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 שיקוםמומחיות בתחום  –הליך הכרה ב"אבות מקצוע" : הנדון

 

 :רקע

 .שיקוםהליך הכרה ב"אבות מקצוע" למומחיות בתחום מנהל הסיעוד מקיים בימים אלה 

-התשע"ד , תחולה והוראות מעבר לתקנות בריאות העם )אישור תואר מומחה בסיעוד(,30בהתאם לפרק ו' סעיף 

, אח מוסמך העומד בקריטריונים שיוצגו בהמשך, זכאי להיות פטור מתוכנית ההתמחות. אין בהוראה זו בכדי 2013

 (.4ור את המועמד ממבחני הרישוי הממשלתיים )פרק ו', סעיף קטן טלפ

 

 :מועד הגשת בקשה

תיבדק ,  6.104.30 ום מועמד העומד בקריטריונים המפורטים מטה ויגיש את כל המסמכים הנדרשים עד לי

בהליך הוראות המעבר )הכרה ב"אבות מקצוע הפטורים מתוכנית ההתמחות(. בהתאם לתקנות  תוהיתכנות להכלל

 לא תיבדק. יעוד מעבר למועד שצוין לעיל, (, בקשה שתתקבל במנהל הס2)30בריאות העם פרק ו', סעיף 

 

 :תנאי קדם להגשת הבקשה

 .בסיעוד מהתארים אחד, בסיעוד וםוקיד שכר לצורכי מוכר שני תואר .1

טיפול מוגבר טיפול נמרץ משולב, שיקום, בוגר השתלמות מוכרת )קורס על בסיסי( באחד התחומים:  .2

 .בחולה הגריאטרי, גריאטריה
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 :שיש לצרף לבקשהאישורים נדרשים מסמכים ו

  .קורות חיים .1

 .תעודות המעידות על השכלה והשתלמויות .2

השנים האחרונות בהיקף של חצי משרה  5במשך  השיקוםבתחום ן מקצועי מסמכים המעידים על ניסיו .3

 .(שנים במשרה מלאה 3או לחלופין ) ומעלה

 בשיקוםעיסוק תחומי המסמכים המעידים על  .4

 .מנהל המקצועי )רופא אחראי המרפאה(והמנהלת הסיעוד  –ת הממונה הישיר והמלצ .5

 

 :להכרה באבות המקצועמצטברים  קריטריונים

 .שנים חמש  לפחות בבית חולים או בקהילה שיקוםמרפאת /שיקוםיחידת צוות עבודה ב .1

 30.4.2015 קרי, התחילה יום לפני בסמוך, לפחות משרה חצי של בהיקף, לפחות שנים 5 במשך עיסוק .2

  .השיקוםבתחום 

 .השיקוםבתחום  סקותוהעמקצועיות במסגרות  חברות .3

 .השיקוםבתחום  בסיעוד מדיניות הקובעות במסגרות עילותפ .4

  .השיקוםבתחום הטיפול  מדיניות לעיצוב מוכחת מערכתית תרומה .5

 

 :אופן הגשת הבקשה

  באוגדן )לא באמצעות דואר אלקטרוני(.המסמכים הנדרשים אבקש להגיש 

   לאימות הנתונים המוצגים לוועדה לרבות מסמכים שיסייעו בבחינת הקריטריונים.יש להציג אסמכתאות 

 בו מופיעה האסמכתא הרלוונטית.באוגדן הפנייה לעמוד תהיה בו שתוכן עניינים  כלול דףאבקש  ל 

 .לתשומת לב הפונים, אוגדן שלא יהיה ערוך בהתאם להנחיות אלו יוחזר לשולח 
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 : כתובת למשלוח האוגדן

  , המחלקה לפיתוח מקצועימשרד הבריאות , מנהל הסיעוד

 .01010  ירושלים  1176  ת"ד  30רח' ירמיהו 

 

 

 

 :הליך הטיפול בבקשה

 המסמכים קבלת יום על המעיד בכתב הסיעוד מנהל אישור יקבל הבקשה מגיש. 

 המועמדות תוגש לוועדה 2013-בהתאם לתקנות בריאות העם )אישור תואר מומחה בסיעוד(, התשע"ד ,

 .שיקוםבתחום מומחיות  –המייעצת אשר תשקול את היתכנות המועמד להיות מוכר כ"אב מקצוע" 

 .החלטת הוועדה תישלח למועמד בכתב   

 

 

 

 ב ב ר כ ה,                

 
 יפה הארוןד"ר 

 הועדה המייעצת לענף מומחיות  מרכזת            
 שיקוםבתחום 

 

 

 , משרד הבריאותמנהל הסיעוד תאחות ראשית ארצית וראש ,ד"ר שושנה ריב"א עתק:ה
 חברי הוועדה המייעצת          

 

 

 


