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 2017עדכון  – סיעודבהרחבת מערך העוסקים  נושא: 
 

 חוזר זה מעדכן ומבטל את:
 "הרחבת מערך העוסקים בסיעוד" 101/14חוזר מספר 
 "2015ילוב אחיות מעשיות שהוכשרו החל משנת "ש 115/16חוזר מספר 

 
 מערך הסיעוד נדרש לתת מענה לצורכי המערכת בשני מישורים עיקריים:

 מענה לחולים מורכבים הנמצאים בסיכון גבוה בסביבה עתירת טכנולוגיות. .1

 , תוך שמירה מיטבית על בטיחות החולה.ADLמענה לצרכים הבסיסיים,  .2
 

מידה בדרישות, פועל מינהל הסיעוד בהלימה עם מדיניות על מנת לקדם את היתכנות הע
 משרד הבריאות בשני המישורים: 

 קידום ההכשרה האקדמית ופיתוח תפקידים מתקדמים בתפקוד האחיות. .1

עיצוב עיסוקים מסייעים אשר יאפשרו פינוי זמנן של האחיות המוסמכות לטיפול  .2
 בחולים הקשים והמורכבים.

 
דמאיות תעבודנה אחיות מעשיות, אשר יקלו על השלמת לצד האחיות המוסמכות האק

הטיפול על כל רבדיו. עבודתן תתבצע בפיקוחה של אחות מוסמכת בהתאם להגדרת 
 התפקיד והפעולות שהוגדרו בנספח למסמך זה.

 
 חוזר זה מעדכן את:

, במסגרת פירוט פעולות המותרות 1תיאור תפקיד האחות המעשית בנספח מספר  .1
תרופות פומיות, הזרקה תוך שרירית ותת עורית, הזלפת  –רופות לביצוע: "מתן ת

וטיפול חיצוני  PRנוזלים ותרופות לוריד פריפרי, מתן אינהלציה, מתן תרופות 
 מקומי )משחות וטיפות("

, מושגי יסוד 2, סעיף 2תכנית הלימודים למעמד אחות מעשית, נספח מספר  .2
 מקצועיים: "ג. מצבי חולי שכיחים

  מושגיםהגדרות ומבוא כללי 
  מצבי חולי שכיחים בחולה הגריאטרי, הפסיכיאטרי, בילדים

 ובחולים עם מחלות ממושכות
 
 

 משרד הבריאות

לא בתוקף
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משרד הבריאות רואה בתהליך הכשרת אחיות מעשיות מנוף חשוב להקלה על אתרים בהם 
אוד אחיות זקוקות לסיוע ועזרה, בעיקר באותם אתרים בהם האוכלוסייה מבוגרת ומ

 סיעודית. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 ,ב ב ר כ ה

 
 

 דר' שושי גולדברג
 אחות ראשית ארצית 
 וראשת מינהל הסיעוד

 
 
 

 תגבור דרג מסייעים לאחיות מוסמכות –מדרג עובדי סיעוד  - 1נספח מספר  לוט: 
 אחות מעשיתלמעמד תכנית לימודים  - 2נספח מספר  
 ות"תנאים לביצוע "פעולת מתן תרופ - 3נספח מספר  
 קריטריונים להכרה במוסד המכשיר אחיות מעשיות - 4נספח מספר  

 
 
 

 מר משה בר סימן טוב, מנכ"ל העתק:
 פרופ' ארנון אפק, משנה למנכ"ל 
 ד"ר ורד עזרא, ראש מינהל הרפואה 

 
 
 
 

 

 משרד הבריאות

לא בתוקף
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 1נספח מספר 
 

 ייעים לאחיות מוסמכותתגבור דרג מס –מדרג עובדי סיעוד 
 

תגבור דרג מסייעים לאחיות מוסמכות ייתן מענה לכלל הצרכים ובעיקר לצורכי 
, ניטור, מעקב ADLעודית, בין השאר מענה לצורכי מתן טיפול יהאוכלוסייה המבוגרת והס

 יומיים.-וסיוע לחולים יציבים בקבלת תרופות במצבים כרוניים יום
לאחיות מוסמכות, יהיה דרג אחיות מעשיות אשר  הדרג המתגבר במסגרת המסייעים

 תוכשרנה בהתאמה לצורכי החולים והמערכת בימים אלה.
 

 אחות מעשית -תכנית יישום להכשרה והטמעת הדרג המסייע החדש 
 המסמך מפרט את הנושאים הבאים:

 תיאור תפקיד. –אחות מעשית  .א

 מעשית. ותלאח אתרי תפקוד .ב

 דם סיעודי.שילוב אחות מעשית בתמהיל כוח א .ג

 בפנקס העוסקים בסיעוד.רישום  .ד

 .אחות מעשית – מחייבת יםתכנית לימוד .ה

 אחות מעשית. –תכנית הטמעה של הדרג המסייע  .ו
 
 תפקיד רתיאו – אחות מעשית .א

האחות המעשית היא חלק ממערך הצוות המסייע לאחות המוסמכת. לפיכך, היא 
פי הוראה ובפיקוחה הישיר של וכל פעולותיה על  מבצעת טיפול סיעודי בסיסי בחולים,

מוסמכת. האחות המעשית רשאית לבצע פעולות אליהן הוכשרה בתוכנית אחות 
 הלימודים.

פעילויותיה יהיו בתחומי הסיעוד הבסיסי, אומדן באמצעים אלקטרוניים, מתן טיפול 
תרופתי בסיסי וטיפול חיצוני מקומי )משחות וטיפות(. כמו כן, פעולות סיוע בתחום 

 ותחזוקה. ציוד 
 בהתאם לכך להלן פירוט הפעולות המותרות לביצוע:

 
 לרבות: שמירה על היגיינה אישית, רחצה, הלבשה, טיפול  - פעולות לרווחת החולה

 פה ודיווח על חריגים במצב העור. 
 גובה ריווי חמצן בדם, לחץ דם, דופק, חום, קצב נשימות,  – ניטור, מדידה ורישום

 במכשיר אלקטרוני. INR –קומטר ו , בדיקת סוכר בגלוומשקל
 חבישה יבשה וטיפול בפצעים שטחיים, חבישת אגדים  – ביצוע חבישות וקיבועים

 אלסטיים. 
 שינויי תנוחות, ניוד ודאגה לנוחות המטופל לרבות  – ניידות ומניעת פצעי לחץ

הולכה, העמדה, הושבה, הורדה מהמיטה, תרגול והפעלה  –שימוש בעזרים 
 .בהנחית אחות מוסמכת יביתפאסיבית ואקט

לא בתוקף



 

 

 האכלת חולה דרך הפה וגסטרוסטום, חלוקה וטיפול במזון, הזמנת  – הזנת חולה
 מזון ואחסונו.

 המרוחק בחלק" קטן" קןחו שמירה על היגיינה אישית וביצוע – טיפול בהפרשות 
 שאיבת הפרשות דרך פיום קנה לחולה יציב שאינו מונשם.החלחולת וכן  של

 הזרקה תוך שרירית ותת עורית, הזלפת נוזלים תרופות פומיות – מתן תרופות ,
 מקומי חיצוני וטיפול P.Rמתן תרופות  ותרופות לוריד פריפרי, מתן אינהלציה,

 (. וטיפות משחות)
 כיח.ו שתן, צואה – לקיחת דגימות ואיסוף 
 סיוע לאחות המוסמכת בהגבלת מטופלים, שמירה על חולים/  – שמירה על חולה

מיוחדת, השגחה מיוחדת, ליווי חולים יציבים שאינם מונשמים או  הסתכלות
 שאינם נזקקים לטיפול ולהשגחה במהלך הליווי.

 הכנת גיליונות חולה, הכנת טפסי בדיקות ומעקב, תחזוקת יחידת  – ציוד ותחזוקה
 המטופל, הזמנת ציוד ואחסונו.

 
 אתרי תפקוד לאחיות מעשיות .ב

  מרכזים גריאטריים  ,כלליות בבתי חוליםבמחלקות  תועסקנהאחיות מעשיות
מוסדות שמטפלים בקשישים ובחולים עם מחלה ממושכת ב ,ופסיכיאטריים

. ההעסקה תתבצע במסגרת מפתח כוח האדם המסייע לאחות המוסמכת )כרונית(
  .כפי שיוגדר בהמשך

  ,אתרי טיפול בהן נדרשות אחיות לריכוז טיפול, תועסקנה ב לאאחיות מעשיות
לרבות ביצוע טיפולים פולשניים, טיפול פרטני,  יפול בחולים מורכבים,מעקב וט

בין השאר יוגדרו כמחלקות אלה . טיפול בחולה מונשם ומשימות רב מערכתיות
היחידות המפורטות להלן: רפואה דחופה, חדר ניתוח, חדר לידה, יחידות לטיפול 

 . יחידות לטיפול מוגברפגים, יחידות דיאליזה, התאוששות/התעוררות, , לסוגיו נמרץ
 

 תמהיל כוח אדם סיעודישילוב אחות מעשית ב .ג
התמהיל אחות מעשית היא חלק ממכלול כוח האדם המסייע לאחיות מוסמכות. 

מתייחס לשיעור המרבי המוסדי של כוח אדם מסייע לאחות המוסמכת הכולל אחיות 
 מעשיות, כוחות עזר מיומנים וכוחות עזר.

 :יעמוד בממוצע מוסדי שלתמהיל כוח אדם סיעודי 
אחיות  85%כוח אדם מסייע )מחייב לפחות  15% –לא יותר מ  –בתי חולים כלליים 

 מוסמכות(.
 80%כוח אדם מסייע )מחייב לפחות  20% –לא יותר מ  –בתי חולים פסיכיאטריים 

 אחיות מוסמכות(.
מסייע כוח אדם  30% –לא יותר מ  –מרכזים גריאטריה )מר"ג ומחלקות פעילות( 

 אחיות מוסמכות(. 70%)מחייב לפחות 
כוח אדם מסייע )מחייב לפחות  40% –לא יותר מ  –בתי חולים סיעודיים ותשושי נפש 

 אחיות מוסמכות(. 60%
בהתאם לשיקול דעתה יקבע  כל הכוחות המסייעים לרבות אחיות מעשיות,האיזון בין 

 . במוסד המקצועי של האחות הראשית

לא בתוקף



 

 

 
 סקים בסיעודרישום בפנקס העו .ד

אחיות מעשיות תרשמנה בפנקס העוסקים בסיעוד בהתאם לנדרש בתקנות על פי 
 התנאים המפורטים:

 הארצית וראש מינהל  למד במוסד להכשרה שהוכר על ידי האחות הראשית
 הסיעוד

 וראש מינהל הסיעוד עמד בתוכנית הלימודים שאושרה על ידי האחות הראשית 

 תיתעבר בהצלחה בחינת רישום ממשל 
 
 אחות מעשית – תכנית לימודים מחייבת .ה

הארצית תכנית הלימודים המחייבת היא תכנית שהוכרה על ידי האחות הראשית 
ה, כמוגדר בתקנות בריאות את אישורומופעלת במוסדות שקיבלו  במשרד הבריאות

 .1981-העם )צוות סיעודי בבתי חולים(, התשמ"א
המקצועות על ברית ויתבצעו במרבית ההוראה וההדרכה בתוכנית יתקיימו בשפה הע

  .בסיעודאקדמאיות בעלות לפחות תואר אחד ידי אחיות מוסמכות 
שעות, תרגול  550לימודים עיוניים בהיקף של שעות הכוללת:  1190 :היקף התוכנית

 שעות.  560שעות והתנסות קלינית בהיקף של  80בהיקף של מיומנויות 
בהתנסות הקלינית בתפקידן. ד בפעולות המוגדרות הלימודים העיוניים יקנו ידע הממוק

)תכנית מפורטת מצורפת  , עד לביצוע בטוח של הפעולהותרגול פעולות אל יתבצע
 . (2בנספח מספר 

 
 תנאי קבלה לתוכנית:

 .בעל זכאות לתעודת בגרות במדינת ישראל 

 .הוכחת ידע בעברית וחשבון 

 

 אחות מעשית –הטמעה של הדרג המסייע  .ו

ים, לרבות בית ספר דרום וירושל ,מרכז :יהיה בשלושה מרכזים מעהההט תהליך .1
 . לסיעוד שהוכר ע"פ התקנות

קביעת מוסדות בנוסף לבתי ספר לסיעוד, מוכרים ע"י האחות הראשית הארצית,  .2
המוצגים בנספח  תתבצע בהתאם לקריטריונים ,תוכניתהההכשרה שיפעילו את 

 . 3מספר 
במהלך ויתבצע  הסיעוד מנהל של צמוד קבמעב ילווה התהליךליווי ובקרה:  .3

הכנסת התפקיד, תרומתו  ההכשרה ובמשך השנה הראשונה לשילובם במערכת.
 .והשלכותיו יבחנו תוך כדי יישום ומתוך מגמה להפיק לקחים ולייעל את התהליך

 

לא בתוקף
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 28774817אסמכתא: 
 

 2נספח מספר 
 

 מעשית אחותלמעמד תכנית לימודים 
 

מבוא להתנהגות  1
 מקצועית

מס'  
 שעות

 המרצה

 מקצוע מאפייני .א 
 הסיעוד

 מאפייני מערכת הבריאות 
 מערך הסיעוד במדינת ישראל 
 מקומו של הסיעוד במערך הבריאות 
 מקומה של האחות המעשית בתוך עבודת הצוות 
 רמות תפקידים 

10  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 אחות
 מוסמכת 

 אקדמאית 

מבנה ארגוני של הסיעוד, מבנה מחלקה,  –מבנה בית חולים   דההעבו סביבתב.  
 תפקידים במחלקה

  מבנה צוות, עבודה בצוות, הגדרת  –שיטות עבודה בסיעוד
גבולות התפקיד ומיקומו בצוות המטפל, אחריות בצוות, מסירת 

 מידע, רישום ודיווח
  פיתוח גישה שרותית וטיפול בלקוח –מתן שירות 

16 

עוד אתיקה בסיג.  
ועיקרי חקיקה 

 רלוונטית

 חוק יסוד כבוד האדם וחירותו 
 חוק זכויות החולה 
 חוק ביטוח סיעוד 
  לטיפול בחולי נפשתקנות 
 לאחים ואחיות בישראל יקוד את 
  איתור אלימות בקשישים וחסרי ישע 
 יאובדניחסות לחולה יהת 
 שמירה על סודיות רפואית וחיסיון מידע 
  התנהגות עם חולים ומשפחות 

20 

 עם תקשורת. ד 
 צוות ,מטופלים
 ומשפחה

 מחסומים בתקשורת 
 תפיסה חושית 
 תפיסת החולי בתרבויות שונות מנהגים ואמונות 
 ,ביטוי  אסרטיביות, אמפטיה, מיומנויות בסיסיות )הקשבה

 רגשות(
 בדן, אבל, מוותוא 
 תקשורת עם מטופלים ובני משפחה 
 ע מוחי, תקשורת באוכלוסיות ייחודיות )קשישים, לאחר אירו

 ילדים(
  כללי דווח 

40 

 סה"כ 
 

 86  

לא בתוקף



 

 

מושגי יסוד  2
 מקצועיים

מס'  
 שעות

 המרצה

ת של יסקירה בסיס. א 
 מערכות הגוף

 התא 
 )מע' קשר והעברה )דם, כלי דם ולימפה 
  'נשימההלב והמע 
 מע' עיכול 
 מע' עצבים 
 מע' כליות ושתן 
 מע' אנדוקרינית 
 מע' רבייה 
 מע' שלד ושרירים 

64  
 
 
 
 
 
 
 

אחות 
 מוסמכת
אקדמאית
 / רופא

מושגי , תחלואה. ב 
 יסוד בתחלואה

 מושגים כלליים 
 סיבות מחלה והיווצרותה 
  מוות 
 הפרעות המודינמיות 
 דלקת וריפוי פצע 
 גידולים ושאתות 

20 

 מושגיםמבוא כללי הגדרות ו  מצבי חולי שכיחים. ג 
  מצבי חולי שכיחים בחולה הגריאטרי, הפסיכיאטרי, בילדים

 ולים עם מחלות ממושכותובח

אחות  80
 מוסמכת
 אקדמאית

טיפול תרופתי . ד 
 בסיסי

 מבוא כללי והגדרת מושגים 
 בטיחות ונהלי חלוקת תרופות 

אחות  64
 מוסמכת
 אקדמאית

   ומצבי חולי תרופות שכיחות לפי קבוצות: 
  אי ספיקת לבותעוקת לב 
 יתר לחץ דם 
 סוכרת 
 הפרעות קצב 
 מחלות דרכי נשימה 
  לטיפול בהפרעות מערכת העצביםתרופות 
 תרופות לטיפול בהפרעות מערכת העיכול 
 נוגדי קרישה ונוגדי אגרגציה של טסיות 
 סמי שינה והרגעה 
 והורדת חום שיכוך כאבים 
 סטרואידים 
 אנטיביוטיקה 
 ואנטי פסיכוטיים נוגדי דיכאון 
 טיפול מקומי חיצוני 

  
 
 
 
 
 

אחות 
 מוסמכת
אקדמאית
/ רופא/ 

 רוקח

   חשבון רוקחי 
 

אחות  
 מוסמכת
 16 תרגול חלוקת תרופות    אקדמאית

  244  כ"סה 

 

לא בתוקף



 

 

 

 

מס'   לימודי סיעוד עיוניים 3
 שעות

 המרצה

 פעילויות חייםא.  
  ברצף גיל והתפתחות

 והפרשות היגיינה אישית
 

10  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

אחות 
 מוסמכת
 אקדמאית

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 יציבה וניעות  
 

4 

 שינה  
 

2 

 חום גוף
 

4 

 נשימה
 

4 

 לחץ דם ודופק
 

4 

 תזונה
 

4 

 נוחות ורווחה
 

4 

 תרגול פעילויות חיים
 

16 

 מניעת זיהומים ב. סיעוד בסיסי 
 כללי בטיחות למניעת זיהומים 
 מניעת זיהום צולב 
  ל בחולה בבידוד, טיפול סוגי בידוד, טיפו –בידוד חולה

 ומכשור בעת בידוד ולאחר הבידודכביסה  ,בציוד
 חיטוי ניקוי ועיקור 

16 

 טיפול אישי 
  ,היגיינה אישית, טיפול בהפרשות, הפשטה והלבשת חולה

 רחצת חולה במצבים שונים, טיפול פה, החלפת שקית שתן
 טיפול בתותבים ועזרים 
 טיפול בציוד אישי של מטופל 

24 

 ידותני 
  השכבה נכונה במיטה, דפנות, הורדה של חולה מהמיטה

 והחזרתו למיטה תוך שימוש בעזרים כדוגמת מנוף
  הושבה נכונה בכיסא/כורסא, הושבה בכיסא גלגלים, ניוד

 בכיסא גלגלים
 עזרה בהולכה 
 טיפול במרותק למיטה 

 

24 

 בטיחות  
 . בטיחות מטפלים ומטופלים:1

 יציבה נכונה של המטפל 
 ש נכון בציוד ומכשור עזרשימו 
 זיהוי חולה 

24 

לא בתוקף



 

 

מס'   לימודי סיעוד עיוניים 3
 שעות

 המרצה

 עקרונות למניעת נפילות של מטופלים 
 עזרה בהגבלת מטופלים 
 השגחה על חולים 
 ביצוע השגחה מיוחדת וליווי מטופלים 

 
 . בטיחות כללית והתמודדות עם סיכונים בסביבת העבודה:2

 עקרונות לשמירה על בטיחות המטפל 
 איסוף פסולת לסוגיה השונים 
 מית ובטיחות טרמיתבטיחות כי 
 טיפול בכביסה ובהפרשות 
 שריפההתנהגות בשעת חירום/ 

 
 
 
 
 

אחות 
 כתמוסמ

 אקדמאית

 תזונה והזנה 
  ,אבות מזון, סוגי מזון, חלוקת מזון, הכנת מזון ואחסון מזון

היגיינה של המזון והגשתו, אכילה ובליעה, האכלת המטופל 
 במצבים שונים

 שיטות הזנה ועקרונות בטיחות 
 ת ייחודיות: קשישים, ילודים, צורות הזנה, הזנה בקבוצו

 PEG-ילדים, האכלה ב

אחות  20
 מוסמכת
/ אקדמאית
 דיאטנית

  
 סיעוד בסיסימיומנויות תרגול 

אחות  16
 מוסמכת
 אקדמאית

 ניטור חולה ג. ניטור מעקב ודיווח 
  ניטור באמצעים אלקטרוניים כמו: מדידת לחץ דם, חום

 INRדופק, משקל, שתן, סוכר, 
 מצב העורים בדיווח על שינוי 
  ,ניטור באמצעים שאינם אלקטרוניים כמו: גובה, משקל

 שתן בסטיק/כמות

32  
אחות 
 מוסמכת
 אקדמאית

 )רישום כמות הפרשות ותזונה(מאזן נוזלים 
 

6  
אחות 
 מוסמכת
/ אקדמאית

 רופא

 בדיקות
 הכנת טפסי בדיקות 
 :שתן, צואה, כיח, דגימת שתן  איסוף בדיקות מעבדה כמו

 ותרביתלכללית 
 בטיחות בטיפול בבדיקות מעבדה 

8 

 תרגול ניטור מעקב ודיווח  
 
 

אחות  16
 מוסמכת
 אקדמאית

ד. טיפול חרום ועזרה  
 ראשונה

 מצבי הכרה
 

אחות  4
מוסמכת 

אקדמאית/ 
 ארגון

מורשה 
להדרכת 
 החייאה

  הכרת מקרי חירום ועקרונות טיפול כלליים
 החייאה בסיסיתעקרונות ב

8 

 8 טיפול חרום ועזרה ראשונהתרגול   

לא בתוקף



 

 

מס'   לימודי סיעוד עיוניים 3
 שעות

 המרצה

במטופל ה. טיפול  
  ובסביבתו

ול מקומי מניעת פצעי לחץ, שינוי תנוחות, שימוש בעזרים, טיפ
 שטחי.

4  
 
 
 
 
 
 
 
 

אחות 
 מוסמכת
 אקדמאית

 חבישה יבשה  
 

2 

 ניתוחיתסאב טיפול בחולה בתקופה   
 

2 

 סידור יחידת חולה  
 

4 

 סידור וניקוי ציוד מקצועי
 

6 

 ארגון המחלקה והציוד
 

4 

 הזמנת ציוד ואחסונו
 

6 

 הכנת גיליונות חולה
 

2 

 הכנת טפסי בדיקות ומעקב
 

4 

 תרגול טיפול בסביבת המטופל  
 

8 

 סה"כ 
 

 300  

 

 -לימודי סיעוד 4
 מס' שעות  התנסות קלינית

 100 סיעוד פנימי  
 80   סיעוד כירורגי  
 80      סיעוד הילד  
 300 סיעוד בגריאטריה  
 560  סה"כ  

 

לא בתוקף



 

 

 
 ההתנסות קלינית:

 
 כנית הלימודים העיוניתתתבצע לאחר גמר כל ת 

   באופן רציףתתבצע 
 בעלת תואר אקדמי בהדרכת אחות מוסמכת 
 תתמקד בביצוע פעולות ומיומנויות כמוגדר במפרט התפקיד 

 
 

 סיכום
 

 תכנית הלימודים:
  ותשע 550  תעיוניהוראה 
 שעות     80    תרגול

  שעות    560 התנסות קלינית
      שעות 1190   סה"כ

 
 
 
 

לא בתוקף



 

 

 ג' בניסן, התשע"ז
 2017מרץ  30

 28774817אסמכתא: 
 

 3נספח מספר 
 

 תנאים לביצוע פעולת "מתן תרופות" 

הכוללת: הזרקה לשריר, הזרקה תת עורית, הזלפה  "מתן תרופות"התנאים לביצוע פעולת 
 ריפרי ומתן אינהלציה, מותנית ברמת ההכשרה של האחות המעשית.פ דלוורי

 
 הלביצוע הפעולה )נרשמ הביצוע הפעולות על ידי אחות מעשית שלא הוכשרהתחלת 

 ( מותנה ב:2016 – 2015בפנקס המורשים לעסוק בסיעוד בשנים 
 
  הכשרה רלבנטית בבית ספר לסיעוד על פי תכנית לימודים שנקבעה על ידי מינהל

 יעוד.הס

  בדיקת ידע להבטחת בטיחות הטיפול, באחריות מנהלת בית הספר בו מבוצעת תכנית
 הלימודים.

  ,אישור פרטני בכתב על עמידה של האחות המעשית בתכנית הלימודים ובתנאי הביצוע
 חתום על ידי מנהלת בית הספר בו בוצעה תכנית הלימודים.

 
 

לא בתוקף



 

 

 ג' בניסן, התשע"ז
 2017מרץ  30

 28774817אסמכתא: 
 4נספח מספר 

 
 קריטריונים להכרה במוסד המכשיר אחיות מעשיות*

 
 המוסד המכשיר .א

 
מוסד חינוכי, שהוכר ע"י האחות הראשית הארצית וראש מנהל הסיעוד במשרד 

 הבריאות, לצורך הכשרת אחיות מעשיות ועומד בקריטריונים הבאים:
 

 תשתית פיזית .1

 

 כתה לוח, מחשב ומקרן למצגות. תלמידים, בכל 40 –כיתות לימוד המכילות עד  -

 עמדות מחשב עם אפשרות לעבודה מקוונת. 10 –מעבדת מחשב הכוללת כ  -
בובות תרגול  2כיתות תרגול ואביזרים קליניים ללימוד מעשי, הכוללים לפחות  2 -

חכמות, לרבות מכשור לאומדנים, לחלוקת תרופות, ציוד מתכלה לחבישה, חומרי 
 עים וציוד ללימוד נושא היגיינה והפרשות.  מיטות, מצ 2חיטוי וניקוי, 

 עמדות מחשב עם אפשרות לעבודה מקוונת. 5ספריה עם  -
ספרות הרלבנטית לבחינת הרישוי, על פי הנחיות העותקים של  10בספריה לפחות 

 משרד הבריאות. 

 בבית הספר תעמודנה לרשות התלמידים, שתי מכונות צילום. -
 
 סגל הוראה  .2

 
 ורכב מצוות קבוע, מקצועי ומנהלי וצוות הוראהסגל המוסד המכשיר מ

 
אחיות  3הסגל יכלול אחיות מוסמכות אקדמאיות כגרעין קבוע, סה"כ  –צוות קבוע  1.2

 כות וצוות מנהלי בהתאם לפירוט שלהלן:ממוס
 

 מנהלת התכנית לסיעוד: .1.1.2
אחות מוסמכת המוכרת על ידי משרד הבריאות, בעלת תואר שני  -

 תארים בסיעוד.לפחות, אחד משני ה

 שנים בסיעוד מתוכן לפחות שנתיים בבית ספר לסיעוד. 8ניסיון של  -
 
 

 * המסמך מתייחס להכרה במוסדות שאינם בתי ספר לסיעוד, שהוכרו ע"י משרד הבריאות.
 

לא בתוקף



 

 

 מרכזות לנושאים הבאים: 2 .2.1.2
 מרכזת תכניות לימודים עיוניים -

 מרכזת התנסויות קליניות -
 

 דרישות התפקיד:
ת מוסמכת המוכרת על ידי משרד הבריאות, בעלת תואר ראשון אחו -

 לפחות, בסיעוד.
שנים בסיעוד מתוכן לפחות שנתיים בהדרכה קלינית של  6ניסיון של  -

 סטודנטים לסיעוד )כמדריכה קלינית מורשית(.

 
 מזכירה ייעודית לתכנית, ספרנית, איש תחזוקה -סגל מנהלי  .3.1.2

 
 אקדמאיות. ה תתבצע ע"י אחיות מוסמכותמרבית ההורא –צוות הוראה  2.2

 
 אחיות מוסמכות )תנאים מחייבים מצטברים( .1.2.2

 אחות מוסמכת מוכרת על ידי משרד הבריאות. -
 בעלת תואר אקדמי ראשון לפחות, בסיעוד. -
 בעלת ניסיון קליני של שלוש שנים לפחות. -

 בעלת ניסיון מקצועי של שנה לפחות בתחום אותו מלמדת.  -
 

 ורים בתחומים ייחודיים )תנאים מחייבים מצטברים(מ .2.2.2
 מתמחה לפחות בשנה השלישית להתמחות. -רופא  -

 ראשוןבעלי מומחיות בתחום בו מלמדים, בעלי תואר אקדמי  -אחרים  -
 לפחות. 

 בעלי ניסיון הוראה של שנה לפחות. -
 

הדרכה קלינית תעשה על ידי אחות מוסמכת אקדמאית עם  -מדריכים קליניים  3.2
 סיון קליני של שנה לפחות בשדה בו מדריכה.ני

 תשתית קלינית .3

 סיעוד שדות קליניים הנדרשים בתוכנית הלימודים.ב התכניתלרשות  -

כחלק מאישור הפעלת  ,רשימת השדות הקליניים תוגש למינהל הסיעוד לאישור -
 התכנית. 

 שדות אלה ידרשו לעמוד בקריטריונים הבאים:

  פשר לתלמידי התכנית להתנסות במוסד.לא ,הנהלת המוסדשל  בכתבהסכמה 

 .ביחידה בה תערך ההתנסות תהיה לפחות אחות מוסמכת אחת בכל משמרת 

  הנחיות מחייבות של מינהל נהלים וביחידה בה תערך ההתנסות קיים קובץ
 הסיעוד, חתום ע"י כל אנשי הצוות כמחויבות לביצוע.

 יות להדרכה )לפי ביחידה בה תערך ההתנסות תהיינה אחיות מוסמכות ייעוד
 תלמידים(    5 -מפתח של אחות ל

שנים עם מוסד רפואי לקליטת  3 -המוסד המכשיר יגיש הסכם התקשרות חתום ל -
 התלמידים.

לא בתוקף



 

 

 תקנון .4
 

התקנון מיועד להבהיר את מדיניות, מטרות ומתכונת הלימודים הנהוגה בבית הספר 
 בכלל ובתכנית לימודי הסיעוד בפרט. 

למדיניות ולהנחיות המקצועיות של מינהל הסיעוד במשרד התקנון מתעדכן בהתאם 
 הבריאות. 

 התקנון נדרש לעבור אישור מינהל הסיעוד.
 

 התקנון כולל בין השאר התייחסות ל:
  -מידע כללי 1.4

 כנית הלימודים.ך הלימודים; תנאי קבלה והרשמה; תתיאור המסלול; מש -

 ; תנאי תשלוםשכר לימוד -

 שירותים הקיימים בביה"ס -

 

  -התנהגות הלומדים כללי 2.4

 כללי התנהגות הסטודנטים במהלך הלימודים -

 כללי התנהגות מקצועית של הסטודנט -

 כללי התנהגות הסטודנט במצבי חולי -

 היעדרות מלימודים  -

 נוכחות בשעורים -

 

 -בחינות 3.4

 תקנון בחינות -

 /התנסות קליניתציון מעבר לקורס -

 ערעור על ציון/ בקשה לעיין במבחן שהתקיים -

 בבחינות פנימיות בלבדהארכת זמן  -

 

   -משמעת לומדים 4.4

 ועדת משמעת/ועדת אירוע חריג -

 

 -הפסקת לימודים 5.4

 הפסקת לימודים ביוזמת הסטודנט -

 הפסקת לימודים ביוזמת בית הספר -

 ועדה לענייני תלמידים -

 תנאי הפסקת לימודים -
 

 תנאי הגשה למבחן רישוי –זכאות הגשה לבחינת רישוי ממשלתית  6.4

 

אשרור הבנת המחויבות ונט על קריאת תקנון בית הספר, אישור בחתימת הסטוד 7.4
 כלפי התקנון.

לא בתוקף



 

 

 
 קבלת הכרה .ב

 
אינה קבלת הכרה מטעם משרד הבריאות כמוסד בעל זכאות להכשרת אחיות מעשיות 

 אישור לפתיחת כיתת לומדים. מהווה
 

כל פתיחה של כיתת לומדים מחייבת אישור של מינהל הסיעוד במשרד הבריאות 
 ים הבאים:ת בגורמיומותנ

 
 קבעו ע"י משרד הבריאותיצרכים לאומיים כפי ש .1

 עמידה בתנאים המחייבים הפעלת תכנית .2
 

  פתיחת תכנית לימודים .ג
 

עד חודש לפני מועד  ,לפתיחת תכנית לימודים יש להגיש בקשה לאישור מינהל הסיעוד
פתיחת התכנית, באמצעות "כלי להכרה בתכנית לימודים בסיעוד" הכולל את המפרט 

 בא:ה

 שם בית הספר 

 שם התוכנית 

 מצבת כוח האדם )כולל קורות חיים( לפתיחת התוכנית 

 תאריך פתיחה מתוכנן 

 מועד משוער להגשת הבוגרים למבחן רישוי ממשלתי 

 ייעודי לשנת הלימודים ולתכנית ההכשרה הרלבנטית ,קיום תקנון בית ספר 

 תאריך עדכון התקנון 

 על פי התחומים ט מקום ההתנסותערכות ללימודים הקליניים: פרויפרוט ה ,
 ספר תלמידים בקבוצה למדריך קליני.מומספר השדות 

  רשימת מועמדים פוטנציאלים הכוללת פרוט של עמידה בתנאי הסף לפי סוג
 הקורס.

 
 בקרה של התכנית .ד

 
מובנה,  במהלך הפעלת תכנית לימודים תערך בקרה ע"י מינהל הסיעוד על פי כלי בקרה

  סד טרם הבקרה.שייקבע ויישלח למו

 
 

לא בתוקף




