי הספר לסיעוד באמצעות הכשרת 
נאמנים מקרב צוותי ההוראה.

השתלמות לצוותי בתי ספר לסיעוד ואחיות בריאות הציבור בנושא אלימות והזנחת ילדים
על ידי מכון “חרוב”

ניהול תהליכי בקרה מובנים בבתי הספר לסיעוד על ידי מחלקת הסמכה. 

משימות
פיתוח והפעלת תכנית חדשה להשתלמות מוכרת בסיעוד בהדרכה קלינית.

מצ”ב נספח מס’ 2

משימות
 הפעלת בחינות רישום ממשלתיות לאחיות מוסמכות בשני מועדים, בשש שפות. 

מצ”ב נספח מס’ 4 

 עדכון מפרט בחינת המיון להשתלמויות מוכרות בסיעוד. 
מצ”ב נספח מס’ 4 

הפעלת בחינות רישוי/רישום ממשלתיות להשתלמות מוכרת בסיעוד, בשיטת הסימולציה במסר.
מצ”ב נספח מס’ 4 

הפעלת בחינות רישוי/רישום ממשלתיות למומחיות קליניות בסיעוד בכתב ובעל פה בפני וועדת 
מומחים. 

מצ”ב נספח מס’ 4 

הפעלת בחינה בנושא מרשמי המשך לאחיות מומחיות קליניות בסיעוד בתחומים: טיפול 
תומך וסוכרת )אבות המקצוע(.

מצ”ב נספח מס’ 4 

ניהול כנס בנושא בחינות סימולצייה. 

פרסום דוח שנתי אודות ממצאי בחינות הרישוי בסיעוד, באתר האינטרנט של מנהל הסיעוד.

הגדלת מספר
האחיות

פיתוח
מקצועי

מיצוי
פונציאל
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יעד - הטמעת קידמה טכנולוגית וחדשנות

מדד תוצאה - הנגשת מידע ושימושים יישומיים באתר האינטרנט 

משימות

הנגשת מידע באתר האינטרנט של מנהל הסיעוד לציבור הרחב ולאנשי מקצוע בשש שפות: 
עברית, אנגלית, רוסית, ערבית, צרפתית וספרדית. 

הנגשת מידע ל״הגשת בקשה לקביעת מעמד מקצועי״ עבור בוגרי תוכניות לימודים מחו״ל. 
המידע יונגש באמצעות סרטון הדרכה/לומדה בשש שפות. 

הטמעה וניהול של פורטל אישי מקוון לעוסקים בסיעוד. 

התקשרות עם בוגרי לימודי סיעוד בחו״ל המבקשים הכרה במעמד מקצועי כאחות בישראל 
באמצעות פורטל אישי. 

ניהול אתר חדש לתירגול אינטראקטיבי, לקראת בחינות רישוי/רישום בכלל תחומי ההכשרה 
בסיעוד. 

בניית פלטפורמה לתשלום מקוון של דמי רישום, שכר לימוד, תעודה ובחינה בתכניות לימודים 
בסיעוד.

.SMS - הודעה על פרסום ציוני בחינת רישוי באמצעות

 .SMS - שליחת מספר רישוי לבוגר באמצעות

קיצור משך הזמן בין מועד הנפקת התעודה ועד שליחתה.

קידום איכות 
ושקיפות 
במערכת 
הבריאות

מינהל הסיעוד

הגדלת מספר
האחיות

פיתוח
מקצועי

מיצוי
פונציאל
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יעד - קידום מקצועיות
ומצוינות בטיפול ובשירות

מדד תוצאה - מיצוי הפוטנציאל התפקודי בעבודת האחות באשפוז ובקהילה 

משימות

 פיתוח תכנית מערכתית לטיפול בפצע כרוני ואקוטי:
הגדרת תפקיד האחות, תחומי הסמכות והסטנדרט הטיפולי הנדרש בכל רצף הטיפול.

 פיתוח תוכנית מערכתית לטיפול בחולה הסוכרתי:
הגדרת תפקיד האחות, תחומי הסמכות והסטנדרט הטיפולי הנדרש בכל רצף הטיפול.

 פיתוח תוכנית מערכתית לטיפול בחולה המזדקן בקהילה: 
הגדרת תפקיד האחות, תחומי הסמכות והסטנדרט הטיפולי הנדרש בכל רצף הטיפול.

הרחבת הטמעת התפקיד של האחות המומחית בתחום טיפול תומך בקהילה.

הרחבת אתרי הפעולות למומחית קלינית בגריאטריה.

עדכון ההנחייה המקצועית בנושא ״איתור מסוכנות לנפילות בקרב אנשים מעל גיל 65״. 

מיפוי תפקיד האחות בבית המטופל והגדרת צרכים לפיתוח הנחיות מקצועיות בסיעוד.

הבטחת קיומם של תהליכים ליישום הפוטנציאל המקצועי באשפוז ובקהילה, במדרג התפקידים.

פרסום ממצאי מחקר “אחיות בריאות הציבור בעידן של פיתוח מומחיות בסיעוד”.

מחקר משותף עם אוניברסיטת Yale בנושא palliative care -מערך הסיעוד בטיפול בחולה 
הפלאטיבי )המשך המחקר משנת 2016(. 

משימות

מיפוי תפקיד האחות בקידום והעצמת המשפחה הצעירה על פני רצף הטיפול )בתחומים כגון: 
יעוץ הנקה, ייעוץ שינה, ייעוץ לפעילות גופנית וייעוץ לתזונה בריאה( והגדרת צרכים לפיתוח 

הנחיות מקצועיות בסיעוד.

מיפוי הגישות הטיפוליות הקיימות בהריון ולידה )ליווי הריון, לידה טבעית, ניתוח קיסרי ידידותי, 
ביות, אפס הפרדה ועוד( והגדרת צרכים לפיתוח הנחיות מקצועיות בסיעוד.

הקמת מוקד טלפוני ע”י אחיות בריאות הציבור.

עדכון ההנחייה המקצועית בנושא ייעוץ הנקה והכלתה על אחיות בריאות הציבור/קהילה.

ציון 8 ימי בריאות כמנוף לקידום העשייה הסיעודית בתחומים: סרטן השד, יום בריאות עולמי, 
עידוד חיסונים, פעילות גופנית, בטיחות הילד, מניעת התעללות בזקנים והזנחתם, עידוד הנקה, 

בריאות הלב. 

הפעלת השתלמות מוכרת ייעודית ברפואה מונעת וייעוץ הנקה לאחיות בריאות הציבור.

מערכת 
הבריאות 
בהתאם 

לאתגרי העתיד

קידום אורח 
חיים בריא 

רפואה מונעת 
וסביבה בריאה
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יעד - קידום מקצועיות
ומצוינות בטיפול ובשירות
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קידום איכות 
ושקיפות 
במערכת 
הבריאות

משימות

מיפוי תפקיד האחות במצבי חירום, החייאה, מתן עזרה ראשונה וקביעת תכנית ההכשרה 
הנדרשת לאחות במתארים השונים. 

עדכון ההנחייה המקצועית בנושא ״אומדן כאב״.

עדכון הנחיות המקצועיות בנושא פעולות סיעוד ופעולות חריגות.

משימות

פירסום הנחייה מקצועית בנושא הטמעת טכנולוגיה חדשה ביחידות טיפול. 

עדכון ההנחייה המקצועית ל״אחריות משמרת ביחידות מיוחדות״.

פרסום הנחייה מקצועית בנושא “העברת משמרת”.

פרסום הנחייה מקצועית “מעמד סטודנט לסיעוד במסגרת העסקה ע”י ארגוני בריאות”.

הפעלת פיילוט בנושא הערכת עובדים ממוחשבת בבתי חולים כלליים ובשירותי בריאות הציבור. 

פיתוח מדדים להערכת אחיות, המותאמים לתחומי הפעילות המקצועיים.

Choosing Wisely הקמה וניהול ועדת היגוי מייעצת לפרוייקט

חיזוק היסודות- 
איתנות מערכת 

הבריאות
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יעד - חיזוק המנהיגות הניהולית
והקלינית

מדד תוצאה - קידום מובילות ניהולית בהתאם לאתגרי העתיד 

מדד תוצאה - קידום מובילות קלינית בהתאם לאתגרי העתיד 

משימות

הפעלת תכנית הכשרה לאחות מומחית במדיניות ומנהל.
מצ”ב נספח מספר 1 

ניהול כנס שנתי לסגל בכיר בסיעוד. 

ניהול כנס שנתי לאחיות מומחיות.

ניהול פורום מייעץ לאחות ראשית. 

ניהול ועדות מיעצות בתחומי הפעילות של מנהל הסיעוד. 

ריכוז הוועדה לפעולות חריגות.

שילוב 2-4 אחיות בכירות בתכנית ענבר.

עדכון דרישות הסף לתפקידים בכירים בסיעוד, והכלת הדרישה לתעודת רישום 
במומחיות בתחום מדיניות ומנהל החל משנת 2019. 

ציון יום האחות הבינלאומי בארועים ברמה ארצית. 

ניהול וארגון משלחת של ארבע אחיות בכירות להכשרה בארה״ב.

הרחבת היקף הפעילות הבנלאומית של מנהל הסיעוד.

פרסום תוכנית העבודה של מנהל הסיעוד באתר האינטרנט. 

משימות

הכרה באבות מקצוע בתחום כאב.
מצ”ב נספח מספר 1 

הכרה באבות מקצוע בתחום שיקום.
מצ”ב נספח מספר 1 

הגדרת התנאים להליכי הכרה לאחיות מומחיות מחו״ל לתחומי מומחיות שהוכרו בארץ.

פרסום והפעלת מסלולי פיתוח קליני לאחיות. 

ניהול פורום רבעוני לאחיות מומחיות קליניות בסיעוד.

ביצוע מחקר בנושא השפעת התפקיד של המומחית הקלינית על מדדי איכות.

חיזוק היסודות- 
איתנות מערכת 

הבריאות

חיזוק היסודות- 
איתנות מערכת 

הבריאות
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יעד - תכנון וניהול כח אדם
וצמצום פערים

חיזוק היסודות 
איתנות מערכת 

הבריאות

משימות

הגדלת מספר האחיות המוסמכות במדינת ישראל:
תכניות אקדמיות לתואר בוגר בסיעוד	 
תכניות הסבות אקדמאיים למעמד אחות מוסמכת בלימודי בוקר וערב	 
לימודי תעודה למעמד אחות מוסמכת	 

מצ”ב נספח מס’ 1 

הגדלת מספר הבוגרים האקדמאים המסיימים לימודיהם בסיעוד: 
אוניברסיטאות ומכללות	 
מוסדות חדשים להכשרה אקדמית - הסבת בית הספר לסיעוד נצרת לשלוחה של 	 

מכללת עמק יזרעאל
תכניות להסבות אקדמאים למעמד אחות מוסמכת	 
תכנית לימודים ייעודית לבדואים, לתואר ראשון בסיעוד באוניברסיטת בן גוריון. 	 

הגדלת מספר אחיות המורשות לעסוק בסיעוד בארץ באמצעות בוגרי תוכניות לימוד סיעוד 
מחו״ל. 

הקצאה של מלגות לימודים לסטודנטים בתכניות הלימוד הגנריות בסיעוד בגובה 50% 
משכר הלימוד, ושיבוצם לעבודה בשירותי הבריאות השונים על פי צרכים לאומיים.

מצ”ב נספח מס’ 6 

הגדלת מספר האחיות בוגרות השתלמות מוכרת בתחומים הבאים: רפואה דחופה, מניעת 
זיהומים, טיפול נמרץ פגים וילודים, חדר ניתוח, מיילדות, רפואה מונעת וקידום בריאות, 

רפואה ראשונית ופסיכיאטריה. 

הפעלת קמפיין פרסום למקצוע אחות אקדמאית במדיות דיגיטליות שונות.

פיתוח מודל תמרוץ לבתי הספר לסיעוד בגין הגדלת מספר הלומדים וקידום תהליכי איכות 
ושירות.

בחינת סולם התפקוד של אחיות והתאמתו לצורכי המערכת.

מיפוי צרכים ועריכת תכנית אסטרטגית תלת שנתית לפיתוח אחיות מומחיות קליניות 
בתחומים ובמתארים השונים.

צמצום פערי תקינת אחיות במתארים שונים.

הקצאת תקנים לאחיות מומחיות.

ביצוע מחקר בנושא אומדן ותחזית כוח אדם בסיעוד לחמש השנים הבאות.

מדד תוצאה - הגדלת מספר האחיות במדינת ישראל 

ם
אד

ח 
 כ

ול
ה

ני
 ו

ון
כנ

ת
ם

רי
ע

פ
ם 

צו
מ

צ
ו

מינהל הסיעוד

הגדלת מספר
האחיות

פיתוח
מקצועי

מיצוי
פונציאל



תכנית עבודה מנהל הסיעוד 142017

יעד - חיזוק ההקשבה ואמפטיה כמנוף 
לחיזוק איתנות ארגונית 

המטופל
במרכז

המטופל
במרכז

מדד תוצאה - מיקוד במטופל כשותף פעיל בתהליך הטיפולי

משימות

פיתוח תוכנית הכשרה לאחיות בנושא המטופל במרכז בתוכניות הלימוד הסיעוד. 

משימות

הטמעת יחידת לימוד בנושא הקשבה ואמפתיה בתוכניות הלימוד הגנריות ובהשתלמויות 
מוכרות בסיעוד באמצעות הכשרה של מובילי נושא. 

חיזוק היסודות 
איתנות מערכת 

הבריאות

חיזוק היסודות 
איתנות מערכת 

הבריאות

מדד תוצאה - קיום מפגשי שטח עם סטודנטים לסיעוד, אחיות וסגל ניהולי 

משימות

חיזוק הקשר של מנהל הסיעוד וסטודנטים לסיעוד בשנת הלימודים האחרונה, באמצעות 
מפגשי הכרות במסגרות ההכשרה בארץ. 

משימות

חיזוק הקשר בין מנהל הסיעוד לאחיות במדינת ישראל:
מפגשי וועדות מייעצות בנושאים נבחרים	 
קיום שולחנות עגולים	 
פרסום אגרת שנתית לאחות	 

חיזוק הקשר בן מנהל הסיעוד להנהלות הסיעוד באשפוז, בקהילה ובמוסדות הכשרה 
לסיעוד:

מפגשים ייזומים של צוות מנהל הסיעוד בשירותי הבריאות השונים ובמוסדות 	 
ההכשרה בסיעוד

מפגשי עבודה בין ראשת מנהל הסיעוד למנהלות הסיעוד/מנהלות ביה״ס לדיון בנושא 	 
ה תוכנית עבודה שנתית
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יעד - קידום איכות, בטיחות ושקיפות 
במערכת הבריאות 

קידום איכות 
ושקיפות 
במערכת 
הבריאות

מדד תוצאה - ניהול תהליכים לקידום איכות בטיחות בשקיפות 

משימות

הקמת פורומים למנהלות סיכונים והבטחת איכות בבתי חולים הכלליים, פסיכיאטרים, 
גריאטרים, בקהילה ובבריאות הציבור באמצעות מפגש דו שנתי. 

בירור תלונות / אירועים חריגים בהם מעורב צוות סיעודי והגשת המלצות לפעולות מתקנות 
ברמה האישית, הארגונית והפרופסיונאלית.

פרסום תוצאות סקר ארצי בנושא הארעות פצעי לחץ בבתי חולים.

ביצוע בקרות פתע במחלקות לרפואה דחופה בנושא הערכות לחורף ופרסום דוח הבקרה. 

קידום העשייה הסיעודית במוקדים רפואיים בקהילה.

פרסום הנחייה מקצועית לאחיות בדיור מוגן, בהוסטלים ובבתי האבות, בשיתוף עם אחיות 
במשרד הרווחה ובהוסטלים הפסיכאטרים בקהילה. 

פרסום הנחייה מקצועית לטיפול בחולה המזוהם המתקבל לחדר ניתוח - יישום המלצות 
דוח מבקר המדינה.

קידום איכות ובטיחות הטיפול הסיעודי במכוני דיאליזה בקהילה - עדכון חוזר מנהל הסיעוד 
מס׳ 67 ״מתן היתר זמני לפעולות סיעוד, המותרות לאחיות בעלות הכשרה בנפרולוגיה, 

לאחיות מוסמכות במכוני נפרולוגיה״.

טיפול באירועים חריגים בלידות בית - קביעת פעולות מתקנות / המלצות בשיפור בהתאם 
לרלוונטיות ברמה הפרסיונאלית / כלל ציבור האחיות.

ניהול מחקר בנושא נגישות וזמינות שרותי הסיעוד בפריפריה ובאוכלוסיות בסיכון. 

ביצוע סקר שביעות רצון לקוחות במוקד “קול הבריאות”.
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מקצועי

מיצוי
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א. יישום תוכנית עבודה שנת 2016

תוכנית העבודה של מינהל הסיעוד נגזרה מהתוכנית הכללית של משרד הבריאות לשנת 2016.

התוכנית כוללת 6 עמודי אש והיעדים נגזרים מתוכם.

תוכנית מינהל הסיעוד הציבה משימות ייחודיות לכל אחד מהיעדים הרלוונטיים לתחום עיסוקו.

עמוד האש - חיזוק מערכת הבריאות הציבורית- זמינות, אמון ומובילות 

סטטוסמשימותיעדים

חיזוק 
הרפואה 
בקהילה

גיוס מועמדים ופתוח תכנית הכשרה 
למומחיות ברפואת ראשונית

המשימה הועברה לשנת 2017

חיזוק מערך 
הסיעוד בבית 

חולים

 - הפעלת תוכניות הכשרה נוספות
בתחומים: פגים, כירורגיה, טיפול 

 תומך, סוכרת
 

תוכנית ההכשרה כללה 16 אחיות שנבחנו בבחינת רישוי 
ממשלתית ביוני 2016 ועברו בהצלחה.

16 מומחיות קליניות בתחום פגים. 

בתוכנית ההכשרה למומחיות קלינית בכירורגיה לומדים 
15 אחים ואחיות. בחינת הרישוי הממשלתית תתקיים 

בפברואר 2017.

תוכנית ההכשרה למומחיות קלינית בטיפול תומך 
החלה בנובמבר 2016 עם 28 לומדים. בחינת הרישוי 

הממשלתית תתקיים בדצמבר 2017.

ייפתח בשנת 2017.

הצפת פערי התקינה והצעת תכנית 
 עבודה לסגירת הפערים

 

נמשכת פעילות מול משרד האוצר.

הסתיים שלב עיבוד הנתונים בביה״ח ברזילי ובבי״ח 
וולפסון, בחינת מיצוי הפוטנציאל תימשך בשנת 2017 

במוסדות נוספים.

 פתיחת תכניות ההכשרה
 בתחומים: פגים, אונקולוגיה,

חדר ניתוח, ומילדות

השנה נפתחו הקורסים הבאים:
4 קורסים בתחום ט.נ.פגים

3 קורסים בתחום אונקולוגיה
3 קורסים בתחום חדר ניתוח

3 קורסים במיילדות 
בחינות רישוי ממשלתיות להשתלמויות מוכרות בסיעוד 

בתחומים השונים יתקיימו במהלך שנת 2017.
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עיצוב מערכת הבריאות בהתאם לאתגרי העתיד עמוד האש -  

סטטוסמשימותיעדים
הערכות מערכת 

הבריאות להזדקנות 
האוכלוסייה

 פתיחת קורס הכשרה + 
בחינת רישוי למומחיות

 בגריאטריה

תוכנית ההכשרה למומחיות קלינית בגריאטריה החלה 
במכון טל. בחינת הרישוי הממשלתית תתקיים ביולי 2017.

התאמת מערכת 
הבריאות לשינוי מאפייני 

תחלואה כרונית 

איתור מועמדים 
פוטנציאליים,

פתוח תכנית הכשרה, 
בחינת רישוי

-אושרו להכרה 4 אבות מקצוע בתחום מומחיות קלינית 
בשיקום - בחינת הרישוי הממשלתית תתקיים ביולי 2017.
-אושרו להכרה 10אבות מקצוע בתחום מומחיות קלינית 

בכאב – טרם נקבע מועד לבחינת הרישוי הממשלתית.

קידום איכות ושקיפות במערכת הבריאות עמוד האש - 

סטטוסמשימותיעדים

שיפור איכות הרישום 
הרפואי

הגדרת סט ״ משתני חובה״ 
ברשומה הרפואית לאבטחת 

רישום סיעודי יעיל

נמצא בהליך עבודה בשיתוף עם הרשמת הרפואית

קידום שקיפות והנגשת 
מידע לציבור הנבחנים

הנפקת אישור פורמלי תקף 
של הציון בסמוך לפרסום 

הציונים

נמצא בהליך עבודה, הועבר לשנת 2017

שיפור אתר התרגול לבחינות קידום השירות
הרישום

הועבר לשנת 2017. 
יוקם אתר תרגול אינטראקטיבי עם הגבלת כניסה 

לרשומים בלבד המתעתדים להיבחן בבחינת רישוי 
ממשלתית לתואר אחות מוסמכת והשתלמויות מוכרות 

בסיעוד. 

הנגשת חומרי הלימוד 
לעולים

תורגמו השאלות והוטמעו לשימוש.

שפור הממשק בין המוקד 
״קול הבריאות״ לבין יחידות 

המנהל

חלה עלייה במספר הפניות למוקד מול התקופה 
המקבילה בשנה שעברה בעקבות הרחבת פעילות מנהל 

הסיעוד. 
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קידום אורח חיים בריא, רפואה מונעת וסביבה בריאה עמוד האש - 

סטטוסמשימותיעדים
יישום אורח חיים בריא ופעיל 

באוכלוסייה )בכל הגילאים 
ובמצבי בריאות שונים(

הטמעת הפעילות הגופנית בקרב 	 
חולים כרוניים

בנייה והפעלת תכניות הכשרה 	 
על בסיסית לאחיות

הקורס ייפתח בתאריך 01.01.17 
בביה״ס לסיעוד ע״ש זיוה טל.

המטופל כאדם במרכז עמוד האש - 

סטטוסמשימותיעדים
 קיום כנס הסכמה רב משתתפים	 גיבוש תכנית פעולה

להעלאת המודעות ויצירת שפה משותפת

בניית מדדים ״קשים״ לכימות העשייה 	 
הקשורה לשירות אמפטי ויעיל לחולים 

)שינוי גישה מיעילות לשירות(

כנס ים - המלח התקיים בתאריכים
31.05.16-02.06.16 

עמוד האש -  חיזוק היסודות איתנות מערכת הבריאות

סטטוסמשימותיעדים
חיזוק התשתית 

הניהולית ומנגנוני ניהול
גיבוש תכנית הכשרה בתחום מומחיות 

במדיניות וניהול בסיעוד
בחינת רישוי ממשלתית להכרה 
באבות מקצוע בתחום מומחיות 

 במדיניות וניהול 
 בסיעוד התקיימה באוקטובר – 

נוספו 13 אבות מקצוע מומחיות 
במדיניות ומנהל. 
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 . מקצועות הסיעוד4
 
 :נרשמה מגמת עליה במספר ההרשאות לעסוק בסיעוד.  2012משנת  רשיונות חדשים בסיעוד

 928-ועליה מבשנה שעברה  1,712-בסיעוד בהשוואה ל חדשיםרשיונות  2,007נוספו  2016בשנת 

 .2010בשנת  רשיונות
 

  ( 51,990), מרביתן 65עד גיל  49,405אחיות, מהן  64,107היו  2016בסוף שנת  אחיות:המספר

 .65עד גיל מוסמכות  42,475, מהן מוסמכותאחיות 

 
 :86%במגמת עליה,  65אחוז האחיות המוסמכות מכלל האחיות עד גיל  אחוז האחיות המוסמכות 

 .2000בסוף  63%-ו 2005בסוף  72%-ל בהשוואה 2016בסוף שנת 

 
 :2016בסוף שנת  נפש 1,000-ל 5.72היה  65עד גיל שיעור סך כל האחיות  שיעור האחיות 

עד  שיעור האחיות המוסמכות. 2010 בשנת 6.03-מ 5%-ב ירידהבשנה שעברה ו 5.73-בהשוואה ל

 .2010בשנת  4.79-מ 3%-עליה בבשנה שעברה ו 4.88-מעליה  נפש 1,000-ל 4.92היה  65גיל 

  

 :ו 2010בשנת  43%-ירידה מ ,45היו עד גיל האחיות מכלל  39%, 2016בסוף שנת  הרכב גיל-

עד היו צעירות כמחצית האחיות המוסמכות  .2010בשנת  16%-עליה מ ,ומעלה 65היו בגיל  22%

ומעלה במגמת עליה,  65. אחוז המוסמכות בגיל 2010בשנת  48%-ו 2016בשנת  45% ,45גיל 

היו עד גיל  14%האחיות המעשיות רק  בבקר .2010בשנת  13%-בהשוואה ל 2016בסוף  17%

 .2016בסוף שנת ומעלה  65היו בגיל  41%-ו 45

 
  היו  כלל בעלי ההרשאה במקצועות הסיעודמ 12% 2016בסוף שנת , במגמת עליה :הגבריםאחוז

 .2000בשנת  9%-בהשוואה ל גברים

 
 אחיות  18,532היו  2016בסוף שנת מגמת עליה, ב :אחיות מוסמכות בוגרות קורסים על בסיסיים

 1.8-בהשוואה ל נפש 1,000-ל 2.1 שיעור של ,בוגרות קורסים על בסיסיים 65 גיל עד מוסמכות

 .19%-, עליה ב2005בשנת 

 
  עליה 65מכלל המוסמכות עד גיל  44%מוסמכות בוגרות קורסים על בסיסיים: האחיות האחוז ,

 .2010בשנת  41%-מ
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 מוסמכות אחיות  1,194 סיימו 2016 שנת במהלך קורסים על בסיסיים: ותהרשאות חדשות לבוגר

טיפול נמרץ ילדים  117יועצות הנקה,  146 ,סיימו קורס לטיפול נמרץ 203קורסים על בסיסיים, מהן 

, נפרולוגיה 68 ,רפואה דחופה 71 ,סוכרת 71 מיילדות, 84, חדר ניתוח 97 אונקולוגיה, 100 ,ופגים

רישום מרשמים על ידי  27רפואה ראשונית,  29, רפואה מונעת 47 גריאטריה, 47פסיכיאטריה,  65

 .מניעת זיהומים 22-אחות ו

 
  1,000-ל 0.58השיעור בטיפול נמרץ גבוה, בוגרות קורסים על בסיסיים:  65עד גיל שיעור אחיות 

 0.18חדר ניתוח,  0.19מיילדות,  0.22לטיפול נמרץ ילדים ופגים,  0.25-ל נפש בהשוואה

 0.11רפואה דחופה,  0.13גריאטריה,  0.13נפרולוגיה,  0.14רפואה מונעת,  0.17אונקולוגיה, 

 0.01מניעת זיהומים,  0.03רפואה ראשונית,  0.04סוכרת,  0.06 יועצות הנקה, 0.09פסיכיאטריה, 

  .שיקום 0.01-ו רישום מרשמים על ידי אחות 0.01, אי ספיקת לבניהול הטיפול ב

 

  שיעור : 2016/2010, בוגרות קורסים על בסיסיים 65אחוז שינוי בשיעור האחיות עד גיל

בהשוואה  מקצועותעלה במרבית ה 2016בוגרות קורסים על בסיסיים בסוף  65האחיות עד גיל 

ניהול , 2.5פי סוכרת , 4.2פי עליה  יועצות הנקהלבוגרות קורס , עליה גבוהה נרשמה 2010לסוף 

, רפואה 58%-, רפואה ראשונית ב87%-, מניעת זיהומים עליה ב1.5הטיפול באי ספיקת לב פי 

, 17%-נמרץ ילדים ופגים בטיפול , 17%-נפרולוגיה ב, 19%-חדר ניתוח ב, 30%-דחופה ב

שיעור לעומת זאת, נרשמה ירידה ב .טיפול נמרץב 2%-ב, ועליה 7%מיילדות ב ,9%-אונקולוגיה ב

רפואה בו 22%-בשיקום ב, 5%-ב גריאטריה, ב4%-פסיכיאטריה בעל בסיסיים ב יםקורסבוגרי 

 .23%-ב מונעת

 
  :אלף 40היו  2013-2015השנים בממוצע בהתאם לסקר כוח אדם של הלמ"ס, אחיות מועסקות 

 נפש. 1,000-ל 4.9 -. השיעור עלה ל2007-2009אלף בשנים  33.2-אחיות מועסקות, עלייה מ

( בהשוואה 6.0נפש( ותל אביב ) 1,000-ל 6.9שיעור האחיות המועסקות גבוה במחוזות חיפה )

כשני שליש  (.4.4( ובמחוז הצפון )3.3לשאר המחוזות, לעומת שיעור נמוך במחוז הדרום )

 מועסקות בבתי חולים והשאר בקהילה בהשוואה לכשלושה רבעים לפני כעשור. מהאחיות היו
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  רשיונות חדשים
 

 ת חדשים לפי גילרשיונו
 

 2016 

 +45 30-44 29- סה"כ 

     
 110 570 1,309 1,989 מוסמכותאחיות 

 53 35 5 93 מהן הסבות ממעשיות

 15 67 29 111 אחיות מעשיות

 72 602 1,333 2,007 סה"כ תוספת אחיות

 
 
 

 

 
 

 

 

 
 

 2016 ,לפי גילרשיונות חדשים בסיעוד 
 

  

2016 2005 

מוסמכות  
ללא הסבות

53%

הסבות  
ממעשיות  
למוסמכות
35%

מעשיות
12%

מוסמכות  
ללא הסבות

90%

הסבות  
ממעשיות  
למוסמכות

5%

מעשיות
5%

66%

30%

4%

29- 30-44  45

רשיונות חדשים
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 קבלת הרשיון לפי שנתרשיונות חדשים תוספת 
 ממעשיות למוסמכות ללא הסבות

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 למוסמכות חדשים רשיונות 
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 הסבת אחיות מעשיות לאחיות מוסמכות
 

 מספרים מוחלטים
 

 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2005 2000 

 664 670 200 278 190 138 113 77 93 סה"כ
18-29 5 5 18 19 49 74 88 190 219 

30-44 35 34 54 74 102 156 83 412 379 

45+ 53 38 41 45 39 48 29 68 66 

 .לא ידועגיל סה"כ כולל 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 2016אחוזים, 
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38%
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29- 30-44  45
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 למוסמכות מכלל ההרשאות למוסמכותמעשיות אחוז הסבת אחיות 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 לפי גיל
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 שיעור אחיות

 
 נפש 1,000-שיעור ל

 

2016 
65עד גיל  סה"כ   

 5.72 7.43 סה"כ

 4.92 6.02 מהן מוסמכות

 
 
 

 2000-2016 ,65שיעור אחיות עד גיל 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  2016/2010, 65 בשיעור האחיות עד גיל חוז שינויא
 
 
 
 
 
 
 

4.03 4.12 4.27 4.36 4.47 4.58 4.67 4.73 4.77 4.80 4.79 4.77 4.77 4.78 4.85 4.88 4.92 
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 2000-2016, אחיות לפי גילהסך כל 
 

 אחוזים נפש 1,000-שיעור ל מספרים מוחלטים שנה 
 +65 55-64 45-54 30-44 29עד  65עד גיל  סה"כ 65עד גיל  סה"כ  

                
2000 45,094 40,488 7.08 6.36 16% 38% 23% 14% 8% 
2005 51,654 44,485 7.39 6.36 12% 37% 22% 16% 12% 
2006 52,693 44,975 7.40 6.32 11% 37% 22% 17% 13% 
2007 53,692 45,498 7.41 6.28 11% 36% 22% 17% 14% 
2008 54,609 45,933 7.37 6.20 10% 36% 22% 18% 15% 
2009 55,503 46,322 7.35 6.13 10% 35% 22% 18% 15% 
2010 56,242 46,434 7.31 6.03 9% 34% 22% 18% 16% 
2011 57,016 46,365 7.28 5.92 9% 34% 22% 18% 17% 
2012 58,034 46,471 7.27 5.82 8% 33% 22% 18% 19% 
2013 59,171 46,835 7.27 5.76 8% 33% 22% 18% 20% 
2014 60,920 47,835 7.34 5.77 8% 32% 21% 18% 20% 
2015 62,389 48,477 7.37 5.73 9% 31% 21% 18% 21% 
2016 64,107 49,405 7.43 5.72 9% 30% 21% 18% 22% 

כולל אחיות בסוף השנה בעלות הרשאה לעסוק בסיעוד בישראל, לא כולל אחיות שנפטרו או עזבו את הארץ, בהתאם לעדכון 
 ידוע.ממרשם האוכלוסין. סה"כ כולל גיל לא 

 
 
 

 2000-2016אחיות מוסמכות לפי גיל, 
 

 אחוזים נפש 1,000-שיעור ל מספרים מוחלטים שנה 
 +65 55-64 45-54 30-44 29עד  65עד גיל  סה"כ 65עד גיל  סה"כ  

                
2000 28,379  25,671  4.46  4.03  14% 40% 24% 14% 8% 
2005 36,330  31,990  5.20  4.58  13% 39% 22% 15% 11% 
2006 37,956  33,236  5.33  4.67  12% 39% 22% 15% 11% 
2007 39,287  34,248  5.42  4.73  12% 39% 22% 16% 12% 
2008 40,754  35,366  5.50  4.77  11% 39% 22% 16% 12% 
2009 41,950  36,223  5.55  4.80  11% 38% 22% 16% 12% 
2010 42,939  36,835  5.58  4.79  11% 38% 22% 17% 13% 
2011 44,047  37,397  5.62  4.77  10% 38% 22% 17% 14% 
2012 45,324  38,063  5.68  4.77  10% 37% 22% 17% 15% 
2013 46,649  38,885  5.73  4.78  9% 37% 22% 17% 16% 
2014 48,555  40,246  5.85  4.85  10% 36% 21% 17% 16% 
2015 50,179  41,267  5.93  4.88  10% 35% 21% 17% 17% 
2016 51,990  42,475  6.02  4.92  11% 34% 21% 16% 17% 

כולל אחיות בסוף השנה בעלות הרשאה לעסוק בסיעוד בישראל, לא כולל אחיות שנפטרו או עזבו את הארץ, בהתאם לעדכון 
 ממרשם האוכלוסין. סה"כ כולל גיל לא ידוע.
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 2000-2016, 65מכלל האחיות עד גיל אחוז המוסמכות 
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 םאחיות לפי משתנים דמוגרפי
 

  הרכב גיל
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 65עד גיל 

 

 
 

 

 
 
 
 

 מוחלטים ואחוזיםמספרים 
 

 

 סה"כ כולל גיל לא ידוע.          

  

 2016 

 65  55-64 45-54 30-44 29- סה"כ 

 13,835 11,261 13,550 18,939 5,655 64,107 סה"כ אחיות       

 8,954 8,472 11,041 17,459 5,503 51,990 אחיות מוסמכות

 4,881 2,789 2,509 1,480 152 12,117 אחיות מעשיות

 22% 18% 21% 30% 9% 100% סה"כ אחיות       

 17% 16% 21% 34% 11% 100% אחיות מוסמכות

 40% 23% 21% 12% 1% 100% אחיות מעשיות
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 דמוגרפיםאחיות מוסמכות לפי משתנים 

 
 גדרהרכב גיל ומ

 
2016 

 

 

 

 
 מספרים מוחלטים ואחוזים

 

 2016 

 65  55-64 45-54 30-44 18-29  סה"כ 

       
 8,954 8,472 11,041 17,459 5,503 51,990 סה"כ

 386 656 1,322 2,810 1,373 6,613 זכרים

 8,568 7,816 9,719 14,649 4,130 45,377 נקבות

 17% 16% 21% 34% 11% 100% סה"כ       

 6% 10% 20% 43% 21% 100% זכרים

 19% 17% 22% 33% 9% 100% נקבות

 סה"כ כולל גיל לא ידוע.  
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 מוסמכות בוגרות קורסים על בסיסייםאחיות 
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 אחיות בוגרות קורסים על בסיסיים
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 אחיות בוגרות קורסים על בסיסיים

 
  2016בסיסיים, אחיות בוגרות קורסים על 

  נפש 1,000-מספרים מוחלטים, שיעור ל
 

 קורס
 שיעור עד 

-44 סה"כ 65גיל   45-64 65+ 

 486 2,752 2,246 5,484 0.579 (1)טיפול נמרץ      
 109 1,005 1,175 2,289 0.253 (2)טיפול נמרץ ילדים ופגים

 687 1,018 895 2,607 0.222 מיילדות
 407 888 761 2,056 0.191 חדר ניתוח
 225 886 656 1,767 0.179 אונקולוגיה

 1,289 1,178 287 2,756 0.170 (3)רפואה מונעת
 141 634 577 1,352 0.140 נפרולוגיה

 36 480 634 1,150 0.129 רפואה דחופה
 336 823 277 1,436 0.127 (4)גריאטריה

 322 698 267 1,287 0.112 פסיכיאטריה
 4 243 526 773 0.089 יועצת הנקה

 4 176 306 486 0.056 סוכרת
 3 179 184 366 0.042 רפואה ראשונית

 15 152 100 267 0.029 זיהומיםמניעת 
 3 57 39 99 0.011 ניהול הטיפול באי ספיקת לב

 10 57 13 80 0.008 שיקום
 1 41 28 70 0.008 רישום מרשמים על ידי אחות

 סה"כ כולל גיל לא ידוע.
 .כולל טיפול נמרץ לב וטיפול נמרץ משולב :טיפול נמרץ (1)
 .נמרץ ילדים ופגים, טיפול נמרץ פגים, טיפול נמרץ ילדים: כולל טיפול טיפול נמרץ ילדים ופגים( 2)
 רפואה מונעת: כולל בריאות הציבור ובריאות הציבור והקהילה( 3)
 טיפול מוגבר בחולה הגריאטרי.גריאטריה וגריאטריה: כולל ( 4)
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סקרים ומחקרים
תומכי מדיניות
במנהל הסיעוד
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סקרים ומחקרים תומכי מדיניות במנהל הסיעוד

הקדמה

במהלך שנת 2106 הסתיימו ביחידה למחקרים וסקרים במנהל הסיעוד שני מחקרים שלהלן מוצגים עיקרי הממצאים.

במסגרת מחקרי המעקב להערכת יישום התפקיד של האחיות המומחיות בישראל, הסתיים השנה מחקר נוסף אשר 
בדק את הפרופיל המקצועי של האחיות המומחיות העובדות בתחום הפלאטיבי , רמת שביעות הרצון שלהן ומידת 
יישום התפקיד. למעשה זאת הייתה ההתמחות הקלינית הראשונה לאחיות בישראל, והיום לאחר יותר מ- 5 שנים של 
הטמעת התפקיד של האחות המומחית בישראל,  עלה הצורך לבחון את הפרופיל המקצועי של האחיות המומחיות 

העובדות בתחום.

תקציר ממצאי המחקר מוצגים בדוח הנוכחי והמחקר במלואו יתפרסם באתר מנהל הסיעוד.

מחקר נוסף שהסתיים השנה והממצאים מוצגים להלן הוא תפיסת מוכנות הבוגר לעבודה בתחילת דרכו מנקודת 
המבט של הבוגרים עצמם, ומנקודת המבט של האחיות האחראיות המורים והמדריכים הקליניים.

לבין  הבוגרים  של  התפיסות  בין  פערים  על  מצביע  אחיות  ו-340  בוגרים   265 השתתפו  בו  זה  מקיף  מחקר  ממצאי 
האחיות לגבי מידת המוכנות של הבוגרים לעבודה. נמצא שקיימת גם שונות בתפיסת  המוכנות של הבוגרים לעבודה 

במחלקות השונות הן בקרב הבוגרים והן בקרב האחיות. 

הבוגר  קליטת  הליך  וייעול  לשיפור  לעבודה,  הבוגר  להכנת  ההכשרה  מערך  וייעול  לשיפור  ישמשו  המחקר  ממצאי 
במקומות העבודה, ולמקסום תיפקדו מראשית דרכו כאח מוסמך.

במהלך 2016 נוצר שיתוף פעולה מחקרי עם ביה”ס לסיעוד באוניברסיטת  Yale בארה”ב,  במסגרתו בוצע מחקר  
לטיפול  הזקוקים  בחולים  המטפלות   האחיות  של  בהכשרה  והצרכים  החסרים  את  לזהות  מטרתו  אשר  השוואתי 

פלאטיבי בסוף החיים. 

שיתוף הפעולה המחקרי עם Yale יימשך גם בשנת 2017.

והמחקרים המתוכננים לשנת 2017 יתמקדו בתכנון כוח האדם בסיעוד, מיצוי הפוטנציאל המקצועי וצמצום פערים 
בהנגשה ובזמינות של שירותי הסיעוד בפריפריה.   

המחקרים המבוצעים ביחידה מתפרסמים מעת לעת בכתבי עת ובאתר מנהל הסיעוד.
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תקציר- יישום התפקיד של האחיות המומחיות
בתחום הטיפול הפלאטיבי

רקע
בשנת 2009 מנהל הסיעוד במשרד הבריאות הכשיר אחיות מומחיות בתחום הטיפול הפלאטיבי, זאת הייתה ההתמחות 
הקלינית הראשונה לאחיות בישראל. היום לאחר יותר מ 5 שנים של הטמעת התפקיד של האחות המומחית בישראל,  
עלה הצורך לבחון את הפרופיל המקצועי של האחיות המומחיות העובדות בתחום, רמת שביעות הרצון שלהן ולהעריך 

את מידת יישום התפקיד.  

מטרת המחקר
לתאר המאפיינים המקצועיים של  האחיות המומחיות בטיפול הפלאטיבי, שביעות הרצון והיקף יישום התפקיד. 

שיטות
Cross sectional study -מערך המחקר

היגדים   וכלל 108  בנושא. השאלון מובנה  והיוועצות עם מומחי תוכן  רלוונטית  על  ספרות  שאלון המחקר מתבסס 
המתייחסים לתדירות הביצוע של הפעילות של האחות המומחית בסולם ליקרט מ1 עד 6 , לשביעות הרצון מתחומי 
התפקיד השונים, וכן  נתוני רקע מקצועיים. השאלון נשלח באמצעות מייל לכל האחיות המומחיות הרשומות במשרד 

הבריאות, סה”כ 59 אחיות. 

עיקרי  הממצאים
סה”כ השיבו  39 אחיות  )66% הענות(. מתוך הלא משיבים,  8 אינם עובדים בתחום או גימלאים. דהיינו 75% מהעוסקים 

בתחום השיבו על השאלון, מתוכם 92% נשים. 
ממוצע הגיל של האחיות המומחיות 53.7,  וותק מקצועי 13 שנים בממוצע בתחום הטיפול הפליאטיבי.

61% עובדות בבית חולים כללי, 14% עובדות בהוספיס ,טיפולי בית ואישפוז בית, והיתר במרפאות.
62% מהן עובדות במשרה מלאה. בממוצע כל האחיות המומחיות לרבות העובדות במשרה חלקיות מטפלות בכ-20 

חולים בשבוע.
מרבית האחיות המומחיות שבעות רצון מתפקיד המומחית הקלינית על אף שהתפקיד אינו  מיושם במלואו. התחומים 
העיקריים שבהם  התפקיד אינו מיושם הוא רישום מרשמים וביצוע אומדנים לרבות אומדנים נוירולוגיים באמצעות 
כלים מובנים.  סביבת העבודה נמצאה כגורם הקשור לאי יישום התפקיד  במלואו בדומה למתואר במדינות בהן קיים 

התפקיד. 

השלכות 
ממצאי המחקר הנוכחי ישמשו לשיפור  מערך ההכשרה לתפקיד המומחית הקלינית בכלל ולתפקיד האחות 

המומחית בטיפול תומך בפרט, כמו כן הממצאים יסייעו לבניית סטנדרטים לביצוע  במטרה למקסם יישום התפקיד 
כאחות מומחית בישראל. 
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 מוכנות הבוגר לעבודה כאח מוסמך בתחילת דרכו

סוגיית מוכנות הבוגר לעבודה במערכת הבריאות נדונה  רבות ובפרט לאחרונה לאור העומסים והתמורות הטכנולוגיות. 

מטרות 
והמדריכים  לבחון תפיסת רמת המוכנות  של הבוגר לעבודה כאח מוסמך, מנקודת המבט של  הבוגרים, המורים 

הקליניים ואחיות אחראיות מבתי החולים ומרפאות בקהילה.

שיטות 
Cross-sectional study   המחקר הינו משולב, איכותני וכמותי מסוג

5 קבוצות המיקוד שנבנו ייצגו את אנשי המקצוע הקשורים לנושא באופן ישיר. בחלק הכמותי, איסוף הנתונים נעשה 
באמצעות שאלון מובנה למילוי ע”י  הבוגרים והאחיות מבתי החולים והקהילה. 

ממצאים
בכל קבוצות המיקוד מוכנות הבוגר לעבודה כאח מוסמך נתפסת כגבוהה בתחומים הבאים: ידע תיאורטי נרחב,

הכרת מקורות ודרכים לחיפוש ואיתור מידע ורמת יכולת לימוד גבוהה, ידיעת עקרונות הטיפול, יכולת חשיבה אקדמית 
מחקרית, מוכנות לטיפול בסיסי. לעומת זאת, מוכנות הבוגר אינה מספקת בביצוע מיומנויות טיפול, מיומנויות טכניות 

ויכולת אינטגרציה בין התיאוריה לעשייה בפועל  ויכולת קביעת סדרי עדיפויות בטיפול.

הממצאים שהופקו מהמחקר הכמותי, כ- 67% מהאחיות סבורות כי הבוגר אינו מוכן לביצוע מיומנויות טכניות וכ- 90% 
חושבות שהבוגר אינו בטוח במתן טיפול תרופתי לחולה.

לעומת זאת, הבוגרים עצמם חשים מוכנות גבוהה יותר ברוב התחומים לרבות מיומנויות טכניות, מיומנויות תקשורת, 
קבלת החלטות, קביעת סדרי עדיפויות והדרכת מטופלים.

מסקנות 
קיימים פערים משמעותיים בין הבוגרים לאחיות בשטח.  ממצאי המחקר מסייעים לבחינה מחודשת של תכנית הליבה 
המחייבת להכשרה הגנרית בסיעוד, ומכוונים להתייחסות להדרכה הקלינית לרבות בחירת מדריכים ושדות קליניים 

לפי קריטריונים.
הממצאים מרמזים לעובדה כי האחיות בכלל ובמערכת האשפוז בפרט, חוששות ממתן עצמאות לבוגר.

נראה כי יש מקום לבחון דרכים לאפשר לבוגר למקסם את תפקודו בראשית דרכו כאח מוסמך.  
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פריסת
תוכנית העבודה



ינואר )טבת-שבט(

יום ה’יום ד’יום ג’יום ב’יום א’

1/1/172/1/173/1/174/1/175/1/17

רישום להתחמות למומחיות קליניות בסיעוד בתחומים:סוכרת, פגים, חנוכה
כירורגיה

וועדה מייעצת למחקר 
בפסיכיאטריה

וועדה מייעצת למחקר 
בגריאטריה

ינואר-אפריל גיוס מועמדים 
למומחיות קלינית פגים

פתיחת השתלמויות מוכרות בסיעוד 
בתחומים: ייעוץ הנקה, רפואה דחופה, 

ט.נ. משולב, ט.נ.ילדים, ט.נ. פגים -מרכז 
הכשרה רמב״ם

פתיחת השתלמויות מוכרות 
בסיעוד בתחומים: מניעה וקידום 

בריאות, נפרולוגיה, אונקולוגיה, 
טיפול מוגבר בחולה הגריאטרי , 

סוכרת, -מרכז הכשרה רמב״ם

פתיחת השתלמות מוכרת 
בסיעוד בתחוםייעוץ הנקה ביה״ס 

לסיעוד אשקלון

פתיחת השתלמות מוכרת 
בסיעוד בתחוםייעוץ הנקה-

ביה״ס לסיעוד קפלן

 
 
 
 
 
 

פתיחת השתלמויות מוכרות בסיעוד 
בתחומים: רפואה דחופה, ט.נ. משולב-

ביה״ס לסיעוד שיינבורן

פתיחת השתלמויות מוכרות 
בסיעוד בתחומים:  קורס סוכרת, 

אונקולוגיה, רפואה ראשונית - 
ביה״ס לסיעוד מאיר

וועדה מייעצת לאחות ראשית 
ארצית לעניין: הכשרת האחות 

המוסמכת בתחום הבטחת איכות 
וניהול סיכונים בסיעוד

 
 
 
 
 
פתיחת השתלמות מוכרת בסיעוד   

טיפול נמרץ פגים - ביה״ס לסיעוד 
שערי צדק

פתיחת השתלמות מוכרת 
בסיעוד בתחום חדר- 

ניתוחביה״ס לסיעוד אשקלון

 
 
 
 
פתיחת השתלמות מוכרת בסיעוד ייעוץ  

הנקה-ביה״ס לסיעוד זיו,צפת
פתיחת השתלמות מוכרת 
בסיעוד בתחוםחדר ניתוח, 

ביה״ס לסיעוד הדסה

פתיחת השתלמות מוכרת בסיעוד  
בבריאות הנפש-ביה״ס לסיעוד מאיר

פתיחת השתלמות מוכרת 
בסיעוד בתחום ייעוץ הנקה, 

ביה״ס לסיעוד שערי צדק

פתיחת השתלמות מוכרת בסיעוד  יט.נ. 
משולב-ביה״ס לסיעוד הדסה

 
 

פתיחת השתלמויות מוכרות בסיעוד 
בתחומים:סוכרת, נפרולוגיה, אונקולוגיה, 

טיפול מוגבר בחולה הגריאטרי  -ביה״ס 
לסיעוד אסף הרופא

יום ה’יום ד’יום ג’יום ב’יום א’

8/1/179/1/1710/1/1711/1/1712/1/17

וועדה מייעצת תכנית לימודים משלחת קרן סלומון הירשצום עשרה בטבת
גנריים

פורום מייעץ - אחיות 
פסיכיאטריה    

 
 
 
 
 

פתיחת השתלמות מוכרת 
בסיעוד בתחוםחדר ניתוח-ביה״ס 

לסיעוד דינה

פתיחת השתלמות מוכרת בסיעוד 
בתחום רפואה דחופה-ביה״ס לסיעוד 

דינה

פורום מייעץ- אחיות ראשיות 
בתי חולים כלליים                     

פתיחת השתלמות מוכרת 
בסיעוד בתחום טיפול נמרץ 
ילדים- ביה״ס לסיעוד דינה 

פתיחת קורס ט.נ. משולב, ט.נ. 
פגים -ביה״ס לסיעוד קפלן

פתיחת השתלמות מוכרת בסיעוד 
בתחום ט.נ. משולב-ביה״ס לסיעוד דינה

 
 
 

 
 
 

פתיחת השתלמות מוכרת 
בסיעוד בתחום חדר ניתוח מרכז 

הכשרה רמב״ם

פתיחת השתלמות מוכרת בסיעוד 
בתחום טיפול מוגבר בחולה הגריאטרי-

ביה״ס לסיעוד קפלן

פתיחת השתלמות מוכרת בסיעוד  
בתחום מיילדות-ביה״ס לסיעוד קפלן

יום ה’יום ד’יום ג’יום ב’יום א’

15/1/1716/1/1717/1/1718/1/1719/1/17

פורום מייעץ- אחיות ראשיות בתי חולים משלחת אחיות בכירות לארה״ב
גריאטריים  

סיור היכרות הנהלת הסיעוד עם 
הנהלת הסיעוד ביה״ח ברזילי-

אשקלון

 
 
 

 
 
 

פתיחת השתלמות מוכרת בסיעוד וועדה מיעצת לחדשנות
בתחום חדר- ניתוח ביה״ס לסיעוד ע״ש 

זיוה טל

 
 

פתיחת קורס מיילדות- מרכז 
הכשרה רמב״ם

 

יום ה’יום ד’יום ג’יום ב’יום א’

22/1/1723/1/1724/1/1725/1/1726/1/17

 
 

פתיחת השתלמויות מוכרות בסיעוד 
בתחומים ט.נ.פגים, ט.נ.ילדים- ביה״ס 

לסיעוד זיוה טל

פורום מייעץ- אחיות ראשיות וועדה מייעצת למחקר
קהילה          

מבחן בבריאות הציבור

וועדה מייעצת לאחות ראשית  
ארצית לעניין: הכשרת האחות 

המוסמכת בתחום הבטחת 
איכות וניהול סיכונים בסיעוד

  

יום ג’יום ב’יום א’

29/1/1730/1/1731/1/17

מבחן חדר-ניתוחמבחן חדר-ניתוחפרסום ציונים מניעת זיהומים

סיום גיוס מועמדים למומחיות   
קלינית בתחום סוכרת

תכנית עבודה מנהל הסיעוד 402017



פברואר )שבט-אדר(

יום ה’יום ד’יום ג’יום ב’יום א’

2/2/172/2/17
מבחן לאחות מומחית קלינית מבחן חדר-ניתוח

בכירורגיה )בכתב(

פתיחת קורס מניעת זיהומים-
ביה״ס לסיעוד ע״ש א.וולפסון

פתיחת קורס בריאות הנפש-
ביה״ס לסיעוד ע״ש א.וולפסון

פתיחת קורס מניעה וקידום 
בריאות-ביה״ס לסיעוד ע״ש 

א.וולפסון

 

יום ה’יום ד’יום ג’יום ב’יום א’
5/2/176/2/177/2/178/2/179/2/17

 
 

 

פתיחת קורס בריאות הנפש-פורום אחיות ראשיות
מרכז הכשרה רמב״ם

וועדה מייעצת -מסלול גנרי 
בתי ספר לסיעוד

פרסום ציונים לאחות מומחית 
קלינית בכירורגיה )בכתב(

פגישה עם מנהלות בתי 
ספר לסיעוד ממשלתיים 

פתיחת קורס מניעת זיהומים 
-מרכז הכשרה רמב״ם

סיור היכרות הנהלת הסיעוד 
עם הנהלת הסיעוד ביה״ח 

שערי צדק- ירושלים

וועדה מייעצת לאחות ראשית 
ארצית לעניין: הכשרת האחות 

המוסמכת בתחום הבטחת איכות 
וניהול סיכונים בסיעוד

וועדה מייעצת -מסלול גנרי 
בתי ספר לסיעוד

   

יום ה’יום ד’יום ג’יום ב’יום א’

12/2/1713/2/1714/2/1715/2/1716/2/17
פגישה עם מנהלות בתי מבחן ט.נ. משולב )א׳(

ספר לסיעוד לא ממשלתיים 
סיור היכרות הנהלת הסיעוד 

עם הנהלת מכללת עמק 
יזרעאל וביה״ס נצרת 

א.מ.מ.ס

מבחן ט.נ.ילדיםמבחן ט.נ.ילדים

 
 

 
 

 
 

וועדה מייעצת מסלולו גנרי- מבחן למעמד אחות מעשית
אוניברסיטאות ומכללות 

וועדה מייעצת מסלולו גנרי- 
אוניברסיטאות ומכללות 

 

יום ה’יום ד’יום ג’יום ב’יום א’

19/2/1720/2/1721/2/1722/2/1723/2/17
 
 

מבחן לאחות מומחית 
קלינית בכירורגיה )בע״פ(

 
 

 
 

 
 

סיור היכרות הנהלת הסיעוד 
עם הנהלת ביה״ס לסיעוד 

בני- ציון חיפה

יום ג’יום ב’יום א’

26/2/1727/2/1728/2/17
פרסום ציונים לאחות מבחן בנפרולוגיה

מומחית קלינית בכירורגיה 
)בע״פ(

פורום הלב

פתיחת קורס מיילדות  
ביה״ס לסיעוד ע״ש זיוה טל
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מרץ )אדר-ניסן(

יום ה’יום ד’יום ג’יום ב’יום א’

1/3/172/3/17

 מבחן בסוכרת

יום ה’יום ד’יום ג’יום ב’יום א’

5/3/176/3/177/3/178/3/179/3/17

פתיחת השתלמויות 
מוכרת בסיעוד בתחום 
ייעוץ פעילות גופנית 

בביה״ס לסיעוד ע״ש זיוה 
טל

פורום מומחיות

 
 
 

פורום מייעץ- אחיות 
ראשיות בתי חולים 

גריאטריים                 
תענית אסתר

פתיחת השתלמות מוכרת 
בסיעוד בתחום ייעוץ שינה 

 בביה״ס לסיעוד שיינבורן
 

 
פרסום ציונים בבריאות  

הציבור

פרסום  ציונים חדר ניתוח 

יום ה’יום ד’יום ג’יום ב’יום א’

12/3/1713/3/1714/3/1715/3/1716/3/17

וועדה מייעצת לקורסים שושן פוריםפורים
על בסיסיים

 
 

סיור היכרות הנהלת 
הסיעוד עם הנהלת ביה״ס 

לסיעוד ברזילי-אשקלון

פתיחת התמחות מומחיות   
 קליניות בתחום פגים

יום ה’יום ד’יום ג’יום ב’יום א’

19/3/1720/3/1721/3/1722/3/1723/3/17

 
 
 

 
סיור היכרות הנהלת  

הסיעוד עם הנהלת ביה״ס 
לסיעוד קפלן

מבחן ט.נ. משולב )ב׳(מבחן ט.נ. משולב )ב׳(

 
סיור היכרות הנהלת 
הסיעוד עם הנהלת 

ביה״ס לסיעוד בני- ציון 
חיפהשערי צדק-ירושלים

פרסום  ציונים ט.נ. משולב 
)א׳(

פתיחת התמחות מומחיות 
קליניות בתחום  במדיניות 

ומנהל

  

יום ה’יום ד’יום ג’יום ב’יום א’

26/3/1727/3/1728/3/1729/3/1730/3/17

פרסום הקצאות למשרות 
בגין מילוי מקום ליוצאים 

ללמוד בקורסים על 
בסיסיים

פורום מייעץ- אחיות מבחן בפסיכיאטריהמבחן בגריאטריה
מבחן   באי-ספיקת לבראשיות קהילה   

סיור היכרות הנהלת פרסום  ציונים מעשיות
הסיעוד עם הנהלת ביה״ס 

לסיעוד שיינבורן -ת״א
 

 
 

 
 

פרסום  ציונים ט.נ.ילדים

יום ו’

24/3/17

וועדה מייעצת לאחות 
ראשית ארצית לעניין: 

הכשרת האחות המוסמכת 
בתחום הבטחת איכות 
וניהול סיכונים בסיעוד
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אפריל )ניסן-אייר(

יום ה’יום ד’יום ג’יום ב’יום א’

2/4/173/4/174/4/175/4/176/4/17

מבחן ט.נ. משולב )ג׳(מבחן ט.נ. משולב )ג׳(
פתיחת התמחות  מומחיות  
קליניות בתחומים סוכרת, 

פגים, כירורגיה
מבחן ט.נ. משולב )ג׳(מבחן מוסמכות

פתיחת לימודי-סיעוד- 
 מבחן ממיין ייעודי  בתוכנית הסבת אקדמאיים

פרסום ציונים נפרולוגיהמבחן מיילדות בכתב)שיקום ושבץ מוחי(

יום ה’יום ד’יום ג’יום ב’יום א’

9/4/1710/4/1711/4/1712/4/1713/4/17

חול המועד פסחחול המועד פסחחול המועד פסחערב פסחפרסום  ציונים סוכרת

יום ה’יום ד’יום ג’יום ב’יום א’

16/4/1717/4/1718/4/1719/4/1720/4/17

פרסום ציונים ממיין ייעודי חול המועד פסחחול המועד פסח
מבחן ברפואה ראשונית )שיקום ושבץ מוחי(

יום ה’יום ד’יום ג’יום ב’יום א’

23/4/1724/4/1725/4/1726/4/1727/4/17

אפריל-ספטמבר גיוס 
מועמדים למומחיות קליניות 

בתחומים כאב ושיקום
יום ערעור למבחן ממיין ייעודייום השואה

פורום מייעץ- אחיות ראשיות 
בתי חולים כלליים

)ד״ר שושי גולדברג(
שבוע עולמי לעידוד חיסונים

 

פורום מייעץ- אחיות 
פסיכיאטריה

)ד״ר שושי גולדברג(

סיור היכרות הנהלת הסיעוד 
עם הנהלת ביה״ס לסיעוד 

פט-מתיוס חדרה
  

יום א’

30/4/17

מבחן ברפואה דחופה

סיום תהליך  גיוס מועמדים 
למומחיות קלינית פגים
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מאי )אייר-סיון(

יום ו’יום ה’יום ד’יום ג’יום ב’יום א’

1/5/172/5/173/5/174/5/175/5/17

יום העצמאותיום הזיכרון 

סיור היכרות הנהלת 
הסיעוד עם הנהלת 
ביה״ס לסיעוד מאיר

 

מבחן ברפואה דחופה

יום ו’יום ה’יום ד’יום ג’יום ב’יום א’

7/5/178/5/179/5/1710/5/1711/5/1712/5/17

מבחן מיילדותמבחן מיילדות

 
 

יום עולמי לפעילות 
גופנית

פרסום ציונים ט.נ. משולב 
)ב׳(

יום האחות הבינלאומי

פתיחת השתלמויות 
מוכרת בסיעודבתחום 
שיקום- ביה״ס לסיעוד 

אסף הרופא    

פתיחת קורס נפרולוגיה - 
מבחן ט.נ. פגיםמבחן ט.נ. פגיםביה״ס לסיעוד דינה

פתיחת השתלמויות 
מוכרת בסיעודבתחום 
שיקום- ביה״ס לסיעוד 

מאיר

 
 

 
 

 
 

פתיחת השתלמויות 
מוכרת בסיעוד בתחום 

שבץ מוחי- ביה״ס לסיעוד 
וולפסון

יום ו’יום ה’יום ד’יום ג’יום ב’יום א’

14/5/1715/5/1716/5/1717/5/1718/5/1719/5/17

שבוע בטיחות הילדל״ג בעומר

 
 
 

 
 
 

מבחן אונקולוגיה

 
 

פרסום ציונים בגריאטריה
 

פרסום ציונים באי-
ספיקת לב

פרסום ציונים 
בפסיכיאטריה

יום ו’יום ה’יום ד’יום ג’יום ב’יום א’

21/5/1722/5/1723/5/1724/5/1725/5/1726/5/17

 
 

פרסום ציונים ט.נ. משולב 
)ג׳(

וועדה מייעצת -מסלול 
גנרי בתי ספר לסיעוד, 

קבוצה ב׳ )רינה שימונוב(
 

וועדה מייעצת מסלולו 
גנרי- אוניברסיטאות 
ומכללות -קבוצה א׳ 

 
 

וועדה מייעצת -מסלול 
גנרי בתי ספר לסיעוד, 

קבוצה א׳ 

יום ו’יום ה’יום ד’יום ג’יום ב’יום א’

28/5/1729/5/1730/5/1731/5/17

 
 
 

 

פרסום ציונים רפואה 
ראשונית

שבועותערב שבועות
 
 
 

 

פרסום ציונים מוסמכות
פרסום ציונים מיילדות 

בכתב

וועדה מייעצת מסלולו 
גנרי- אוניברסיטאות 
ומכללות -קבוצה ב׳ 
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יוני )סיון-תמוז(

יום ה’יום ד’יום ג’יום ב’יום א’

1/6/17

במהלך יוני כנס סגל בכיר

יום ה’יום ד’יום ג’יום ב’יום א’

4/6/175/6/176/6/177/6/178/6/17

הפעלת תוכנית מומחית 
קלינית בסיעוד בתחום פגים 

)אונ׳ ת״א(
מבחן לאחות מומחית קלינית 
 )אבות מקצוע(שיקום )בכתב(

 

 
יום ה’יום ד’יום ג’יום ב’יום א’

11/6/1712/6/1713/6/1714/6/1715/6/17

יום המודעות הבינלאומי 
למניעת התעללות בזקנים 

והזנחתם
 
 

מפגש וועדה מייעצת תכנית 
לימודים גנריים

פתיחת מומחיות 
בכירורגיה

 
 

 
 
 

 
 
פרסום  ציונים רפואה דחופה 

פרסום ציונים מומחית קלינית 
)אבות מקצוע( שיקום )בכתב(

יום ה’יום ד’יום ג’יום ב’יום א’

18/6/1719/6/1720/6/1721/6/1722/6/17

פרסום ציונים מיילדות 
סימולצייה

 

מבחן לאחות מומחית קלינית 
 )אבות מקצוע(
שיקום )בע״פ(

 

שבוע עידוד הנקה
 

   
 

פרסום ציונים ט.נ.פגים

פרסום ציונים מומחית קלינית 
)אבות מקצוע(שיקום )בע״פ(

יום ה’יום ד’יום ג’יום ב’יום א’

25/6/1726/6/1727/6/1728/6/1729/6/17

 
 

פגישה עם מנהלות בתי ספר 
לסיעוד ממשלתיים 

 
פורום הלב

 
 
 

סיום ההרשמה למבחן ממיין

פרסום  ציונים אונקולוגיה
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יולי - אוגוסט )תמוז-אלול(

יום ה’יום ד’יום ג’יום ב’יום א’

2/7/173/7/174/7/175/7/176/7/17

מבחן לאחות מומחית קלינית פורום מומחיות 
בגריאטריה 

וועדה מייעצת -מסלול גנרי 
בתי ספר לסיעוד

וועדה מייעצת מסלולו גנרי- 
אוניברסיטאות ומכללות 

 
 

פגישה עם מנהלות בתי ספר 
לסיעוד  לא ממשלתיים 

 

מבחן ממיין

 
 

 
 

וועדה מייעצת -מסלול גנרי 
בתי ספר לסיעוד

יום ה’יום ד’יום ג’יום ב’יום א’

9/7/1710/7/1711/7/1712/7/1713/7/17

 
 

פגישה עם ראשי חוגים
 

 
פרסום ציונים לאחות מומחית 

קלינית בגריאטריה 

וועדה מייעצת מסלולו גנרי- 
אוניברסיטאות ומכללות 

 
 
 

יום ה’יום ד’יום ג’יום ב’יום א’

16/7/1717/7/1718/7/1719/7/1720/7/17

 
 

 
 

מבחן לאחות מומחית קלינית 
בגריאטריה )בע״פ(

                  
 

 
 

פרסום ציונים מבחן ממיין

יום ה’יום ד’יום ג’יום ב’יום א’

23/7/1724/7/1725/7/1726/7/1727/7/17

 
 

 
 

פרסום ציונים לאחות מומחית 
קלינית בגריאטריה )בע״פ(

 
 

פורום אחיות מומחיות
 

יום ערעור למבחן ממיין

יום ה’יום ד’יום ג’יום ב’יום א’

30/7/1731/7/171/8/172/8/173/8/17

מועד קיץמועד קיץתשעה באב
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ספטמבר-אוקטובר )אלול-חשון(

יום ה’יום ד’יום ג’יום ב’יום א’

3/9/174/9/175/9/176/9/177/9/17

ספטמבר- דצמבר גיוס 
מועמדים למומחיות קלינית 
בכירורגיה, רפואה ראשונית, 

גריאטריה ומדיניות ומנהל
 

פורום מייעץ- אחיות ראשיות 
בתי חולים כלליים                   

 
 
 

מבחן מוסמכות

 
 

פורום מייעץ- אחיות ראשיות 
בתי חולים גריאטריים                 

יום ה’יום ד’יום ג’יום ב’יום א’

10/9/1711/9/1712/9/1713/9/1714/9/17

 
 

פרסום  ציונים מועדי קיץ
 

וועדה מייעצת לקורסים על 
בסיסיים

פורום מייעץ- אחיות ראשיות 
 קהילה            

וועדה מייעצת מסלולו גנרי- 
אוניברסיטאות ומכללות 

-קבוצה א׳  וועדה מייעצת -מסלול גנרי בתי 
ספר לסיעוד, קבוצה א׳ 

וועדה מייעצת -מסלול גנרי בתי 
ספר לסיעוד, קבוצה ב׳ 

יום ה’יום ד’יום ג’יום ב’יום א’

17/9/1718/9/1719/9/1720/9/1721/9/17

סיום ההרשמה לתכניות 
השתלמות מוכרת

וועדה מייעצת מסלולו גנרי- 
אוניברסיטאות ומכללות 

-קבוצה ב׳
ראש השנהערב ראש השנה 

יום ה’יום ד’יום ג’יום ב’יום א’

24/9/1725/9/1726/9/1727/9/1728/9/17
 

פורום מייעץ- אחיות 
יום עולמי לאמצעי מניעהפסיכיאטריה

סיום תהליך גיוס מועמדים 
למומחיות קליניות בתחומים 

כאב ושיקום
יום בריאות הלב העולמי

יום א’

1/10/17

חודש המודעות הבינלאומי 
לסרטן השד

יום ג’יום ב’יום א’

29/10/1730/10/1731/10/17

פתיחת לימודי סיעוד בתוכנית 
אקדמית 

פתיחת לימודי סיעוד בתוכנית 
פרסום ציונים מוסמכותהסבת אקדמאיים
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נובמבר-דצמבר )כסלו-טבת(

יום ה’יום ד’יום ג’יום ב’יום א’

1/11/172/11/17
הפעלת תוכנית מומחית קלינית 

בסיעוד בתחום כאב )אונ‹ 
 ת«א(

הפעלת תוכנית מומחית קלינית  
בסיעוד בתחום שיקום )אונ‹ 

ת«א(
יום ה’יום ד’יום ג’יום ב’יום א’

5/11/176/11/177/11/178/11/179/11/17

 
מבחן ייעוץ הנקהמבחן ייעוץ הנקה

  
 פורום מומחיות

יום ה’יום ד’יום ג’יום ב’יום א’

12/11/1713/11/1714/11/1715/11/1716/11/17

פגישה עם מנהלות בתי ספר  
   לסיעוד ממשלתיים

יום ה’יום ד’יום ג’יום ב’יום א’

19/11/1720/11/1721/11/1722/11/1723/11/17

פגישה עם מנהלות בתי ספר  
  מבחן בהדרכה קליניתלסיעוד לא ממשלתיים 

יום ה’יום ד’יום ג’יום ב’יום א’

3/12/174/12/175/12/176/12/177/12/17

מבחן במומחיות קלינות תחום  
   טיפול תומך- בכתב

יום ה’יום ד’יום ג’יום ב’יום א’

10/12/1711/12/1712/12/1713/12/1714/12/17

 
 

מפגש וועדה מייעצת תכנית 
לימודים גנריים

 
 

חנוכה
 

חנוכה

פרסום ציונים  במומחיות 
קלינות תחום טיפול תומך- 

בכתב
פרסום ציונים ייעוץ הנקה

יום ה’יום ד’יום ג’יום ב’יום א’

17/12/1718/12/1719/12/1720/12/1721/12/17

חנוכה
 

כנס אחיות מומחיותחנוכהחנוכהחנוכה

מבחן במומחיות קלינות תחום 
טיפול תומך- בע«פ

מבחן במומחיות קלינות תחום 
 מבחן במניעת זיהומיםטיפול תומך- בע«פ

יום ה’יום ד’יום ג’יום ב’יום א’

24/12/1725/12/1726/12/1727/12/1728/12/17

 פרסום ציונים  במומחיות 
 קלינות תחום טיפול תומך-

בע«פ

פרסום חוזר שכר לימוד לשנת 
2014

 
 
 

 
פורום הלב  

יום א’

31/12/17

סיום הליך גיוס מועמדים 
למומחיות קלינית בכירורגיה, 
רפואה ראשונית, גריאטריה 

ומדיניות ומנהל
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נספח 1  - פריסת תכניות לימוד בסיעוד
המופעלות במוסדות ההכשרה בשנת 2017

א. תכנון פריסת תוכניות לימודים לתואר ראשון )BA(  בסיעוד ואחות מוסמכת

* תאריך בתי ספר משולבים שם המוסד האקדמי
   פתיחה

אוניברסיטת תל אביב

ביה״ס האקדמי לסיעוד ע״ש פט מתיוס, מרכז רפואי הלל יפה

22.10.17

ביה״ס האקדמי לסיעוד ע״ש זיוה טל,  מרכז רפואי שיבא
ביה״ס האקדמי לאחיות ע״ש שיינברון, מרכז רפואי תל אביב

ביה״ס האקדמי לסיעוד ע״ש וולפסון
צה״ל –מסלול עתודה- בביה”ס האקדמי לסיעוד ע”ש וולפסון

ביה״ס האקדמי לסיעוד ״דינה״ מרחב בילינסון
ביה״ס האקדמי לסיעוד במרכז הרפואי מאיר

22.10.17אוניברסיטת חיפה והטכניון

האוניברסיטה  העברית  בירושלים

ביה״ס האקדמי לסיעוד ע״ש הנריטה סאלד,
 מרכז רפואי הדסה

22.10.17 ביה״ס האקדמי לסיעוד אסף הרופא 
ביה״ס האקדמי לסיעוד קפלן

29.10.17אוניברסיטת  בן-גוריון בנגב

ביה״ס הגבוה לטכנולוגיה -מכון טל

מכון טל - )בנות(

17.10.17
שלוחת ״מבחר״ בני-ברק )בנות(

מכון לב - )בנים(
ביה״ס האקדמי לסיעוד שערי צדק 

22.10.17 המכללה האקדמית צפת
 תוכנית כלליתמכללת עמק יזרעאל

22.10.17
ביה״ס לסיעוד נצרת - צפי פתיחה

29.10.17 המכללה האקדמית לישראל

המרכז האקדמי רופין
תוכנית כללית -המרכז האקדמי רופין 

22.10.17
ביה״ס האקדמי לסיעוד  לניאדו

המכללה האקדמית  תל-אביב יפו
תכנית כללית- המכללה האקדמית  תל-אביב יפו

22.10.17
שלוחת ״מבחר״-בני ברק )בנים(

29.10.17 אוניברסיטת  אריאל בשומרון
22.10.17 המכללה האקדמית אשקלון

* מועדי פתיחת מסלולי לימוד עשויים להשתנות, יש להתעדכן  במוסד המפעיל את התוכנית.
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ב. תכנון פריסת תוכניות הסבת אקדמאיים ולימודי תעודה לתואר אחות מוסמכת

* הסבת אקדמאיים 2017שם מוסד
* לימודי תעודה

2017

22/10/17אוניברסיטת ת״א ) תואר ראשון בסיעוד(
3/4/1715/10/17 ביה״ס האקדמי לסיעוד ע״ש פט מתיוס, הלל יפה

23/4/175/9/17ביה״ס האקדמי לסיעוד ע״ש זיוה טל, שיבא
2/4/1720/7/17ביה״ס האקדמי לאחיות ע״ש שיינברון, איכילוב, ת״א

5/3/1710/9/17ביה״ס האקדמי לסיעוד ע״ש וולפסון
26/3/1724/10/17ביה״ס האקדמי לסיעוד ״דינה״ מרחב בילינסון
5/3/174/9/17ביה״ס האקדמי לסיעוד במרכז הרפואי מאיר

15/10/17ביה״ס האקדמי לסיעוד ע״ש הנריטה סאלד, הדסה
30/4/175/9/17ביה״ס האקדמי לסיעוד אסף הרופא

23/4/1715/5/17ביה״ס האקדמי לסיעוד קפלן
26/3/17 ביה״ס האקדמי לסיעוד שערי צדק 

23/4/1715/10/1724/4/1716/10/17ביה״ס לסיעוד במרכז הרפואי ברזילי אשקלון 
23/4/1718/10/1719/4/1722/10/17ביה״ס לסיעוד  במרכז הרפואי  בני ציון

19/4/174/9/1725/4/1711/9/17ביה״ס לסיעוד, במרכז הרפואי  רבקה זיו, צפת

3/4/2017ביה״ס לסיעוד, נצרת 

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

* פתיחת מסלול הלימודים מותנה במספר הנרשמים.



ת 2017
שנ

ת ל
מוכרו

ת 
מיו

תל
ש

ת ה
תוכניו

ת 
ס

פרי
ס’ 2 - 

מ
ח 

פ
ס

נ
מינהל הסיעוד

 

ת ל-2017
מוכר

ת 
מו

תל
ש

ה
ת 

תכניו
ת 

ס
 פרי

מוסד
 

הכשרה
 

 
 

 
  

תחום ההשתלמות
 

מרכז 
להכשרה 
מתקדמת 

בסיעוד 
לאזור 
הצפון

 

ביה"ס 
האקדמי 
לאחיות

 
ע"ש 

שיינברון
 

ביה"ס 
האקדמי 
לסיעוד 

ע"ש זיוה 
טל, שיבא

 

ביה"ס 
האקדמי 
לסיעוד 
אסף 
הרופא

 

ביה"ס 
האקדמי 
לסיעוד 

ע"ש 
וולפסון

 

ביה"ס 
לסיעוד 
במרכז 
הרפואי 
ברזילי 

אשקלון 
 

ביה"ס 
לסיעוד, 
ביה"ח 

רבקה זיו, 
צפת

 

ביה"ס 
האקדמי 
לסיעוד 

קפלן
 

ביה"ס 
האקדמי 
לסיעוד 
במרכז 
הרפואי 

מאיר
 

ביה"ס 
האקדמי 
לסיעוד 
"דינה" 
מרחב 
בילינסון

 

ביה"ס 
האקדמי 

לסיעוד ע
"ש 

הנרי
א

טה 
סאלד של 

הדסה
 

 
ביה"ס 

האקדמי 
לסיעוד 

שערי צדק 
 

מכללת 
עמק 

יזרעאל
 

בי"ס 
האקדמי 
לסיעוד 

בהלל יפה
 

המכללה 
האקדמית 

צפת
 

מיילדות
 

15/1/17
 

 
27/2/17

 
 

 
 

 
9/1/17

 
 

 
 

 
 

 
 

חדר ניתוח
 

8/1/17
 

 
16/1/17

 
 

 
3/1/17

 
 

 
 

18/1/17
 

3/1/17
 

 
 

 
 

בריאות הנפש
 

7/2/17
 

 
 

 
2/2/17

 
 

 
 

2/1/17
 

 
 

 
 

 
 

ייעוץ הנקה
 

2/1/17
 

 
6/2/17

 
 

 
4/1/17

 
2/1/17

 
5/1/17

 
 

 
 

3/1/17
 

 
 

 

מניעת זיהומים
 

7/2/17
 

 
 

 
1/2/17

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

מניעה וקידום 
בריאות

 
3/1/17

 
 

 
 

1/2/17
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

תכניות השתלמות מוכרות בתחומים חדשים
 

שיקום
 

 
 

 
7/5/17 

 
 

 
 

7/5/17 
 

 
 

 
 

 

שבץ מוחי
 

 
 

 
 

7/5/17 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

ייעוץ פעילות 
גופנית

 
 

 
5/3/17

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

ייעוץ שינה
 

 
5/3/17

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

הדרכה קלינית
 

הדרכה קלינית
 

3/9/17
 

5/3/17
 15/10/1

7
 

20/4/17
 

4/1/17
 

7/2/17
 5/9/17

 
2/2/17

 
5/3/17

 3/9/17
 

1/12/17
 

1/11/17
 

22/10/1
7

 
25/12/17

 
8/3/17

 
27/2/1

7
 

6/317
 

4/6/17
 

 
* 

ת 
ח

תי
מועדי פ

ת
תוכני

ה
ת 

א
מפעיל 

ה
סד 

מו
תעדכן  ב

ה
ש ל

ת, י
תנו

ש
ה

ם ל
שויי

מוד ע
סלולי לי

מ
 

 

ת ל-2017
מוכר

ת 
מו

תל
ש

ה
ת 

תכניו
ת 

ס
 פרי

מוסד
 

הכשרה
 

 
 

 
  

תחום ההשתלמות
 

מרכז 
להכשרה 
מתקדמת 

בסיעוד 
לאזור 
הצפון

 

ביה"ס 
האקדמי 
לאחיות

 
ע"ש 

שיינברון
 

ביה"ס 
האקדמי 
לסיעוד 

ע"ש זיוה 
טל, שיבא

 

ביה"ס 
האקדמי 
לסיעוד 
אסף 
הרופא

 

ביה"ס 
האקדמי 
לסיעוד 

ע"ש 
וולפסון

 

ביה"ס 
לסיעוד 
במרכז 
הרפואי 
ברזילי 

אשקלון 
 

ביה"ס 
לסיעוד, 
ביה"ח 

רבקה זיו, 
צפת

 

ביה"ס 
האקדמי 
לסיעוד 

קפלן
 

ביה"ס 
האקדמי 
לסיעוד 
במרכז 
הרפואי 

מאיר
 

ביה"ס 
האקדמי 
לסיעוד 
"דינה" 
מרחב 
בילינסון

 

ביה"ס 
האקדמי 

לסיעוד ע
"ש 

הנרי
א

טה 
סאלד של 

הדסה
 

 
ביה"ס 

האקדמי 
לסיעוד 

שערי צדק 
 

מכללת 
עמק 

יזרעאל
 

בי"ס 
האקדמי 
לסיעוד 

בהלל יפה
 

המכללה 
האקדמית 

צפת
 

מיילדות
 

15/1/17
 

 
27/2/17

 
 

 
 

 
9/1/17

 
 

 
 

 
 

 
 

חדר ניתוח
 

8/1/17
 

 
16/1/17

 
 

 
3/1/17

 
 

 
 

18/1/17
 

3/1/17
 

 
 

 
 

בריאות הנפש
 

7/2/17
 

 
 

 
2/2/17

 
 

 
 

2/1/17
 

 
 

 
 

 
 

ייעוץ הנקה
 

2/1/17
 

 
6/2/17

 
 

 
4/1/17

 
2/1/17

 
5/1/17

 
 

 
 

3/1/17
 

 
 

 

מניעת זיהומים
 

7/2/17
 

 
 

 
1/2/17

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

מניעה וקידום 
בריאות

 
3/1/17

 
 

 
 

1/2/17
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

תכניות השתלמות מוכרות בתחומים חדשים
 

שיקום
 

 
 

 
7/5/17 

 
 

 
 

7/5/17 
 

 
 

 
 

 

שבץ מוחי
 

 
 

 
 

7/5/17 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

ייעוץ פעילות 
גופנית

 
 

 
5/3/17

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

ייעוץ שינה
 

 
5/3/17

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

הדרכה קלינית
 

הדרכה קלינית
 

3/9/17
 

5/3/17
 15/10/1

7
 

20/4/17
 

4/1/17
 

7/2/17
 5/9/17

 
2/2/17

 
5/3/17

 3/9/17
 

1/12/17
 

1/11/17
 

22/10/1
7

 
25/12/17

 
8/3/17

 
27/2/1

7
 

6/317
 

4/6/17
 

 
* 

ת 
ח

תי
מועדי פ

ת
תוכני

ה
ת 

א
מפעיל 

ה
סד 

מו
תעדכן  ב

ה
ש ל

ת, י
תנו

ש
ה

ם ל
שויי

מוד ע
סלולי לי

מ
 

שים
שתלמות מוכרות בתחומים חד

תכניות ה

הדרכה קלינית



מינהל הסיעוד

תכנית עבודה מנהל הסיעוד 532017

מועד מבחן ממשלתי משוערמוסד הכשרהמועד פתיחת הקורסתחום

מרץ - 2018אוניברסיטת  ת”א23.4.2017 סוכרת

21.3.2017מדיניות ומנהל
 מנהל הסיעוד – משרד

הבריאות
ינואר - 2018

יולי - 2018אוניברסיטת  ת”איולי - 2017פגים

דצמבר - 2018אוניברסיטת  ת”אנובמבר - 2017שיקום

דצמבר - 2018אוניברסיטת  ת”אנובמבר - 2017כאב

ינואר - 2019אוניברסיטת  ת”אינואר - 2018כירורגיה

ינואר - 2019אוניברסיטת  ת”אינואר - 2018גריאטריה

ינואר - 2019אוניברסיטת  ת”אינואר - 2018רפואה ראשונית בקהילה

ינואר - 2018מדיניות ומנהל
 מנהל הסיעוד – משרד

 הבריאות
ינואר - 2019

נספח מספר 3 
תוכניות להכשרת אחיות מומחיות קליניות בסיעוד  

מועדי פתיחה והכשרה

* מועדי פתיחת מסלולי לימוד עשויים להשתנות, יש להתעדכן  במוסד המפעיל את התוכנית
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נספח מספר 4
מועדי בחינות ממיינות והשתלמויות מוכרת בסיעוד

פרסום הציונים לסטודנטיםתאריך הבחינהמס ימי בחינהתחום המבחן
)לפי 30 ימי עבודה(

04.04.1718.04.17מבחן ממיין-ייעודי

04.07.1718.07.17מבחן ממיין

126.01.1709.03.17בריאות הציבור

3חדר ניתוח

30.01.17

09.03.17 31.01.17

01.02.17

112.02.1723.03.17ט.נ.משולב )א׳(

2ט.נ.ילדים
15.02.17

27.03.17
16.02.17

126.02.1706.04.17נפרולוגיה

101.03.1709.04.17סכרת

2ט.נ.משולב )ב׳(
22.03.17

11.05.17
23.03.17

127.03.1715.05.17גריאטריה

128.03.1718.05.17פסיכיאטריה

130.03.1718.05.17אי ספיקת לב

3ט.נ.משולב )ג׳(

02.04.17

22.05.17 03.04.17

06.04.17

120.04.1729.05.17רפואה ראשונית

2רפואה דחופה
30.04.17

12.06.17
03.05.17

מיילדות

05.04.1629.05.17בכתב

2
07.05.17

18.06.17
08.05.17

2ט.נ. פגים
10.05.17

22.06.17
11.05.17

118.05.1729.06.17אונקולוגיה

2מועד קיץ
02.08.17

07.09.16
03.08.17

2ייעוץ הנקה
06.11.17

16.12.17
07.11.17

21.11.1702.01.18הדרכה קלינית

  29סה״כ

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



מינהל הסיעוד

תכנית עבודה מנהל הסיעוד 552017

מועדי בחינת מוסמכות

פרסום ציונים תאריך בחינה

בחינת מוסמכות
27.05.17 5.04.17

29.10.17 06.09.17

מועדי בחינות מומחיות קליניות

פרסום הציונים תאריך הבחינהאופן הבחינהתחום המבחן
לסטודנטים

תאריך פרסום 
בפועל

כירורגיה
02.02.1709.02.17בכתב

20.02.1727.02.17בע״פ

גריאטריה
04.07.1711.07.17בכתב

18.07.1725.07.17בע״פ

אבות מקצוע כאב
11.07.17בכתב

25.07.17בע״פ

אבות מקצוע שיקום
05.06.17בכתב

19.06.17בע״פ

טיפול תומך
4.12.17בכתב

18-19.12.17בע״פ

רישום מרשמים ייעודי לסוכרת 
וטיפול תומך

 תלוי במספר
   נרשמים

* מועדי פתיחת מסלולי לימוד עשויים להשתנות, יש להתעדכן  במוסד המפעיל את התוכנית.
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נספח מספר 5  - תוכניות לעולים

תאריכי פתיחת קורסי הכנה לעולים לקראת
מבחן רישום ממשלתי למעמד אח/ות מוסמך/ת:

מוסד הכשרה
ביה״ס לסיעוד

במרכז הרפואי ברזילי 
אשקלון 

ביה״ס לסיעוד,
ביה״ח רבקה זיו, צפת

ביה״ס האקדמי לסיעוד
אסף הרופא

29/1/1713/2/1726/2/17תאריך קורס הכנה
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 מינהל הסיעוד
 משרד הבריאות

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

 02-5655945 פקס:  *5400  טל:
 

Nursing Division 
Ministry of Health 
P.O.B 1176 Jerusalem 91010 
call.habriut@moh.health.gov.il  
Tel: * 5400 Fax:  02-5655945  

 

 כ"ב בכסלו, התשע"ז                                                                                      
 2016דצמבר  22                                                                                         

 288100216אסמכתא:                                                                                        
 שכ"ל -תקציב 54מספרנו: תיק /

 
 
 

 לכבוד
 בתי"ח כלליים, גריאטריים, פסיכיאטריים –מנהלות הסיעוד 

 מנהלות בתיה"ס לסיעוד
 אחיות ראשיות קופות חולים

 לשכות הבריאותאחיות מפקחות מחוזיות ב
 
 

 שלום רב,
 

 
    2017 לשנת שכר לימוד: הנדון

 
 
 

 מסמך זה מתייחס לשכר לימוד במקבצי התוכניות הבאות:
 
 קורסים על בסיסיים(לאחיות מוסמכות* )השתלמויות מוכרות בסיעוד  .א
 *אחות מוסמכת מעמדל ת אקדמאיםתכנית הסב .ב
 *אחות מוסמכת מעמדל לימודי תעודה .ג
 

 ניות יפורטו הסעיפים הבאים:לגבי כל מקבץ תכ

 עקרונות -
 שכר הלימוד  -
 כללי תשלום שכר לימוד -
 בקרה ודיווח -

 
את הלומדים באשר להנחיות שכר הלימוד, כפי שמופיעות במסמך זה,  אבקש לידע

 בהתאם לתוכנית הלימודים הרלוונטית לכל קבוצה.
 
 
 
 

לגברים ולנשים * השימוש בלשון נקבה/זכר נעשה מטעמי נוחות בלבד והוא מתייחס 
 כאחד.

נספח מספר 6 - חוזר שכר לימוד לשנת 2017
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 מינהל הסיעוד
 משרד הבריאות

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

 02-5655945 פקס:  *5400  טל:
 

Nursing Division 
Ministry of Health 
P.O.B 1176 Jerusalem 91010 
call.habriut@moh.health.gov.il  
Tel: * 5400 Fax:  02-5655945  

 

 כללי
שכר הלימוד נגזר מתמחור תכניות הלימוד ומשתנה בהתאם לאילוצי התקציב של  .1

 אותה השנה.

סטודנט אשר החל לימודיו בתוכנית לימודים בסיעוד נדרש למלא כתב התחייבות  .2
(. כתב ההתחייבות ימולא על ידי הסטודנט עם 2לתשלום שכר לימוד )ראה נספח 

 ויתויק בתיקו האישי בבית הספר. תחילת לימודיו

חובותיו, לרבות סטודנט יהיה זכאי לגשת לבחינת רישום/רישוי לאחר שמילא כל  .3
תשלומי שכר לימוד ודמי טיפול עבור הגשה לבחינה ממשלתית והנפקת תעודת 

 רישום/רישוי.

תכנית לימודים, תעודה על סיום קורס, תעודת על סטודנט יהיה זכאי לקבל אשור  .4
אך ורק לאחר סיום תשלומי שכר  ,/רישוי, או כל מסמך המעיד על לימודיורישום
  לימוד.

סטודנט המפסיק לימודיו או שלימודיו הופסקו, ישלם שכר לימוד עד למועד הפסקת  .5
 , על פי החלק היחסי של התוכנית אותה למד. הלימודים

 סטודנט לא יהיה זכאי לקבלת החזר של דמי הרישום. .6
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 91010ירושלים  1176ת.ד.
call.habriut@moh.health.gov.il  
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 )קורסים על בסיסיים( מוכרת בסיעודתכניות השתלמות  .א
 

  םבמועדי תופעלנההמפורט מטה מתייחס לתוכניות השתלמות מוכרת אשר 
 .2017דצמבר ב 31 – 2017 ינוארב 1

 תכניות בתחום האקוטי, הכרוני, מצבים אקוטיים בחולי כרוני
 

 עקרונות 1א.

  -( פי יחידות הוראה )מודולות-תמחור על

 בחלוקה ללימודי:ת על בסיס יחידות ההוראה תומחרותכניות השתלמות מוכרת מ

 חטיבה משותפת 
 תחום קליני ייחודי 
 

 שכר לימוד 2א.

 שכר הלימוד לתכניות השתלמות מוכרות בסיעוד מפורט בטבלה בסעיף 1.2א.
 .6א.

 
  הנחה בשכר לימוד 2.2א.

    -מהות  1.2.2א.

  לחלק הנחה במועדי ההפעלה הנקובים לעיל תינתן
משכר  %40גובה של בההשתלמות המוכרת, מתוכניות 

 הלימוד.

  הנחה בשכר לימוד אינה חלה על תשלומים עבור דמי
 רישום, בחינת רישום/רישוי ותעודת רישום/רישוי.

  הנחה בשכר לימוד תינתן לאחות אשר עומדת בכל
. אחות שאינה עומדת 2.2.2התנאים המפורטים בסעיף א.

 מלא. הנ"ל, תשלם שכר לימוד םבאחד מהתנאי
    -תנאים  2.2.2א.

 בתנאים הבאים: הנחה בשכר לימוד תינתן ללומדים העומדים   

  ממשלתי או מוסד  יבמוסד רפוא המועסקתאחות מוסמכת
מטעמו נשלחה לתוכנית  (,1נספח )ראה רפואי ציבורי אחר 

 הלימודים.
  על ידי  שממומנתאחות מוסמכת הלומדת בתוכנית מלאה

 משרד הבריאות. 
  הסיעוד במוסד הרפואי מצהירה בכתב כי העסקתה מנהלת

של האחות תתוכנן לתחומים הרלוונטיים לתוכנית 
 (.3נספח ראה ההשתלמות המוכרת )

  בקשת האחות בצירוף הצהרת מנהלת הסיעוד אושרה על
 להלן "הוועדה". ,ידי הוועדה להנחה בשכר לימוד
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  .ב
    -יישום   3.2.2.א

 לאחר  תוגשהנחה ל האחותקשת ב :הליך בקשת ההנחה
. (4לתוכנית ההשתלמות המוכרת )ראה נספח  הקבלת

במוסד הרפואי  הבקשה, בצירוף הצהרת מנהלת הסיעוד
ביה"ס מנהלת באמצעות , תועבר למנהל הסיעוד הציבורי

 . תכנית הלימודיםפתיחת  מיום ימי עבודה 01 -לא יאוחר מ
 .בקשה שתוגש לאחר המועד לא תידון בוועדה

 בצירוף הצהרת מנהלת  ,האחותבקשת : הליך האישור
החלטת הוועדה  מנהל הסיעוד.עדה בוותידון ב ,הסיעוד

  ביה"ס לסיעוד מנהלתבאמצעות  ,אחותלתועבר 
 (.5נספח )ראה 

 

  כללי תשלום שכר לימוד   3א.

 לימודי חטיבה משותפת : 
 בשני תשלומים: תבוצע שכר הלימוד גביית 

  2017 בינואר 15ולא יאוחר מיום  2017אר בינו 1תשלום ראשון החל מיום א.  
 2017במרץ  1תשלום שני לא יאוחר מיום ב.  

 לימודי תחום קליני ייחודי : 
 בארבעה תשלומים: תבוצעשכר הלימוד גביית 

 2017מאי ב 1תשלום ראשון לא יאוחר מיום א.  
  2017ביוני  1תשלום שני לא יאוחר מיום ב.  
 2017ביולי  1ום תשלום שלישי לא יאוחר מיג.  
 2017באוגוסט  1תשלום רביעי לא יאוחר מיום ד.  

 .מעבר בין יחידות הלימוד מותנה בהשלמת שכר הלימוד כנדרש  
 

  בקרה ודיווח   4א.

 המאשר סיום תשלומי שכר דו"ח למנהל הסיעוד ביה"ס תעביר  מנהלת
. הדו"ח יועבר על גבי תכנית השתלמות מוכרתכל לומדים בלימוד של ה

 ( במועדים הבאים:6נספח )ראה  בלהט

  דו"ח תשלומי שכר לימוד בחטיבה המשותפת יועבר 
 2017במרץ  15לא יאוחר מיום 

  דו"ח תשלומי שכר לימוד בתחום קליני ייחודי יועבר 
 2017בספטמבר  1לא יאוחר מיום 

 כניות לימודים המתוקצבות על ידי מנהל הסיעוד, המפעיל ת מנהלת ביה"ס
הפסיק לימודיו  מרצונו או בהחלטת אשר הסיעוד על לומד תודיע למנהל 

( ימי עבודה מתום 7לא יאוחר משבעה ) . הודעה תועבר בכתבביה"ס
  .(7נספח  )ראה הפסקת הלימודים
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  דמי רישום  . 5א.

מצבים אקוטיים בחולי הלימוד בתחום האקוטי, הכרוני ות ולתכנידמי רישום 
 :כרוני

 50 - חטיבה משותפת   ₪ 
 50 - חום קליני ייחודית  ₪ 

 

כניות השתלמות מוכרת בתחום האקוטי, הכרוני, בלת שכר לימוד עבור תט   6א.
 מצבים אקוטיים בחולי כרוני ו

 

גובה  שם התוכנית
 ההנחה

בחטיבה שכר לימוד 
 משותפת

בתחום קליני שכר לימוד 
 ייחודי

 הערות

 לאחר הנחה ללא הנחה לאחר הנחה ללא הנחה

 שעות 100ה. קלינית בת   6,600  1,900  רץ משולבטיפול נמ

 שעות 200ה. קלינית בת   7,400  1,900  טיפול נמרץ משולב

 שעות 300ה. קלינית בת   8,200  1,900  טיפול נמרץ משולב

 שעות 100ה. קלינית בת  3,960 6,600 1,140 1,900 40% רפואה דחופה

 שעות 300ה. קלינית בת  4,920 8,200 1,140 1,900 40% רפואה דחופה

 שעות 100ה. קלינית בת   6,600  1,900  טיפול נמרץ ילדים

 שעות 300ה. קלינית בת   8,200  1,900  טיפול נמרץ ילדים

טיפול נמרץ פגים 
 וילודים

 שעות 100ה. קלינית בת  3,660 6,100 1,140 1,900 40%

טיפול נמרץ פגים 
 וילודים

 שעות 300ה. קלינית בת  4,620 7,700 1,140 1,900 40%

 שעות 100ה. קלינית בת   6,900  1,800  נפרולוגיה

 שעות 200ה. קלינית בת   7,700  1,800  נפרולוגיה

   7,400  1,800  אונקולוגיה

טיפול מוגבר בחולה 
 הגריאטרי

 1,800  8,300   

   7,200  1,800  סוכרת

   6,360  10,600 1,080   1,800 40% רפואה ראשונית
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 תכניות השתלמות מוכרת בסיעוד בתחומים אחרים

 

 עקרונות 7א.

תכניות ההשתלמות המוכרת בתחומים אלה, מתומחרות על בסיס סך יחידות 
 ההוראה לתוכנית.

 

 שכר לימוד    8א.  

 שכר הלימוד לתוכניות השתלמות מוכרת בסיעוד מפורט בטבלה בסעיף 1.8א.
 .12א.

  כר לימודהנחה בש 2.8א.

    -מהות  1.2.8א.

  לחלק הנחה במועדי ההפעלה הנקובים לעיל תינתן
משכר  %40גובה של במתוכניות ההשתלמות המוכרת 

 הלימוד.

  הנחה בשכר הלימוד אינה חלה על תשלומים עבור דמי
 רישום, בחינת רישום/רישוי ותעודת רישום/רישוי.

  הנחה בשכר לימוד תינתן לאחות אשר עומדת בכל
. אחות שאינה עומדת 2.2.8תנאים המפורטים בסעיף א.ה

 הנ"ל, תשלם שכר לימוד מלא. םבאחד מהתנאי
 

    -תנאים  2.2.8א.

 בתנאים הבאים: הנחה בשכר לימוד תינתן ללומדים העומדים   

  ממשלתי או מוסד  יבמוסד רפוא המועסקתאחות מוסמכת
ית (, מטעמו נשלחה לתוכנ1רפואי ציבורי אחר )ראה נספח 

 הלימודים.
  אחות מוסמכת הלומדת בתוכנית מלאה שממומנת על ידי

 משרד הבריאות. 
  מנהלת הסיעוד במוסד הרפואי מצהירה בכתב כי העסקתה

של האחות תתוכנן לתחומים הרלוונטיים לתוכנית 
 (.3נספח ראה ההשתלמות המוכרת )

  בקשת האחות בצירוף הצהרת מנהלת הסיעוד אושרה על
 להלן "הוועדה". ,חה בשכר לימודידי הוועדה להנ
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    -יישום   3.1.8.א

 לאחר  תוגשלהנחה  האחותקשת ב :הליך בקשת ההנחה
. (4לתוכנית ההשתלמות המוכרת )ראה נספח  הקבלת

במוסד הרפואי  הבקשה, בצירוף הצהרת מנהלת הסיעוד
ביה"ס מנהלת באמצעות , תועבר למנהל הסיעוד הציבורי

 . תכנית הלימודיםפתיחת  מיום הימי עבוד 01 -לא יאוחר מ
 .בקשה שתוגש לאחר המועד לא תידון בוועדה

 בצירוף הצהרת מנהלת  ,האחותבקשת : הליך האישור
החלטת הוועדה  מנהל הסיעוד.עדה בוותידון ב ,הסיעוד

  ביה"ס לסיעוד מנהלתבאמצעות  ,אחותלתועבר 
 (.5נספח )ראה 

 

  כללי תשלום שכר לימוד    9א. 

  בשישה תשלומים:תבוצע הלימוד  שכרגביית 
בינואר  15ולא יאוחר מיום  2017בינואר  1תשלום ראשון/מקדמה החל מיום א.  

.2017  
 2017במרץ  1תשלום שני לא יאוחר מיום ב. 
 2017במאי  1לא יאוחר מיום שלישי תשלום ג. 
  2017ביוני  1לא יאוחר מיום  רביעיתשלום ד. 
 2017ביולי  1ם לא יאוחר מיו חמישיתשלום ה. 
 2017באוגוסט  1לא יאוחר מיום שישי תשלום ו.  

  בתכניות השתלמות מוכרת בהדרכה קלינית וטיפול וגבייתם פריסת התשלומים
הנה באחריות בית הספר לסיעוד המפעיל את  ((C.B.Tקוגניטיבי התנהגותי 

 התוכנית.
 

  בקרה ודיווח   10א.

 המאשר סיום תשלומי שכר דו"ח למנהל הסיעוד ביה"ס תעביר  מנהלת
)למעט השתלמות  השתלמות מוכרתת כניתכל לומדים בלימוד של ה

 (.C.B.Tמוכרת בהדרכה קלינית וטיפול קוגניטיבי התנהגותי 
בספטמבר  1(, לא יאוחר מיום 6הדו"ח יועבר על גבי טבלה )ראה נספח 

2017. 
 יעוד, כניות לימודים המתוקצבות על ידי מנהל הסהמפעיל ת מנהלת בי"ס

הפסיק לימודיו  מרצונו או בהחלטת אשר תודיע למנהל הסיעוד על לומד 
( ימי עבודה מתום 7לא יאוחר משבעה ) . הודעה תועבר בכתבביה"ס

 (. 7נספח  )ראה הפסקת הלימודים

 
  דמי רישום  11א.  

  100 -אחרים  בתחומים לתוכנית השתלמות מוכרתדמי רישום ₪ 
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 עבור תכניות השתלמות מוכרת בסיעוד בתחומים אחריםבלת שכר לימוד ט   12א.

 
 

שכר לימוד  הערות
 לאחר הנחה

שכר לימוד 
 שם התוכנית גובה ההנחה ללא הנחה

  חדר ניתוח 40% 8,100 4,860 שעות 182ה. קלינית בת 

  חדר ניתוח 40% 9,700 5,820 שעות 382ה. קלינית בת 

 פסיכיאטריה 40% 10,500 6,300 

מניעה וקידום  –רפואה מונעת  40% 8,800 5,280 
 בריאות

 מניעת זיהומים 40% 7,400 4,440 

 מיילדות  13,800  

 יעוץ הנקה  5,400  

 יעוץ שינה  6,000  

 יעוץ פעילות גופנית  7,700  

 הדרכה קלינית  2,900  

טיפול קוגניטיבי התנהגותי   16,000  
C.B.T 
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 אחות מוסמכתתכנית הסבת אקדמאים למעמד  .ג

 
א בין ואשר מועד הפעלתן ה הסבת אקדמאיםהמפורט מטה מתייחס לתוכניות 

 .2017בדצמבר  31לבין  2017בינואר  1התאריכים 
 

 עקרונות 1.ב

  תוקף התעריפים

לא  דהיינו תוקף שכר הלימוד הוא כפי שנקבע למועד פתיחת תכנית הלימודים,
 תוכנית.יחולו שינויים בשכר הלימוד במהלך הפעלת ה

 

 שכר לימוד 2.ב
 

  למעמד אחות שעות להסבת אקדמאים 2,648לימוד לתוכנית בת השכר 
  .₪ 23,900הוא  מוסמכת 

 

 כללי תשלום שכר לימוד   3.ב 

   מסך העלות הכוללת  10%סטודנט ישלם מקדמת שכר לימוד בגובה של
של הקורס. המקדמה תשולם עם ההודעה על קבלתו לתכנית הלימודים. 

ס רשאי לקבוע מועד אחרון לגביית המקדמה ובתנאי שזו תיעשה ביה"
 45לפני תחילת תכנית הלימודים. סטודנט יהיה זכאי להחזר המקדמה תוך 

  .ימי עבודה, אם לא התחיל את תכנית הלימודים

  2017עבור תכנית שמועד תחילתה הוא מרץ/אפריל גביית תשלומים: 

  ל מקדמה( משכר הלימוד )כול 50%יש להשלים גביית 
  . 2017בספטמבר  30לא יאוחר מיום 

  הנותרים משכר לימוד  50%יש להשלים גביית 
 . 2018בספטמבר  30לא יאוחר מיום 

  2017עבור תכנית שמועד תחילתה הוא ספטמבר/אוקטובר גביית תשלומים: 

  משכר הלימוד )כולל מקדמה(  50%יש להשלים גביית 
  . 2018במרץ  31לא יאוחר מיום 

 הנותרים משכר לימוד  50%להשלים גביית  יש 
 . 2019במרץ  31לא יאוחר מיום 

 .מעבר משנה א' לשנה ב' מותנה בהשלמת שכר הלימוד כנדרש 
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  בקרה ודיווח   4.ב

 המאשר תשלומי שכר לימוד של דו"ח למנהל הסיעוד ביה"ס תעביר  מנהלת
 . בתוכנית להסבת אקדמאים לאחות מוסמכתלומדים ה

 ( במועדים הבאים:6נספח )ראה הדו"ח יועבר על גבי טבלה 

  שמועד תחילתה הוא בתוכנית דו"חות תשלומי שכר לימוד
 יועברו:  2017מרץ/אפריל 
 2017באוקטובר  15לא יאוחר מיום דו"ח ראשון 

 2018 באוקטובר 15לא יאוחר מיום דו"ח שני 

  שמועד תחילתה הוא בתוכנית דו"חות תשלומי שכר לימוד
 יועברו:  2017ספטמבר/אוקטובר 

 2018 באפריל 15לא יאוחר מיום דו"ח ראשון 
 2019 באפריל 15לא יאוחר מיום דו"ח שני 

 שילם מיקדה ולא החל אשר על לומד למנהל הסיעוד תודיע  מנהלת ביה"ס
על לומד אשר הפסיק לימודיו מרצונו או  ואאת לימודיו בתוכנית 

( ימי עבודה מתום הפסקת 7)בהחלטת ביה"ס, לא יאוחר משבעה 
 (.7נספח  )ראהההודעה תועבר בכתב . הלימודים

 
   דמי רישום   5.ב

 
 .₪ 240 -הסבת אקדמאים למעמד אחות מוסמכת לתוכנית דמי רישום 
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 לימודי תעודה למעמד אחות מוסמכת .ג
 

תכניות לימודים גנריות למעמד אחות מוסמכת המתוקצבות מדי  הםלימודי תעודה 
 בהתאם לכללי תקציב המדינה. שנה 

 
 א בין התאריכים והמפורט מטה מתייחס לתוכניות אשר מועד הפעלתן ה

 . 2017בדצמבר  31לבין  2017בינואר  1
 
 עקרונות  .1.ג

  - תוקף התעריפים

 :דהיינו תוקף שכר הלימוד הוא כפי שנקבע למועד פתיחת תכנית הלימודים, 
 לך הפעלת התוכנית.לא יחולו שינויים בשכר הלימוד במה

 

 שכר לימוד   .2.ג

 ₪. 23,900 שעות הוא 2,648תוכנית לימוד גנרית בת לשכר הלימוד 
 ביצוע התוכנית, בפריסה רחבה או צרה, אינו משנה את גובה שכר הלימוד.

 
 כללי תשלום שכר לימוד   .3.ג

 .ת שכר הלימודוגבלבאחריות בתי הספר לסיעוד 

 
 כר לימודדמי רישום ומקדמת ש  .4.ג

 הם             דמי רישום חד פעמיים לתוכנית לימודים גנרית למעמד אחות מוסמכת           
240 .₪ 

 
 
 

 ,ה כ ר ב ב

 
 ד"ר אלזה לבון

 מנהלת המחלקה להנחיות מקצועיות
 
 
 

 אחות ראשית ארצית וראש מינהל הסיעוד ,שושי גולדברג "רהעתק: ד
 צוות מנהל הסיעוד
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 1נספח  
 

 הנכללים בתוכנית הסיוע של מנהל הסיעוד  1בתי חולים ציבוריים רשימת
 הלומדות בתוכניות השתלמות מוכרת בסיעודאחיות ל

 
 

 לאשפוז כללי בתי חולים
 בית חולים המרכזי בעמק, עפולה

 בית חולים ע"ש יוספטל, אילת
 בית חולים ע"ש ליידי דיוויס, הכרמל, חיפה

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

 מרכז רפואי ע"ש ספיר מאיר כפר סבא
 מרכז רפואי ע"ש רבין, קמפוס בילינסון, פתח תקווה

 השרון, פתח תקווה –מרכז רפואי ע"ש רבין, קמפוס גולדה 
 

 בית חולים אי.מ.מ.ס הסקוטי, נצרת
 בית חולים הצרפתי סנט וינסנט דה פאול, נצרת

 הקדושה, נצרת בית חולים המשפחה
 

 בית חולים האוניברסיטאי הדסה עין כרם, ירושלים
 בית חולים האוניברסיטאי הדסה הר הצופים, ירושלים

 
 בית חולים משגב לדך, ירושלים

 בית חולים ביקור חולים, ירושלים
 בית חולים מעיניי הישועה, בני ברק

 בית חולים שערי צדק, ירושלים
 

 (2017ח במהלך שנת בית חולים אסותא, אשדוד )יפת
 

 מוסדות שיקום
 אלין, מרכז לשיקום ילדים ונוער, ירושלים בית חולים

 בית חולים בית לוינשטיין, רעננה
 

 מוסדות לבריאות הנפש
 מרכז לבריאות הנפש גהה, פתח תקווה

 מרכז לבריאות הנפש שלוותה, הוד השרון
 

 מושכתלהם רישוי מטעם משרד הבריאות להנשמה מ מוסדות גריאטריים
 מרכז גריאטרי הרצוג, ירושלים

 מרכז גריאטרי רעות )ליכטנשטדטר(, תל אביב
 מרכז גריאטרי בית רבקה, פתח תקווה

 מרכז גריאטרי ע"ש הרצפלד, גדרה
 בית אבות נווה עמית, רחובות

 

                                                           
 בתי חולים ציבוריים שאינם ממשלתיים / ממשלתיים עירוניים  1
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 2נספח 
 

 סיעודבכתב התחייבות לתשלום שכר לימוד עבור תכנית לימודים 

 

 פרטים אישים  -חלק א' 

 ________________ __________  ת.ז. _____________________________ שם 

 ______________________ ______ טלפון סלולארי__________________________________ כתובת

 ________________________________________ ______ כתובת דוא"ל______________ טלפון נוסף

 __________  מועד סיום _________ _________ מועד פתיחה____________________ לומד/ת בתכנית

 בבי"ס לסיעוד _________________________________________________________

 

 מהות ההתחייבות –חלק ב' 

 אני מצהיר/ה ומתחייב/ת בזאת כדלהלן:

 __ ₪._______של _______הוא בגובה לעמוד  /תמתחייבאני שכר הלימוד בו  .1

ידוע לי שאני מחויב לשלם שכר לימוד כפי שאדרש בהתאם לכללי משרד הבריאות ותקנון בית הספר  .2

 לסיעוד.

 ידועים לי הכללים והתנאים לתשלום שכר הלימוד בתכנית בה אני משתתף ואני מתחייב/ת לנהוג על פיהם. .3

 ד כפי שאדרש.לתשלום שכר הלימו מצדיידוע לי שחתימתי על גבי הטופס מהווה התחייבות  .4

בהתאם ויופסקו לימודי, תהא הסיבה לכך אשר תהא, ייגבה ממני שכר הלימוד באופן יחסי ידוע לי כי במידה  .5

התקבל מכתב בחתימתי המודיע הודיע לי בית הספר על הפסקת לימודי או לחילופין המועד בו לתאריך בו 

 למנהלת בית הספר על החלטתי להפסיק לימודים. 

 תעודה כול עוד לא השלמתי שכר לימוד כנדרש. או אישוריה זכאי לכל ידוע לי שלא אה .6

     .ריבית והצמדה למדד, כנהוג במשרדב אהיה מחויב גםידוע לי שאם לא אשלם את שכר הלימוד כפי שאדרש  .7

ידוע לי שאם לא אעמוד בתנאים ובכללים הנדרשים לתשלום שכר הלימוד, רשאי בית הספר להפסיק לימודיי  .8

 ללא התראה נוספת. לאלתר, 
 

 

 _______________________  תאריך החתימה _____________________  התלמידחתימת 
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 3נספח 

 תאריך: ______________
 לכבוד

 מנהל הסיעוד
 משרד הבריאות

 1176ת"ד 
 ירושלים

 
 ביה"ס לסיעוד ___________________________ מנהלתבאמצעות 

 
 

 מטעם המוסדבסיעוד להשתלמות מוכרת  אח/ותעוד בדבר שליחת הצהרת מנהל/ת הסיהנדון:   
 
 

 ____________________אני _________________________ מנהל/ת הסיעוד ב  
 פרטי ומשפחהשם                        

 
 

 ללימודים  ם המוסדמטענשלח/ת __________________________  המועמד/תה כי /מצהיר
 שם פרטי ומשפחה                                          

 
 _______________________________ בתחום: בסיעוד בתוכנית השתלמות מוכרת

 
 חיונית למוסד. תכניתוכי השתתפותו/ה בחל במועד _________________  תש
 

 לעבודה בתחום הרלוונטי: /הבתום הקורס יש בכוונתי לשבצו
 

 כן 
  
 לא 
 

 סד השולח:השתתפות המו
 

 היעדרות בשכר 
  
 שכר לימוד 
  
 אינו משתתף 

 
 

___________________________ 
 ת הסיעוד/מנהל חותמת + החתימ 
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 4נספח 

 תאריך: ______________
 לכבוד

 מנהל הסיעוד
 משרד הבריאות

 , ירושלים1176ת"ד 
 ביה"ס לסיעוד  ______________ מנהלתבאמצעות 

 
 

 מטעם המוסד /השנשלחבהשתלמות מוכרת בסיעוד  לומד/תהנחה בשכר לימוד לבקשה להנדון:   
 
 

 _____ת"ז _______     _____________________________ אח/ות מוסמך/ת  אני
 שם ומשפחה                         

 
 _______________________________________  מוסדבהמועסקת 

 
 

 מזה __________ שנים/חודשים. ________________במחלקה _____
 
 

 __________________________בתחום  סיעודב לומד/ת בתכנית להשתלמות מוכרת 
 

 במסלול __________    מתאריך ___________________
 
 

 הצהרת מנהלת הסיעוד בהתאם. /תהנחה בשכר הלימוד ומצרף /תמבקשאני 
 

 טי ובהתאם להחלטת מנהלת הסיעוד. אעבוד בתחום רלוונ התכניתשבתום  ,ידוע לי 

  ידוע לי כי אם בקשתי תאושר ואם במהלך תקופת לימודי אעזוב את מקום עבודתי
, ההנחה תבוטל ואשלם שכר הנוכחי, אשר בזכות הצהרת מנהלת הסיעוד קבלתי הנחה

 לימוד מלא לכל תקופת הלימודים.
 קשתי להנחה בשכר ידוע לי כי עד אשר לא אקבל תשובה ממנהל הסיעוד המאשרת ב

 לימוד, עלי לשלם את מלוא שכר הלימוד.
  הזכאות להנחה היא חד פעמית לאותה תכנית לימודים.ידוע לי כי 
 
 
 

 
________________________ 

 האח/אחות תחתימ          
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 5 נספח

 תאריך: ______________
 

 לכבוד:
 

 שם התלמיד: ____________________
 

 ____________קורס: ____________
 

 "ס לסיעוד ___________________הבימנהלת באמצעות 
 
 

 שלום רב,
 
 

 בתוכנית השתלמות מוכרת בסיעודהנחה בשכר לימוד  מענה לבקשתך לקבלת הנדון:
 

 
 ________________ בתוכנית להשתלמות מוכרת בתחום בקשתך להנחה בשכר לימוד 

 
 נידונה בוועדת להנחה  ,עד _________במו ההחלאשר  , _________ )א/ב/ג( במסלול

 
 בשכר לימוד במנהל הסיעוד.

 
 להלן החלטת הוועדה:

 
 הבקשה אושרה 
  
 הבקשה לא אושרה, מפאת הנימוקים הבאים: 
 _________________________________________ 
 _________________________________________ 
 
 

 ב ב ר כ ה,        
 
 

 תמי אנוקה        
 , מנהל הסיעודהבכיר תמרכז       
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 6נספח 

 תאריך: ______________
 לכבוד

 גב' תמי אנוקה
 מרכזת בכירה
 משרד הבריאות, מנהל הסיעוד

 ירושלים, 1176ת"ד 
 
 

 דיווח על תשלומי שכר לימודהנדון:   
 2017סימוכין: חוזר שכר לימוד לשנת       

 
 

ו את תשלומי שכר הלימוד בגין לימודים בתוכית להלן רשימת הלומדים אשר השלימ
 לימודים בסיעוד.

 
 _____________________ ס לסיעוד שם ביה"

 
 _____________________  שם התוכנית 

 
 _________מועד תחילת הלימודים ___________

 
 __________________ לימודיהם בתוכנית  שהחלוסך הלומדים 

 
 __________________ דים בתוכנית לימושהפסיקו סך הלומדים 

 
 

מס' 
 סידורי

אישור  ת"ז שם
 להנחה/מלגה

 כן/לא

גובה שכ"ל 
 ששולם

 הערות

      

      

      

      

      

      

      

 
 
 

____________________________ 
 מנהלת בית הספר חותמת ה+חתימ             
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 7נספח 
 תאריך: ______________

 לכבוד
 גב' תמי אנוקה
 מרכזת בכירה
 משרד הבריאות, מנהל הסיעוד

 ירושלים, 1176ת"ד 
 

 הודעה על הפסקת לימודיםהנדון:   
 2017סימוכין: חוזר שכר לימוד לשנת 

 
 הריני להודיע כי הלומד/ת ________________________ ת"ז _________________

 שם פרטי ומשפחה      
 

 _________, שהחלה בתאריך ____________________בתוכנית הלימודים _______
 

 _____________________________  בביה"ס לסיעוד 
 

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

 שעות לימוד.  עד למועד הפסקת הלימודים הנ"ל למד/ה _______________
 

 פרטי התקשרות עם הלומד:
 

 ________________  טלפון:  _________________________________ כתובת:
 

 _________________________________ דוא"ל:
 

 הערות: 
__________________________________________________________ 

 
 :ניות המתוקצבות על ידי מנהל הסיעוד()בתוכ הבאיםמסמכים יש לצרף לנספח זה את ה

 
 קבלות מקוריות על תשלומים.  .1
 אישור מנהל הסיעוד על הנחה/מלגה.  .2
 .כתב התחייבות הלומד/ת על תשלום שכ"ל .3
 .(8טופס פרטים אישיים לקבלת החזר כספי )ראה נספח  .4

 
____________________________ 

  שם מנהלת בית הספר                     
 

____________________________ 
 מנהלת בית הספר חותמת ה+חתימ             
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 8נספח 

 פרטים אישיים לקבלת החזר כספי
 המחאהחובה לצרף קבלות מקוריות וצילום 

        
 פרטים אישיים

 
 שם פרטי ומשפחה  _______________

 
 מספר תעודת זהות  _______________

 
 _______ רח' ומספר בית      ________

 
 _______________      מיקוד )חובה(

 
        _______________      שם הישוב

 
 _______________        ת.ד.

 
 מיקוד ת.ד. )חובה( _______________

 
 מס' טלפון            _______________ 

 
 מס' נייד              _______________

 
     ____מס' פקס             ___________

  
 פרטי חשבון בנק

 
     _______________    שם הבנק  

 
   _______________    מס' סניף  

 
 _______________    כתובת סניף

 
    _______________    מס' חשבון 

 
         פרטי מקום ההכשרה

 
 מוסד הלימודים    _______________

 
      _______________  תכנית הלימודים 

   
               

_____________    ______________           
 04059811    חתימה      תאריך
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נספח 7 - טופס דווח תכנית עבודה

מנהלת סיעוד בבית חולים

אודה לך על הכנת הנושאים הבאים למפגש ההיכרות שתואם בינינו.
נושאים אלו הינם חלק מתכנית העבודה של מנהל הסיעוד אותה אנו מגבשים לשנת 2017.

פגישתנו ותכנית העבודה שלך תשפיע על גיבוש מדיניות מנהל הסיעוד.

המלצות לממשק עבודה עם המנהלתכני מפגשנושא

•מנהיגות ניהולית וקלינית מאפייני הארגון )תעודת זהות ארגונית(.	
• תכניות לפיתוח המנהיגות הניהולית והקלינית.	

•מקצועיות ומצוינות בטיפול תכנית העבודה השנתית של הנהלת הסיעוד.	
• סטנדרט העשייה המקצועי הנדרש )אחראית 	

מחלקה/אחיות צוות(.

•חינוך והכשרת אחיות פרופיל הכשרה קיים של הצוות הסיעודי.	
• סטנדרט הכשרה נדרש ע”י הנהלת הסיעוד.	
• תכנית עבודה לשמירה על כשירות.	

•ניהול כוח אדם מאפייני ותמהיל כח אדם.	
• גיוס, השמה ומציאת פתרונות בכח אדם.	
• חוזקים/חסכים/מחסומים.	
• צרכי כח אדם עתידיים.	

מימוש הפוטנציאל 
התפקודי

נתונים אודות מימוש הפוטנציאל התפקודי של 
האחיות/כוחות העזר בארגון.

טכנולוגיה וחדשנות 
בעבודת האחיות בארגון

• שימושים בכל הרמות בארגון.	
• היבטים קליניים ניהוליים בהטמעה.	

טכנולוגיה וחדשנות בעבודת האחיות 
בארגון

מצוינות באיכות קלינית 
ובשירות

• סטנדרט האיכות הנדרש.	
• תוצאים, תהליכים והתערבויות.	
• מדדי האיכות המקומיים הלאומיים.	
• 	.JCI 

בברכה,
ד”ר שושי גולדברג

אחות ראשית ארצית
וראשת מנהל הסיעוד
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אנא צייני מהם לדעתך התחומים/תפקידים/פרויקטים ייחודיים
פרויקטים לאומיים שיעשו את קפיצת 

המדרגה בתפקידה של האחות במדינת 
ישראל.

•שותפות והובלת פרויקטים  אנא ציין/ני את שמות חברי הצוות אותם 	
תרצה/י למנות לקחת חלק בקבוצות עבודה 

בתחומים הבאים:
• כוח אדם בסיעוד	
• הנחיות מקצועיות	
• פיתוח מקצועי	
• איכות ובטיחות בטיפול	
• מחקר וחדשנות בסיעוד	
• טכנולוגיה	

תודה על שיתוף הפעולה
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נספח מספר 8  - טופס דווח תכנית עבודה

מנהלת סיעוד בקהילה

אודה לך על הכנת הנושאים הבאים למפגש ההיכרות שתואם בינינו.
נושאים אלו הינם חלק מתכנית העבודה של מנהל הסיעוד אותה אנו מגבשים לשנת 2017.

פגישתנו ותכנית העבודה שלך תשפיע על גיבוש מדיניות מנהל הסיעוד.

המלצות לממשק עבודה עם המנהלתכני מפגשנושא

•מנהיגות ניהולית וקלינית מאפייני הארגון )תעודת זהות ארגונית(.	
• תכניות לפיתוח המנהיגות הניהולית 	

והקלינית.

•מקצועיות ומצוינות בטיפול תכנית העבודה השנתית של הנהלת הסיעוד.	
• סטנדרט העשייה המקצועי הנדרש )אחראית 	

מחלקה/אחיות צוות(.

•חינוך והכשרת אחיות פרופיל הכשרה קיים של הצוות הסיעודי.	
• סטנדרט הכשרה נדרש ע”י הנהלת הסיעוד.	
• תכנית עבודה לשמירה על כשירות.	

•ניהול כוח אדם מאפייני ותמהיל כח אדם.	
• גיוס, השמה ומציאת פתרונות בכח אדם.	
• חוזקים/חסכים/מחסומים.	
• צרכי כח אדם עתידיים.	

מימוש הפוטנציאל 
התפקודי

נתונים אודות מימוש הפוטנציאל התפקודי של 
האחיות/כוחות העזר בארגון.

טכנולוגיה וחדשנות 
בעבודת האחיות בארגון

• שימושים בכל הרמות בארגון.	
• היבטים קליניים ניהוליים בהטמעה.	

טכנולוגיה וחדשנות בעבודת האחיות 
בארגון

בברכה,
ד”ר שושי גולדברג

אחות ראשית ארצית
וראשת מנהל הסיעוד
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מצוינות באיכות קלינית 
ובשירות

• סטנדרט האיכות הנדרש.	
• תוצאים, תהליכים והתערבויות.	
• מדדי האיכות המקומיים הלאומיים.	
• 	.JCI 

אנא צייני מהם לדעתך התחומים/תפקידים/פרויקטים ייחודיים
פרויקטים לאומיים שיעשו את קפיצת 

המדרגה בתפקידה של האחות במדינת 
ישראל.

•שותפות והובלת פרויקטים  אנא ציין/ני את שמות חברי הצוות אותם 	
תרצה/י למנות לקחת חלק בקבוצות עבודה 

בתחומים הבאים:
• כוח אדם בסיעוד	
• הנחיות מקצועיות	
• פיתוח מקצועי	
• איכות ובטיחות בטיפול	
• מחקר וחדשנות בסיעוד	
• טכנולוגיה	

תודה על שיתוף הפעולה



מינהל הסיעוד

תכנית עבודה מנהל הסיעוד 802017

נספח מספר 9

טופס דווח תכנית עבודה - מנהלת סיעוד בית ספר לסיעוד  

אודה לך על הכנת הנושאים הבאים למפגש ההיכרות שתואם בינינו.

נושאים אלו הינם חלק מתכנית העבודה של מנהל הסיעוד אותה אנו מגבשים לשנת 2017.

פגישתנו ותכנית העבודה שלך תשפיע על גיבוש מדיניות מנהל הסיעוד.
         

שינויים נדרשיםחסריםחוזקותתיאורנושא

תעודת זהות של ביה״ס 
)דיווח לומדים שדות קליניים(

השיגי בית ספר 

תקציב בית ספר 

טכנולוגיה וחדשנות 

התנסויות קליניות

תוכניות לימוד גנריות/קורסים/
אחר

אחר

אנא מני נציג ביה״ס לקבוצת 
עבודה בנושאי: תוכניות גנריות 

קורסים על בסיסיים

תודה על שיתוף הפעולה

בברכה,
ד”ר שושי גולדברג

אחות ראשית ארצית
וראשת מנהל הסיעוד
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נספח מספר 10

 

 מינהל הסיעוד
 משרד הבריאות

 07979ירושלים  7711ת.ד.
call.habriut@moh.health.gov.il  

  90-0100001 פקס:  *0099  טל:

Nursing Division 
Ministry of Health 
P.O.B 1176 Jerusalem 91010 
call.habriut@moh.health.gov.il  
Tel: * 5400 Fax:02-0100001 

 

                           הנחיות                                                                    
                                                                                       

 

 -הנחיה 
רף המבטיח איכות 

 מינימלית

 ות השתלמותהפעלת מבחן ממיין לתוכניההנחיה: שם 
 מוכרת בסיעוד.

 696897292ההנחיה: 

 

 תחומים:

 בחינות -9

 תקציב -6

 בקרה -3

הכשרה  -4
 והשתלמויות

 רישום ורישוי -6

תפקוד  -2
 מקצועי

קישורים  -8
 למנכ"ל

קישורים  -7
 למינהל הרפואה

 

 

 

 

 יחידות:

 פיתוח  מקצועי -פמ 

הנחיות   -המ 
 מקצועיות 

 הסמכה  -הס 

 בחינות  -בח 

 ניהול כספים -נכ 

  המנהל -מנ 

  

 בחינות רישוי  מחלקה:     הכשרה  והשתלמויות                       :ההנחיה תחום

 הסדרת הפעלת מבחן ממיין  :ת ההנחיהמטר

המוכרת  השתמלותמבחן ממיין מהווה תנאי קדם לקבלה לתוכנית  עיקרי ההנחיה:
 שנים 3 -ציון המבחן תקף ל .בסיעוד

 וד.מנהלות בתי ספר לסיע אוכלוסיית יעד:

 מנהלות בתי ספר לסיעוד המפעילים מבחן ממיין לתוכניות אחריות ליישום:
 שתלמות מוכרת בסיעוד. ה                      

 

 9.9.6198 תאריך החלה:                                 9.9.6198 תאריך פרסום:

 
    .96141699הנחייה זו מבטלת הנחייה מספר 

 

                        
 :  חתימה

 חנה צפנת                             
 מנהלת מאגרי ידע בסיעוד                  

  
 רקע: 

 
 הצגת מועמדות להשתלמות מוכרת בסיעוד מחייבת עמידה במבחן ממיין בציון 

 לפחות.  81
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 מינהל הסיעוד
 משרד הבריאות
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 :ההנחיהפירוט 

 

 מבחן ממיין

מנהלות בתי הספר לסיעוד ויפורסם באתר המבחן יתקיים פעם בשנה. מועד מבחן הממיין יועבר ל
 נהל הסיעוד.יהאינטרנט של מ

 שנים מיום הבחינה. 3 -תוקף ציון  המבחן הינו ל .9
 לפחות. 81הינו עובר במבחן ציון  .6
נהל ירשימת בתי הספר המקיימים את המבחן הממיין תפורסם באתר האינטרנט של מ .3

 הסיעוד.
 שכר לימוד " לאותה שנה.    ותפורסם בחוזר "  תקבע מדי שנההמבחן עלות  .4
 .למבחן ממיין אינו מותנה ברישום להשתלמות מוכרת בסיעודרישום  .6

         

 עקרונות הכנה והפעלת מבחן הממיין

 נהל הסיעוד. יהכנת המבחן, בדיקתו וניתוח הסטטיסטי הנם באחריות המחלקה לבחינות רישוי במ .9
 .המבחן יתקיים בכל בתי הספר לסיעוד באותו המועד ואותה השעה  .6

 ברירה. ותשאלות רב 81המבחן כולל  .3
 נהל הסיעוד יעביר את המבחן למנהלות בתי הספר לסיעוד באמצעות דואר אלקטרוני     ימ .4

 .מוצפן יומיים טרם מועד הבחינה     

      שליחים רשום.אמצעות דואר נהל הסיעוד יעביר את דפי התשובות למנהלות בתי הספר בימ .6
 .אין לשכפל או לצלם את דפי התשובותכשבוע לפני קיום המבחן, לפי מספר הנבחנים הצפוי.      

    המבחן שכפול בהם, הלוגיסטיים ההיבטים כלל לרבות הממייןמבחן בית הספר יפעיל את  .2
 .הפעלת המבחן אחרלהבטחתו לפני, בזמן וו

 נבחן על גבי דף תשובות שהתקבל ממנהל הסיעוד.התשובות יסומנו על ידי ה .8
 .91.11-96.11משך המבחן שעתיים ויבוצע בין השעות  .7
 בסיום הבחינה יאספו כל התשובונים ויצולמו.  .9

תשובוני המקור והצילום ישלחו על ידי בית הספר באמצעות דואר שליחים למחלקה לבחינות  .91
 נה.ימי עבודה לאחר הבחי 6רישוי במינהל הסיעוד, עד 

 הציון מבחן הממיין  יפורסם באתר האינטרנט של מנהל הסיעוד כעבור שבועיים מיום הבחינה. .99
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 מבחן הממיין:על ה ערעור  

 עוד נהל הסייהליך ערעור הנבחן יתקיים על פי נוהל מ .9

 יום פרסום הציונים  למינהל הסיעודניתן להגיש ערעור עד שבוע מ .6

 להגשת ערעור זכאים 29-27נבחנים בעלי טווח הציונים  .3

 נהל הסיעודייפורסם באתר האינטרנט של מ מועד הערעור .4

 הליך הערעור יתקיים במרכז ההדרכה, בשטח מרכז הרפואי שיבא ) תל השומר( .6

 פר להביא מידע זה לידיעת הנבחהס יעל בת .2

 

 

 רשימת תפוצה:

 נהל הסיעודיצוות מ
 עוד ) קורסים על בסיסיים (המפעילים תכניות השתלמות מוכרת בסי ספר לסיעודהמנהלות בתי 

 שרותי בריאות כללית -לחינוך ומחקר בסיעוד מנהלת המחלקה -דר' לימור יריב
 
 

 

 

 

 


