
נהלים 

 מינהל הסיעוד
 משרד הבריאות

 07979ירושלים  7721ת.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 

 -נוהל 
הסדר הליך עבודה 

 מחייב
35016917מס' הנוהל:  ממשלתית בכתב רישויעיון וערעור בבחינת שם הנוהל: 

:תחומים

בחינות -1

תקציב -2

בקרה -3

הכשרה והשתלמויות -4

רישום ורישוי -5

תפקוד מקצועי -6

קישורים למנכ"ל -7

קישורים למינהל -8

הרפואה

 :יחידות

 פיתוח  מקצועי -פמ 

ות הנחיות  מקצועי -המ 

 הסמכה  -הס 

 בחינות  -בח 

 ניהול כספים -נכ 

 מנהלה  -מנ 

 רישוי :  בחינותמחלקה                  בחינות  :תחום  

 :  הנוהל מטרת

 הסדרת הליך הערעור על תוצאות בחינת רישוי בכתב בסיעוד

 הסדרת הליך העיון בבחינת רישוי בסיעוד

בכתב ממשלתיות בסיעוד ירישוהנבחנים בבחינות :   אוכלוסיית יעד

 יחידת הבחינות:  אחריות ליישום

מיום הפרסום:  תאריך החלה27.3.2017:    תאריך פרסום

: ערעור, עיון, בחינות רישוי, בחינות ממשלתיות בסיעודמילות חיפוש

 ____________________חתימה:  
ד"ר חנה צפריר    

מנהלת המחלקה לבחינות רישוי    

:רקע

מנהל הסיעוד מקיים בחינות בכתב בתהליך ההסמכה בסיעוד. מבחן רישוי כולל 
פריטים שתוקפו בספרות המקצועית המחייבת ועובדו לנוסח מתאים על ידי 

 מומחים בטסטולוגיה. 

 35992713: עיון וערעור בבחינת רישום ממשלתיתמחליף נוהל: 

 26.6.2013מתאריך: 

בתוקף לא
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 תכולת הנוהל: 

 רישוי ממשלתיות למוסמכות.נבחנים בבחינות  .1

 .תיממשלתיות לקביעת מעמד מקצועי לאח/ות מעש/ רישוינבחנים בבחינות  .2

 .תחנת ידע בלבד -נבחנים במסר  .3
 

 :פירוט הנוהל

 הליך ערעור .1

 זכאים להגשת ערעור: .1.1

 בלבד. 58-59נבחנים שהציון שלהם בבחינה בכתב הוא  .1.1.1

 הגשת בקשה לערעור: .1.2

מפרסום הציון באתר האינטרנט של  יום 21עד לערעור על תוצאות בחינה  יש להגיש בקשה .1.2.1
 מינהל הסיעוד, באמצעות הפורטל האישי של מקצועות הבריאות. 

בקשה לערעור תוגש באמצעות הפורטל האישי של מקצועות הבריאות, או באמצעות טופס  .1.2.2
 בקשה )נספח(

  לא יטופלו. בקשות שיוגשו במועד מאוחר יותר .1.2.3

 ער רק פעם אחת על ציון בחינה.ניתן לער .1.2.4

 :הערעור מעמד .1.3

 .)לא רישיון נהיגה( הערעור יש להצטייד בתעודת זהותלצורך הכניסה חדר  .1.3.1

 נבחן שאינו רשום ברשימת המערערים לא יהיה זכאי להיכנס למקום הערעור. .1.3.2

 רעור.וכתובים אחרים לחדר הע תלהכניס ניירו אין .1.3.3

ללא תוספת מתוך הרשימה המחייבת בלבד,  תספרות מקצועימותר להכניס לחדר הערעור   .1.3.4
 ספרים בהם יימצאו הערות ותוספות לא יאושרו לשימוש במעמד הערעור. .הערות או פתקים

 .מכשירי טלפון נייד או כל ציוד אלקטרוני אחר שנועד לצורך הקלטה או צילוםלהכניס  אין .1.3.5

 לא תתאפשר כניסת מלווים לחדר הערעור. .1.3.6

 :הזכאים לערער יקבלו לידם .1.3.7

 נאמן למקור. של הנבחן צילום דף התשובון .1.3.7.1

 רשימת מספרי התשובות בהן ענה הנבחן נכון )"דו"ח כוכביות"(. .1.3.7.2

 האישית של הנבחן. הבחינה חוברת .1.3.7.3
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עותק אחד מכל אחד מרשימת הספרות המחייבת לבחינה )בין כל  .1.3.7.4
 המערערים(.

 ופס ערעור על שאלות בחינת הרישוי.ט .1.3.7.5

 הבחינות במנהל הסיעוד.בערעור יהיו נוכחים אנשי יחידת  .1.3.8

משך הזמן שיעמוד לרשות המערערים לכתיבת ערעור יהיה עד שלוש שעות. בהזמנה ליום  .1.3.9
 הערעור יצוינו שעות התחלה והסיום של הערעור.

חל איסור מוחלט להוציא מחדר הערעור את חוברת הבחינה או חלקים ממנה, או לצלם או  .1.3.10
 ערעור.להעתיק ממנה. חל איסור גם על הוצאת טופס ה

 הוראות מעמד הערעור כהוראות מעמד בחינה: .1.3.11

 .אין לסייע או להסתייע במערער אחר .1.3.11.1

 .הערעור בחדריש לשמור על שקט  .1.3.11.2

 .הערעור עד לסיום הערעור מחדרלא תתאפשר יציאה  .1.3.11.3

 .פת זמןסלא תתאפשר תו .1.3.11.4

  ל טוהר בחינות".ע שמירהיטופל בהתאם לנוהל " 1.3.11, 1.3.10, 1.3.3העובר על סעיפים  .1.3.12
 

 :הגשת ערעור על ידי הנבחן  .1.4

 הנבחן יחתום על רשימת הנוכחות בחדר הערעור. .1.4.1

 שפה העברית בלבד.יוגש בערעור  .1.4.2

 טופס הערעור את השאלות עליהן הוא מערער.בציין יהנבחן  .1.4.3

לדעתו התשובה אותה סימן בבחינה  מדוענימוק ברור ומדויק המסביר יציג הנבחן  .1.4.4
 מהווה תשובה נכונה לשאלה. 

, מתוך רשימת הספרות תשובה אותה סימן כנכונה בבחינהסימוכין ל יציגהנבחן  .1.4.5
והעמודים התומכים  המהדורהשם הספר, שם המחבר, תוך ציון  המחייבת לבחינה,

 .בתשובה

 .לצורך הערעור קבילאחר לא יהיה מידע כל מקור  .1.4.6

מרשימת המחייבת ספרות מקצועית  ידירק תשובות שינומקו ויתמכו על  יבדקו .1.4.7
 .לבחינה
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 :הטיפול בערעור על ידי מחלקת הבחינות .1.5

על מנת עם קבלת בקשה לערעור נעשית בדיקת מחודשת, ידנית, של בחינת המערער  .1.5.1
 חישוב התשובות הנכונות. את לאמת 

פס הערעור ותעביר למומחים המתאימים ואת ט מערערהבחינות תקבל מה מחלקת .1.5.2
 לבדיקה חוזרת.

מחלקת הבחינות תבדוק ערעורים המוגשים על גבי טפסי ערעור שמולאו בחדר  .1.5.3
 הערעור בלבד.

 יום ממועד הגשת טופס הערעור.  45מערער יקבל תשובה בכתב עד ה .1.5.4

 על הספרות המקצועית המומלצת.בהתבסס להערותיו,  תהתייחסו התשובה תכלול .1.5.5

 במידה ותפסל שאלה כתוצאה מהליך ערעור:  .1.5.6

 צע כאילו כל התשובות בשאלה נכונות. חישוב מחדש יבו .1.5.6.1

  ניקוד השאלה יתווסף לכלל הנבחנים שענו על השאלה. .1.5.6.2
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 יון בבחינההליך ע .2

 כל הנבחנים המעוניינים בכך.: ן בבחינהיזכאים לעי .2.1

 :עיון בבחינההגשת בקשה ל .2.2

יום מפרסום הציון באתר האינטרנט של  21יש להגיש בקשה לעיון בבחינה בכתב עד   .2.2.1
 סיעוד. מינהל ה

בקשה לערעור תוגש באמצעות הפורטל האישי של מקצועות הבריאות, או באמצעות  .2.2.2
 טופס בקשה )נספח(.

 לא יטופלו. בקשות שיוגשו במועד מאוחר יותר .2.2.3

 :הליך העיון בבחינה .2.3

 יהיו נוכחים אנשי יחידת הבחינות במנהל הסיעוד. בעיון  .2.3.1

 לא תתאפשר כניסת מלווים לחדר העיון.  .2.3.2

 ו לידם:יקבל המעיינים .2.3.3

 נאמן למקור.צילום דף התשובון  .2.3.3.1

 רשימת מספרי התשובות בהן ענה הנבחן נכון )"דו"ח כוכביות"( .2.3.3.2

 .האישית של הנבחן הבחינה חוברת .2.3.3.3
 

 הנבחן יחתום על רשימת הנוכחות בחדר העיון. .2.3.4

  משך הזמן שיעמוד לעיון בבחינה יהיה עד שלוש שעות. .2.3.5

 העיון. ם של מפגשתחלה והסיוהה בהזמנה ליום העיון יצוינו שעות .2.3.6

 במהלך העיון המעיין יוכל לעיין בדף התשובות שלו וכן לעיין בחוברת הבחינה.  .2.3.7

 לא יינתנו הסברים או נימוקים לתשובות במהלך העיון. .2.3.8

 לא תתאפשר הגשת ערעור על סמך העיון. .2.3.9

או לצלם או חוברת מבחן או חלקים ממנה,  מחדר העיוןחל איסור מוחלט להוציא  .2.3.10
 להעתיק ממנה.

 כהוראות מעמד בחינה: העיוןהוראות מעמד  .2.3.11

 העיון. בחדריש לשמור על שקט  .2.3.11.1

 יון.ד לסיום העע מהחדרלא תתאפשר יציאה  .2.3.11.2

 .ת זמןפלא תתאפשר תוס .2.3.11.3

 ל טוהר בחינות".ע שמירהיטופל בהתאם לנוהל " 2.3.11.1, 2.3.10יפים העובר על סע .2.3.12
 

נוהל זה לידיעת הבוגרים הניגשים באחריות מנהלות בתיה"ס לסיעוד וראשי החוגים לסיעוד להביא 
 .לבחינת ההסמכה בסיעוד

 

 רשימת תפוצה: 

 צוות מינהל הסיעוד 

 מנהלות בתי ספר לסיעוד 

 ראשי חוגים לסיעוד 

  בבחינות ההסמכה בסיעוד )באמצעות אתר האינטרנט של מינהל הסיעוד(נבחנים 
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 * בכתב טופס בקשה לערעור או לעיון בבחינת רישוי
 במידה ולא ניתן להירשם באמצעות הפורטל האישי, ובהתאם לתנאי הנוהל.טופס זה לשימוש 

 נא למלא את כל הפרטים הבאים בכתב יד ברור וקריא: 

 פרטי הנבחן: .א

 שם משפחה: ____________________________  שם פרטי: ____________________

  מס' תעודת זהות / דרכון: 

 

 מס' נבחן: 

 

 ן: _______________________  מס' טלפון נייד: _______________________מס' טלפו

 _דואר אלקטרוני: ________________________@_____________________________

 כתובת: רח' ________________________ מס' ____________ דירה: __________         

 _______ מיקוד: ___________________________ ישוב: _______________________         

 פרטי הבחינה: .ב

 בחינת רישוי: ________________________  תאריך הבחינה: _________ / _____/ _____

 הציון שקיבלתי בבחינה: _______        השפה בה נבחנתי: __________________________

 פרטי הבקשה: .ג

 לי לעיין בבחינה ש    /תאני מבקש

                    (58-59)לבעלי ציון  לערער על ציון הבחינה שלי 

 הדואר אלקטרוני שצוין לעיל  דואר רגיל  : אני מבקש/ת לקבל מכתב זימון באמצעות  נא לסמן

 על החתום  _____________________________

 תאריך הגשת הבקשה: _________/ _____/ _____

 
  מחלקה לבחינות רישוימזכירות ההבקשה ל יש להחזיר את טופס

 siud.test@moh.health.gov.ilבאמצעות הפקס הרשום מטה או למייל 
 

 
  (2016ממשלתית בכתב" ) רישויבכפוף ל"נוהל עיון וערעור בבחינת יוגש טופס זה  *

http://www.health.gov.il/hozer/ND-0109.pdf                                                                           

         

לא בתוקף    

mailto:siud.test@moh.health.gov.il



