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                           הנחיות                                                                    
                                                                                       

 

 -הנחיה 
רף המבטיח איכות 

 מינימלית

 ות השתלמותההנחיה7 הפעלת מבחן ממיין לתוכנישם 
 מוכרת בסיעוד.

 54563454ההנחיה7 

 

 תחומים7

 בחינות -5

 תקציב -2

 בקרה -6

הכשרה  -5
 והשתלמויות

 רישום ורישוי -4

תפקוד  -3
 מקצועי

קישורים  -4
 למנכ"ל

קישורים  -5
 למינהל הרפואה

 

 

 

 

 יחידות7

 פיתוח  מקצועי -פמ 

הנחיות   -המ 
 מקצועיות 

 הסמכה  -הס 

 בחינות  -בח 

 ניהול כספים -נכ 

  מנהלה -מנ 

  

 בחינות רישוי  מחלקה7     הכשרה  והשתלמויות                       7ההנחיה תחום

 הסדרת הפעלת מבחן ממיין  7ת ההנחיהמטר

המוכרת  ותהשתלממבחן ממיין מהווה תנאי קדם לקבלה לתוכנית  עיקרי ההנחיה7
 שנים 6 -ציון המבחן תקף ל .בסיעוד

 ד.מנהלות בתי ספר לסיעו אוכלוסיית יעד7

 מנהלות בתי ספר לסיעוד המפעילים מבחן ממיין לתוכניות אחריות ליישום7
 שתלמות מוכרת בסיעוד. ה                      

 

 6.4.2054 תאריך החלה7                                 6.4.2054 תאריך פרסום7

 
    .264465353 הנחייה זו מבטלת הנחייה מספר

 

                        
 7  חתימה

 חנה צפנת                             
 מנהלת מאגרי ידע בסיעוד                  

  
 רקע7 

 
 הצגת מועמדות להשתלמות מוכרת בסיעוד מחייבת עמידה במבחן ממיין בציון 

 לפחות.  40
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 7ההנחיהפירוט 

 מבחן ממיין

נהלות בתי הספר לסיעוד ויפורסם באתר המבחן יתקיים פעם בשנה. מועד מבחן הממיין יועבר למ
 האינטרנט של מינהל הסיעוד.

 שנים מיום הבחינה. 6 -תוקף ציון  המבחן הינו ל .5

 לפחות. 40הינו עובר במבחן ציון  .2

רשימת בתי הספר המקיימים את המבחן הממיין תפורסם באתר האינטרנט של מינהל  .6
 הסיעוד.

 " לאותה שנה.    ר לימודכשותפורסם בחוזר " תקבע מדי שנההמבחן עלות  .5

 .למבחן ממיין אינו מותנה ברישום להשתלמות מוכרת בסיעודרישום  .4

         

 עקרונות הכנה והפעלת מבחן הממיין

 נהל הסיעוד. יהכנת המבחן, בדיקתו וניתוח הסטטיסטי הנם באחריות המחלקה לבחינות רישוי במ .5

 .המבחן יתקיים בכל בתי הספר לסיעוד באותו המועד ואותה השעה  .2

 ברירה. ותשאלות רב 40המבחן כולל  .6

 נהל הסיעוד יעביר את המבחן למנהלות בתי הספר לסיעוד באמצעות דואר אלקטרוני     ימ .5
 .מוצפן יומיים טרם מועד הבחינה     

      שליחים רשום.אמצעות דואר נהל הסיעוד יעביר את דפי התשובות למנהלות בתי הספר בימ .4
 .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  .3
 .הפעלת המבחן אחרלהבטחתו לפני, בזמן וו

 נבחן על גבי דף תשובות שהתקבל ממנהל הסיעוד.התשובות יסומנו על ידי ה .4

 .50.00-52.00משך המבחן שעתיים ויבוצע בין השעות  .5

 בסיום הבחינה יאספו כל התשובונים ויצולמו.  .6

תשובוני המקור והצילום ישלחו על ידי בית הספר באמצעות דואר שליחים למחלקה לבחינות  .50
 נה.ימי עבודה לאחר הבחי 2רישוי במינהל הסיעוד, עד 

 הציון מבחן הממיין יפורסם באתר האינטרנט של מנהל הסיעוד כעבור שבועיים מיום הבחינה. .55
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 מבחן הממיין7על ה ערעור  

 הליך ערעור הנבחן יתקיים על פי נוהל מינהל הסיעוד  .5

יום מיום פרסום הציונים למינהל הסיעוד לתיבת מייל של  25ניתן להגיש ערעור עד  .2
  Siud.test@moh.health.gov.il מחלקת בחינות7

 זכאים להגשת ערעור 36-35נבחנים בעלי טווח הציונים  .6

 מועד הערעור יפורסם באתר האינטרנט של מינהל הסיעוד .5

 הליך הערעור יתקיים במרכז ההדרכה, בשטח מרכז הרפואי שיבא ) תל השומר( .4

 א מידע זה לידיעת הנבחןפר להביהס יעל בת .3

 

 

 רשימת תפוצה7

 צוות מינהל הסיעוד
 המפעילים תכניות השתלמות מוכרת בסיעוד ) קורסים על בסיסיים ( ספר לסיעודהמנהלות בתי 

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