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עמיתים יקרים,

השנה אנו חוגגים יום הולדת 70 למדינת ישראל ובמסגרת זו מציינים את תרומתה הייחודית 

של האחות לטובת בריאותם של תושבי מדינת ישראל .

האחים והאחיות במדינת ישראל הם מהטובים בעולם בשל תרומתם המקצועית, הייח ודית

והאיכותית לקידום צורכי המטופלים והמשפחות. הסיעוד הוא מקצוע מתפתח, רגיש, אנושי 

ואמפטי, הנותן מענה לצרכים ולשינויים הרבים המתרחשים במערכת בשל היות האחים 

והאחיות לב ליבה של מערכת הבריאות בישראל.

תוכנית העבודה לשנת 2018 ממשיכה לחזק ולהעצים את תרומתה של האחות למען בריא ותם

של תושבי מדינת ישראל.

כמו כן התכנית מבטאת את מחויבותנו לשמירה על סטנדרט גבוה של מצוינות, איכות ובטיחות, 

ומבטאת את שיתוף הפעולה הקיים עם המנהיגות הבכירה בסיעוד במדינת ישראל.

בשנת 2018 יודגשו התחומים הבאים:

קידום שלושת תחומי הליבה המרכזיים בעבודת האחות: הגדלת מספר האחיות •

האקדמאיות, פיתוח מקצועי ומיצוי הפוטנציאל התפקודי של האחות.

חיזוק מערך ההכשרה והכשירות של האחות. •

הרחבת שקיפות, איכות, הנגשת מידע וזמינותו . •

האצת תכנית התערבות העוסקות בהתמודדות עם הזדקנות האוכלוסייה, עליה בעומס  •

ומורכבות התחלואה הכרונית, התייקרות הטכנולוגיה והצורך במתן מענה לצורכי 

המשפחה הצעירה .

הטמעת תפקיד האחות המומחית בקהילה ופיתוח תחומי מומחיות חדשים: פסיכיאט ריה, •

פצע ורפואה דחופה.

קידום תשתית המחקר היישומי כבסיס לקביעת מדיניות. •

תודה מקרב לב על שיתוף הפעולה, דרך צלחה ושנת עבודה פוריה לכולנו.

בברכה,

ד”ר שושי גולדברג

אחות ארצית ר אשית

וראשת מנהל הסיעוד
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הסיעוד מינהל

 חשרד
הבריאות

1■

וזו יו בריאים לוויים

1 1 ן
פוקוס מנהל הסיעודעמודי האש

חיזוק  מערכת
הברי אות
הציבורית

חיזוק הרפואה בבי״ח הציב וריים

חיזוק הרפואה  בקהילה

הבטחת רצף הטיפול

חיזוק מערך ההכשרה  בסיעוד  

חיזוק ליבת העשייה  של  

האחותבמגוון  מתארים

מיצוי הפוטנציאל  התפקודי  
של האחות

ו
קידום אי כות

ושקיפ ות
במערכת
הבריאות

שיפור ברמת האיכות, בטיחות הטיפול והרישום הרפואי

טיוב רגולציה ושיפור השירות

חיזוק מערך האיכות  ושמירה  
על כשירותבתפקיד האחות

הנגשת שירותים, שיפור  זמינות  
וקיצור תהליכים

וי
מערכת הב ריאות

בה תאם
לאתגרי העתיד

הערכות להכפלת מספר הקשישים במדינת  ישראל

הערכות לגידול בשיעור החולים הכרונים המורכבים

חדשנות במערכת הבריאות

הגדלת מספר האחיות  

חיזוק מערך הפיתוח המקצועי  
(הכשרה על בסיסית ומומחיות)

הטמעת תפקיד מומחית  קלינית  
בקהילה

*!*!*

קידום אורח ח יים
בריא, ר פואה

מונעת וסב יבה
בריאה

קידוםבריאות

קידום סביבה ב ריאה

רפואה מונעת

הטמעת מודל חדשני  לקידום  ן

והעצמת "המשפחה הצעירה"

חיזוק היסוד ות
איתנות  מערכת

הבריאות

חיזוק התשתית הכלכלית של מערכת ה בריאות

חיזוק התשתיות הניהוליות וכ״א מקצועי ב התאם

לצרכי המערכת המשתנים

התאמת התשתיות הפיזיות לצורכי המטופלים

תיכנוןוניהולכוח אדםבסיעוד  

וצימצום פערים

פיתוח וחיזוק המ נהיגות  
הניהולית הקלינית  והאקדמית

בסיעוד

המט ופל
ממשק מטופל מ ערכתבמרכז

אוכלוסיית המטפ לים

תהליכים ממוקדים באוכלוסיית יעד

הטמעת פרוייקט  לקידום  

ההקשבה והאמפטיה  בשיגרת
הניהול בארגון
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מינהל הסיעוד מקדם תכנית עבודה לחיזוק והעצמת שלושת תחומי הליבה המר כזיים
בעשיית האחות המהווים את המנוף המרכזי לחיזוק מערכת הבריאות בישראל:

שלושה תחומי ליבה מרכזיים בעשיית  האחות
מהווים את המנוף  המרכזי

לחיזוק מערכת הבריאות בישראל

 העלאת
מספר  האחיות
האקדמאיות

פיתוח  מקצועי
של האחות

מיצוי ה פונציאל
 התפקודי
של האחות
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מבחר הישגים בולטים לשנת 2017 בתחומים אלה:

העלאת
מספר הא חיות
האקדמאיות

הנפקת תעודות רישוי ל-2,546 אחיות מוסמכות בשנת 2017 (הגדלה ב-510 רישיונות ביחס לשנת 2016).

3358 סטודנטים החלו בלימודי סיעוד בשנת 2017 בכלל מסלולי ההסמכה (הגדלה ב-871 סטוד נטים
חדשים ביחס לשנת 2016).

הגדלת מספר הלומדים במסלולי הסבת אקדמאים ב- 427 סטודנטים ביחס לשנת 2016.

הגדלת מספר הלומדים במסלולים אקדמיים ב- 285 סטודנטים ביחס לשנת 2016.

הגדלת מספר הלומדים במסלולי תעודה ב-159 סטודנטים ביחס לשנת 2016.

חדש! תוספת של 600 כסאות חדשים ללימודי סיעוד, מהם 450 כסאות אקדמיים. •

530 רשיונות חדשים לבוגרי סיעוד מחו״ל- הגדלה של 80% משנה קודמת. •

השקת מודל תמרוץ - תכנית "כוכבים להכשרת אחים ואחיות" לבתי ספר ומוסדות הכשרה בסיעוד. •

אחוז האחיות המוסמכות: מכלל האחיות עד גיל 65 במגמת עלייה, 87% בסוף שנת 2017 •

שיעור האחיות: שיעור סך כל האחיות עד גיל 65 היה 5.79 ל 1,000 נפש בסוף שנת 2017, עלייה מ- 5.73  •
בשנה שעברה. שיעור האחיות המוסמכות עד גיל 65 היה 5.02 ל- 1,000 נפש, עלייה מ- 4.93 בשנה 

שעברה.

פיתוח מקצ ועי
של האחות

50 תכניות השתלמויות מוכרות הופעלו, בניהן 3 תכניות חדשות בתחומים הבאים: "עוץ לשינה,  "עוץ •
לפעילות גופנית והדרכה קלינית.

תכנית השתלמות מוכרת בהדרכה קלינית הופעלה בכלל מוסדות ההכשרה. •

1,505 אחים/יות למדו בהשתלמויות מוכרות בסיעוד - 298 לומדים יותר משנת 2016. •

כמענה לצרכים לאומיים לתחומים נבחרים 662 אחים/יות למדו בהשתלמויות מוכרות בס יעוד
בתחומים הבאים: חדר ניתוח, רפואה דחופה, מניעת זיהומים, טיפול נמרץ פגים, רפואה ראשונית, 

רפואה מונעת פסיכיאטריה, גריאטריה, מניעה וקידום בריאות.

פיתוח תכניות חדשות שיופעלו בשנת 2018 בתחומים הבאים: פצעים וסטומה, שיקום, גסטרו,  שבץ
מוחי.

הפעלת 6 תכניות הכשרה למומחיות קלינית בתחומים הבאים: טיפול תומך, כירורגיה, פגים, סוכרת, 
גריאטריה, מדיניות ומנהל.

כנס ראשון בנושא אחות מומחיות בישראל. 1.

מנכ״ל משרד הבריאות מינה וועדה לבניית תפקיד האחות המומחיות הקלינית בקהילה, ואישר  את 2.
המלצות הוועדה.

פתיחת תכנית לימודים לתואר שני בסיעוד עם לימודי מומחיות קלינית בגריאטריה. 3.

פתיחת השתלמות ראשונה למומחיות במדיניות ומינהל בסיעוד. 4.

בשיתוף עם מערך הסיעוד בצה״ל, חיזוק מסלולי הקידום לאחות בשירות הצבאי. 5.

כנס סגל בכיר בנושא "רישות והאצת תהליכי מנהיגות" להובלת שלושת תחומי הליבה בסיעוד. 6.

מיצוי הפונצי אל
הת פקודי

של האחות

הקמת מערך וועדות מייעצות לאחות ראשית ארצית ולמחלקות המינהל.

פרסום 13 חוזרי מינהל הסיעוד, ביניהם עדכון לחוזר 133 "ריכוז הפעולות שנוספו מעת לעת לליבת 
העיסוק המקצועי 133/17" .

הובלת תכנית בפוקוס מנכ״ל להעצמת המשפחה הצעירה בטיפות החלב.
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מטרה - חיזוק ההכשרה בסיעוד
ופיתוח מערך שמירה על כשירות הסיעוד מינהל

׳^■:1  השרד
 הבריאות
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הכשרה בסיעוד

חיזוק מ ערכת
ה בריאות
הציבורית

הגדלת היקפי הלומדים במסל ולים
הגנריים להכשרת אחיות

סה״כ 3800 מתחילים בשנת 2018 לפחות

29 תוכניות אקדמיות לתואר בוגר בסיעוד •
5 תוכניות להסבת אקדמאים לסיעוד במסלול אקדמי •
26 תכניות להסבת אקדמאים בלימודי בוקר •
2 תוכניות להסבת אקדמאים בלימודי ערב •
8 תוכניות לימודי תעודה לתואר אחות מוסמכת •
2 תוכניות ייחודיות ללימודי תעודה לתואר אחות מוסמכת •

מצ״ב נספח 1 - ”פריסת תכניות לימוד בסיעוד המו פעלות
במוסדות ההכשרה בשנת 2018”

פרסום תוכנית ליבה מעודכנת להכשרת
אחות מוסמכת

רבעון ראשון

קביעת תכנית עבודה שנתית למס גרות
ההכשרה בסיעוד

קיום מפגשי עבודה באוקטובר ובנובמברש

עדכון והטמעת הנחיות המקצועיות 
ובכללן פעולות סיעוד ופעולות חריגות 
בתכניות לימודים גנריות והשתלמויות

מוכרות בסיעוד

״בדק בתהליך בקרת בתי ספר בחודשים אפריל - יוני

עדכון והטמעה של תחום האיכות, בט יחות
הטיפול וניהול סיכונים בתוכניות ל ימודים

גנריות והשתלמויות מוכרות בסיעוד

״בדק בתהליך בקרת בתי ספר בחודשים אפריל - יוני

פרסום קובץ נהלים מעודכנים למ וסדות
הכשרה

רבעון שני

תכנית "כוכבים להכשרת אחים ואחיות"
מודל תמרוץ

תוצאות לשנת 2017
קריטריונים לשנת 2018

תוצאות של 2018

מועד פרס ום:
בפברואר  2018

פברואר  2018
דצמבר 2018

בקרת מחלקת הסמכה במסגרות הכ שרה
לסיעוד

ברבעון שני ושלישי

פרסום חוזר שכר לימוד, ללומדי תכ ניות
הסבת אקדמאים, לימודי  תעודה

והשתלמויות מוכרות בסיעוד

פורסם 31 לדצמבר 2017* 
מצ”ב נספח 5 - “חוזר שכר לימוד”

פרסום חוזר שכר לימוד, ללומדי תכ ניות
הסבת אקדמאים, לימודי  תעודה

והשתלמויות מוכרות בסיעוד לשנת 2019

31.12.2018

הצגת פרויקטים של ממוני שוויון במו סדות
הכשרה לסיעוד בנושא "צמצום  פערים

ואי שוויון"

רבעון שלישי
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הפונציאל מיצוי מקצועי פיתוח העלאת
התפקודי האחות של האחיות מספר

האחות של האקדמאיות



בסיעוד ההכשרה חיזוק - מטרה
כשירות על שמירה מערך ופיתוח

משרד
הבריאות

הסיעוד מינהליותר כריאיש לחיים
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השתלמויות מוכרות בסיעוד - קורסים על בסיסיים

הפעלת תכניות להשתלמויות מוכ רות
בסיעוד

(קורסים על בסיסיים) ב 21  תחומים
קליניים

מיילדות 1.

חדר ניתוח 2.

יועצות הנקה 3.

פסיכיאטריה 4.

מניעה וקידום בריאות 5.

מניעת זיהומים 6.

"עוץ שינה 7.

"עוץ לפעילות גופנית 8.

הדרכה קלינית 9.
טיפול נמרץ משולב 10.
רפואה דחופה 11.
שבץ מוחי 12.
טיפול נמרץ ילדים 13.
טיפול נמרץ פגים 14.
גריאטריה 15.
נפרולוגיה 16.
אונקולוגיה 17.
רפואה ראשונית 18.
סוכרת 19.
שיקום 20.
 טיפול בפצע וסטומה21.

מצ״ב נספח 2: “פריסת תכניות השתלמויות מוכרת ל - 2018׳

 מערכת חיזוק
 הבריאות
הציבורית

1

הפעלת תכניות להשתלמויות מוכ רות
בסיעוד

ב 3 תחומים קליניים חדשים:

שיקום 1.

שבץ מוחי 2.

פצעים וסטומה 3.

מצ״ב נספח 2: “פריסת תכניות השתלמויות מוכרת ל - 2018׳

פיתוח תכנית השתלמות מוכרת ב סיעוד
לאחות ראשונית צבאית

עדכון הנחיות להפעלת הקורסים וריכוזם 
פרסום נוהל הפעלה מעודכן לשנת 2019

פברואר - דצמבר

פרסום השתלמויות מוכרות ב סיעוד
לשנת 2019

4.2.2018

מיפוי מרחב העשייה של בו גרי
השתלמויות מוכרות בסיעוד במתא רים

השונים ובהלימה להנחיות מקצ ועיות
מחייבות נלוות

עדכון תכנים רלוונטיים בתכניות לימודים תכנון  פתיחת
השתלמויות מוכרות בהלימה לצרכי השטח

הנחות בשכר לימוד בתכניות השת למויות
מוכרות בסיעוד בבתי הספר הממשלתיים

מצ״ב נספח 5 -״חוזר שכר לימוד לשנת 2018״

פרסום עדכונים בתכניות לימ ודים
מעודכנות בהשתלמויות מ וכרות

למוסדות ההכשרה

4.11.2018
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בסיעוד ההכשרה חיזוק - מטרה
כשירות על שמירה מערך ופיתוח

הסיעוד מינהל

אחות מומחית
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תוכניות הכשרה לאחיות מומחיות קל יניות
בסיעוד

אחיות מומחיות בכירורגיה - אפריל 2018
אחיות מומחיות בגריאטריה - פברואר 2018

אחיות מומחיות בסוכרת - אוקטובר 2018
אחיות מומחיות במדיניות ומנהל - מרץ 2018

מצ״ב נספח 3 - "תוכניות להכשרת אחיות מומחיות קל יניות
בסיעוד”

מצ״ב נספח 3 א' - "דרישות קדם להגשת מועמדות למומ חיות
קלינית בסיעוד”

תוכניות הכשרה חדשות לאחיות מ ומחיות
קליניות בסיעוד

אחיות מומחיות בקהילה - מאי 2018
אחיות מומחיות בכאב - יוני 2018

אחיות מומחיות בשיקום - יוני 2018
מצ״ב נספח 3 - "תוכניות להכשרת אחיות מומחיות קל יניות

בסיעוד”

אחיות מומחיות בפסיכיאטריהפיתוח תחומי מומחיות חדשים
אחיות מומחיות ברפואה דחופה

אחיות מומחיות בפצע

פיתוח תוכנית השלמה למעמד מ קצועי
של אחות מומחית בקהילה

התכנית תפורסם בדצמבר 2018

הליך הכרה פרטניהכרה לאחיות מומחיות קליניות מחו<<ל

פיתוח מערך מחקר מלווה  להטמעת
תפקיד האחות המומחית בקהילה

רבעון שלישי ורביעי

וועדות מייעצות לאחיות מומחיות
קליניות בסיעוד:

גריאטריה 1.

טיפול תומך 2.

בכירורגיה 3.

בסוכרת 4.

פגים 5.

קהילה 6.

כאב 7.

שיקום 8.

מדיניות ומינהל 9.

אד הוק - בהתאם לצרכים
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משרד
הבריאות

יותר נחאים לח״ס

בסיעוד ההכשרה חיזוק - מטרה
כשירות על שמירה מערך ופיתוח הסיעוד מינהל

קליטת בוגרי תוכניות הכשרה לסיעוד מחו״ל

 מערכת חיזוק
 הבריאות
הציבורית

פרויקט מתחדשים לעולים חדשים “- 2017
2018” -תוכנית לקליטת אחים/יות עול ים/
ות לעבודה תוך חצי שנה ממועד  ההכרה

במעמדם המקצועי באחות מוסמכת

מצ״ב נספח 1 א׳ - פרויקט "מתחדשים"- קליטת א חיות
עולות בישראל 2017-2018

הפעלת קורסי הכנה לאחות מוסמכת
לאחים/יות עולים/ות חדשים

מצ״ב נספח 1 -"פריסת תכניות לימוד בסיעוד המופעלות
במוסדות ההכשרה בשנת 2018״

פרויקט ״עולים 2000 ״ -  2017-2019
בשיתוף הסוכנות היהודית ומשרד הע לייה

והקליטה - תכנית לקליטת 25 א חיות
מוסמכות עולות מחבר העמים ו שילובן

במעגל התעסוקה

רבעון שלישי

השקת פורטל אישי ל״הגשת ב קשה
לקביעת מעמד מקצועי "עבור בו גרי

תוכניות לימודים מחו״ל

רבעון שלישי
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משרד
הבריאות

יותר נחאים לח״ס

בסיעוד ההכשרה חיזוק - מטרה
כשירות על שמירה מערך ופיתוח הסיעוד מינהל

מערך לבחינות רישוי ממשלתיות
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בחינות רישוי ממשלתיות לאחיות
מוסמכות ב 6 שפות בשני מועדים בשנה

23.4.2018
4.9.2018

מצ״ב נספח 4 - ׳׳תאריכי בחינות רישוי 2018”

פיילוט של "בחינת הרישוי הסימולט יבית
לעולים חדשים במעמד אחות מוסמכת 

בעלי ניסיון קליני״ של 5 שנים ומעלה

27.8.2018
מצ״ב נספח 4 - ׳תאריכי בחינות רישוי 2018”

מבחן ממיין להשתלמויות מוכ רות
בסיעוד

19.3.2018
2.7.2018

מצ״ב נספח 4 - ׳תאריכי בחינות רישוי 2018”

מועדי בחינות רישוי ממ שלתיות
להשתלמויות מוכרות בסיעוד  בשיטת

הסימולציה

מצ״ב נספח 4 - ״תאריכי בחינות רישוי 2018״

מועדי בחינות רישוי ממ שלתיות
למומחיות קליניות בסיעוד

מצ״ב נספח 4 - ״תאריכי בחינות רישוי 2018״

מועדי בחינות רישוי ממשלתיות  לאחיות
מעשיות בשני מועדים

4.6.2018
19.12.2018

מצ״ב נספח 4 - ׳תאריכי בחינות רישוי 2018”

מצ״ב נספח 4 א׳ - ״מועדי ערעורים - לבחינות גנריות,  מבחןמועדי ערעור לבחינות ממשלתיות
ממיין, השתלמויות מוכרות בסיעוד"

פרסום דוח שנתי בנושא בחינות הרי שוי
בסיעוד

1.1.2019
מצ״ב נספח 4 - ׳תאריכי בחינות רישוי 2018”
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בסיעוד ההכשרה חיזוק - מטרה
כשירות על שמירה מערך ופיתוח מינהל

איכות וכשירות

קידום אורח  חיים
בריא,  רפואה

מונעת וס ביבה
בריאה

מועדי התכנסות הוועדה:ועדה לפעולות חריגות
19.3.2018
18.6.2018

29.10.2018
10.12.2018
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הפצת קול קורא למנהלות  הסיעוד
באשפוז, בקהילה ובמערך  ההכשרה

להגשת פניות לוועדה לפעולות חר יגות
לשנת 2018

14.1.18

הפצה והטמעה של תוצרי ה ועדה
לפעולות חריגות:

התוצרים יכולים לכלול שתי  זרועות*
טיפול:

מסלול הסדרת פעולות סי עוד 1.
באמצעות פרסום חוזרי  מנהל

הסיעוד
מסלול הסדרת פעולות חריגות  - 2.

מסלול ארוך הכולל עדכון התקנות

בהתאם להחלטות הוועדה לפעולות חריגות לאחר מ ועדי
התכנסותה במהלך שנת 2018, ולאחר השלמת הטי פול

בתוצרי הוועדה לרבות חתימת מנכ״ל
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השרד
הבריאות

הסיעוד מינהליותר נחאיש לח״ס

מטרה - קידום מקצועיות ומצוינות
בטיפול ובשירות

הנחיות מקצועיות

 חיים אורח קידום
 רפואה בריא,
 וסביבה מונעת

בריאה

הובלת פעילות של וועדות מייעצות לאחות ארצית ראשית - המח לקה
להנחיות מקצועיות

2.9.2018 - 8.4.2018

פרסום הנחיה מקצועית בנושא מיצוי הפוטנציאל המקצועי של  האחות
באשפוז ובקהילה

15.4.2018

15.10.2018 - 13.12.2018בקרה ארצית בנושא מיצוי הפוטנציאל התפקודי של האחות

ניהול בימת עמיתים ופורום הנחיות מקצועיות
בשל גודל הקבוצה יתקימו 2 מועדים*

21.5.2018
28.5.2018

ניהול בימת עמיתים ופורום הנחיות מקצועיות
בשל גודל הקבוצה יתקימו 2 מועדים*

6.9.2018
17.9.2018

פרסום הנחיות מקצועיות חדשות מתוצרי הוועדות המייעצות  לאחות
הארצית הראשית שהתקיימו במהלך שנת 2017 , לאחר השלמת  סבב

הערות ואישורים

לאורך השנה

הפצת קול קורא למנהלות הסיעוד באשפוז, בקהילה ובמערך ההכשרה 
לבחירת מרכזי וחברי וועדות מייעצות חדשות לאחות הארצית הראשית  -

המחלקה להנחיות מקצועיות
בוחרים בתבונה 1.
הגישה הטיפולית בחולה עם אקמו 2.
הגישה הטיפולית בחולה מונשם 3.
הגישה הטיפולית לחולה סוכרת באשפוז ובקהילה 4.
קבלת חולה למכון נפרולוגי 5.
טיפול בחולה המודיאליזה דרך גישה פריפרית לכלי דם 6.
הגדרת תפקיד ראש תחום בחדר ניתוח 7.
הגדרת תפקידים של כוח עזר ו”בחור” בחדר ניתוח 8.
קבלה והכנת חולה בחדר ניתוח, העברת מטופל מחדר ניתוח  ליחידת 9.

התאוששות / התעוררות
הגישה הטיפולית למטופל נפגע נפש בחדרי מיון כלליים. 10.
כתיבת הנחיה מקצועית בנושא תפקיד האחות בהדרכת הורים  למצבי 11.

חירום, החייאה ומצבי עזרה ראשונה לילדים בגילאי 0 - 6
כתיבת הנחייה מקצועית בנושא איתור וטיפול בנשים הרות ויולדות ה חוות 12.

מצבי דחק
הובלת תכנית לאומית בתחום המשפחה הצעירה. תכנון תפיסת ההפעלה  13

החדשה של טיפול החלב בהתאמה לאישור המנכ״ל
הובלת תכנית לאומית בתחום הגישה הטיפולית בחולה המזדקן:  כתיבת 14.

הנחייה מקצועית בנושא הגישה הטיפולית לקשיש בסיכון להתעללות והזנחה

31.1.2018
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הפצת קול קורא להקמת וועדת היגוי לבניית כלי בקרה בנושא מיצוי 
הפוטנציאל התפקודי של האחות - המחלקה להנחיות מקצועיות

31.1.2018

הפצת קול קורא להקמת פורום מרכזי תחום הנחיות מקצועיות באשפוז, 
בקהילה ובמערך ההכשרה - המחלקה להנחיות מקצועיות

31.1.2018

פרסום כתבי מינוי למרכזי וחברי הוועדות המייעצות לאחות הראשית הארצית
לשנת 2018 - המחלקה להנחיות מקצועיות

1.3.2018

מפגש הכנה למרכזי הוועדות המייעצות לאחות הראשית הארצית ל שנת
2018 - המחלקה להנחיות מקצועיות

20.3.2018

כנס הוקרה למרכזי וחברי הוועדות המייעצות ומנהליהם לשנת 2018  -
המחלקה להנחיות מקצועיות

18.12.2018
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 השרד
הבריאות

ומצוינות מקצועיות קידום - מטרה
ובשירות בטיפולהסיעוד מינהל נ".••?־-,•־ ;"וי:

... המשך הנחיות מקצועיות

 חיים אורח קידום
 רפואה בריא,
 וסביבה מונעת

בריאה

תכנית לאומית בנושא המשפחה הצעירה:
פרסום הנחיות מקצועיות בנושא המשפחה הצעירה

לאורך כל השנה

הובלת תכנית לאומית בתחום המשפחה הצעירה:
תכנון תפישת הפעלה חדשה של טיפות החלב בכפוף לאישור ה שר

והמנכ״ל
בארבעה תחומי התערבות:

ריבוד תפקיד האחות 1.

הרחבת שעות פעילות בטיפת החלב 2.
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ביקורי בית 3.

הקמת מוקד טלפוני 4.

לאורך כל השנה

הטמעת תכנית לגישה טיפולית בחולה המזדקן בקהילה:
פרסום הנחיות מקצועיות לטיפול בקשיש:

הקשיש הבריא *
קשיש בסיכון *
קשיש עם מחלה כרונית *
קשיש מרותק ומוגבל *
רצף טיפולי לקשיש *

לאורך כל השנה

פרסום חוברת דיגיטאלית המאגדת את כל פעולות הסיעוד והפע ולות
החריגות שנוספו מעת לעת ליבת העיסוק של האחות

28.5.2018

31.5.2018פרסום חוברת דיגיטאלית המאגדת את כל הסמכויות של המומחית הקלינית

פרסום חוברת דיגיטאלית לוועדות מייעצות לאחות ארצית ראשית  לשנת
2018 - המחלקה להנחיות מקצועיות

11.3.2018

פרסום חוזר בנושא אחות מומחית קלינית לריכוז סמכויות המומ חיות
הקליניות בהתאם לתחומי המומחיות

6.5.2018

המחלקה לסקרים ומחקרים

 חיים אורח קידום
 רפואה בריא,
 וסביבה מונעת

בריאה

ביצוע מחקרים תומכי מדיניות בסיעוד:
פיתוח כלי מחקר לאפקטיביות וליווי הטמעת תפקיד האחות ה מומחית 1.

בקהילה
ניתוח הפערים במיצוי הפוטנציאל של האחות במערך האשפוז 2.

רבעון רביעי

רבעון ראשוןהקמת וועדה מייעצת לקידום המחקר

רבעון שלישיקידום מדיניות של חדשנות ומדיניות בסיעוד

רבעון רביעיהקמת פלטפורמה מחשובית לניהול מחקר וחדשנות

הקמת שיתופי פעולה והיוועצות מקצועית ומחקרית עם ארגוני סיעוד ובריאות
בינלאומיים

רבעון רביעי
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 השרד
הבריאות

הסיעוד מינהל ■"!נ-."£ דו׳:

מטרה - הטמעת קידמה טכנולוגית וחדשנות

עדכון מידע ושיפור השירות
ך

מערכת הבר יאות
בה תאם

לאתגרי העתיד

חידוש אתר האינטרנט של מינהל הסיעוד והנגשתו לציבור הרחב -שיפור
שירות, הנגשת המידע והשירותים

רבעון שלישי

השקת פורטל אישי ל״הגשת בקשה לקביעת מעמד מקצועי "עבור בוג רי
תוכניות לימודים מחו״ל-שיפור שירות באמצעות גישה מחו״ל לקיצור תה ליך

ההכרה במעמד מקצועי

רבעון שלישי

שיפור השירות והנגשת המידע במוקד קול הבריאות -עדכון המידע במו קד
קול הבריאות ושיפור השירות לפונים

רבעון שלישי

פלטפורמה לתשלום מקוון של שכר לימוד והנפקת תעודת רישום:
לסטודנטים וללומדים במסלולים גנריים, קורסים על בסיסיים ומ ומחיות

קלינית

רבעון ראשון

רבעון רביעישיפור מנגנון החיפוש של הנחיות מקצועיות, חוזרים ונהלים באתר

פיתוח פלטפורמה דיגיטאלית להפעלת בחינה ממוחשבת אדפטיבית  לאחיות
מוסמכות

רבעון רביעי

הקמת אתר לתרגול אינטראקטיבי לקראת בחינות רישוי בכלל תח ומי
ההכשרה בסיעוד

רבעון רביעי

פיתוח פלטפורמה למחשוב הליך הצבת בוגרים מחויבים לעבודה  למשרד
הבריאות, ניהול ומעקב עד סיום ההתחייבות

רבעון רביעי

21.1.2018הטמעת תכנית עבודה של מינהל הסיעוד לשנת 2018

פרסום חוברת דיגיטאלית המאגדת את כל פעולות הסיעוד והפע ולות
החריגות שנוספו מעת לעת ליבת העיסוק של האחות

28.5.2018

פרסום חוברת דיגיטאלית המאגדת את כל הסמכויות של המומחית הק לינית
בחלוקה לתחומי מומחיות

31.5.2018

פרסום חוברת דיגיטאלית לוועדות מייעצות לאחות ארצית ראשית  לשנת
2018 - המחלקה להנחיות מקצועיות

11.3.2018

כנס הוקרה לחברי ומרכזי הוועדות המייעצות לאחות ארצית ראשית ל  2018
- המחלקה להנחיות מקצועיות

18.12.2018

14.11.2018כנס הוקרה לבוחנים בהשתלמויות מוכרות בסיעוד

רבעון רביעייום פיתוח והוקרה לצוות הוראה בבתי הספר "מורה לסיעוד לחיים"

רבעון שלישיכנס מיתוג מקצוע האחות

קיום 3 סדנאות רבות משתתפים (אחיות מהשטח, דרג בכיר בסיעוד, א נשי
תקשורת) בנושא שלשת מגדלורים של תוכנית עבודה של מנהל הסיעוד

רבעון שני ושלישי
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הסיעוד מינהל ׳!וזר בריאים לחייס

מטרה - חיזוק המנהיגות ה ניהולית
קוהקלינית
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חיזוק המנהיגות הניהולית והקלינית

חיזוק  היסודות
איתנות מ ערכת

הבריאות

אפריל 2018משלחת לארה״ב בנושא אחות מומחית ברפואה דחופה

6.2.2018ניהול פורום מומחיות ומנהיגות קלינית בסיעוד
26.7.2018
1.11.2018

וועדות מייעצות לאחות מומחית בסיעוד:
גריאטריה 1.
טיפול תומך 2.
בכירורגיה 3.
בסוכרת 4.
פגים 5.

קהילה 6. 
כאב 7. 
שיקום 8. 
מדיניות ומינהל 9. 

אד הוק  -
בהתאם לצרכי השטח

27.12.2018ניהול כנס שנתי - אחות מומחית

נובמבר 2018ניהול כנס שנתי לסגל בכיר בסיעוד

הרחבת מספר האחיות הבכירות המשתתפות בתכנית ענבר
ועדות מייעצות לאחות ארצית ראשית - מפגשים עם מנהלות הסיעוד:

בתי חולים כלליים, פסיכיאטרים, גריאטריים, בקהילה ובמוסדות הכשרה לסיעוד

בתי חולים כלליים
תתקיים במשרד הבריאות בקומה 4 שעה 9:00-13:00

22.1.2018
23.5.2018
10.10.2018

בתי חולים פסיכיאטריים
תתקיים במשרד הבריאות בקומה 9 שעה 9:00-12:00

6.2.2018
30.5.2018
3.10.2018

בתי חולים גריאטריים
תתקיים במשרד הבריאות בקומה 9 שעה 9:00-12:00

10.1.2018
9.5.2018
5.9.2018

קהילה
תתקיים במשרד הבריאות בקומה 2 שעה 9:00-11:00

18.1.2018
16.5.2018
17.9.2019

בריאות הציבור
תתקיים במשרד הבריאות בקומה 2 שעה 9:00-11:00

26.2.2018
27.6.2018

22.10.2018
בתי ספר וראשי חוגים לסיעוד

תתקיים במשרד הבריאות בקומה 4 שעה 9:00-12:30
19.2.2018
14.6.2018

17.10.2018
לאורך השנההפעלת מכלול סיעוד באגף לשעת חירום

מפגשים יזומים - ביקורי הכרות של מינהל הסיעוד עם הנה לות
הסיעוד באשפוז, קהילה ובמוסדות ההכשרה

לאורך השנה

מיתוג ופרסום
8.1.2018ועדה מייעצת למיתוג מקצוע האחות:

6.3.2018
16.4.2018

רבעון שלישיכנס מיתוג מקצוע האחות
ציון יום האחות הבינלאומי באירועים ברמה ארצית ״70 שנה  לסיעוד

במדינת ישראל"
10.5.2018

קמפיין לפרסום ומיתוג מקצוע האחות קמפיין פרסומי הכולל סרט 
בטלוויזיה מלווה בפרסום בדיגיטל, רשתות חברתיות וקמפיין  לידים

לגיוס מועמדים ללימודי סיעוד
*הקמפיין יועלה באמצעי תקשורת שונים במשך השנה

פברואר - יוני 2018

 הפונציאל מיצוי מקצועי פיתוח העלאת
התפקודי האחות של האחיות מספר

האחות של האקדמאיות
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תכנון וניהול כוח אדם וצמצום פערים
הסיעוד מינהל

תכנון וניהול כוח אדם
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 היסודות חיזוק
 מערכת איתנות

הבריאות

ס■©

בקשה לתוספת תקנים לבתי ספר לסיעוד בגין ה גדלת
פעילות בשנת 2018

שיבוץ לעבודה של אחים ואחיות מחויבים למשרד הב ריאות
בגין קבלת מלגה

אפריל - ספטמבר 2018

רבעון ראשון - רביעיריענון תפקיד מרכז תחום שעת חירום בבית החולים

הגדרה מחדש של שיטת התגמול למדריך הקליני-תגמול המד ריך
הקליני על פי המתווה חדש שיוגדר בשיתוף הנציבות

רבעון ראשון - רביעי

תמונת מצב כוח אדם אחיות-איתור צרכי כוח אדם אחיות ות קינה
במוסדות השונים

הקמת וועדה מייעצת לנושא כוח אדם, בניית כלי לאיסוף נתוני  כ״א,
ניתוח וסיכום נתונים

רבעון ראשון - רביעי
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 משרד
ע־ז הבריאות

הסיעוד מינהל ;■זי:

מטרה - קידום איכות, בטיחות  ושקיפות
במערכת הבריאות

איכות, בטיחות ושקיפות במערכת הבריאות
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קידום  איכות
וש קיפות
 במערכת
הבריאות

בירור תלונות / אירועים חריגים בהם מעורב צוות סי עודי
והגשת המלצות לפעולות מתקנות ברמה האישית, האר גונית

והפרופסיונאלית

במהלך ה שנה
ובהתאם לפניות

ניהול פורום מרכזי תחום איכות ובטיחות הטיפול באשפוז וב קהילה
- מפגש ראשון

בשל גודל הקבוצה יתקיימו 2 מועדים*

19.6.2018

20.6.2018

ניהול פורום מרכזי תחום איכות ובטיחות הטיפול באשפוז וב קהילה
- מפגש שני

בשל גודל הקבוצה יתקיימו 2 מועדים*

24.12.2018

25.12.2018

הפצת דו״ח הישגי לומדים ומוסדות הכשרה בבחינות הרי שוי
ממשלתיות

21.1.2018
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עי הבריאות
הסיעוד מינהל ־ '■ : ■ ־ נ יכ

מטרה - המטופל במרכז חיזוק  ההקשבה
ואמפטיה כמנוף לחיזוק איתנות ארגונית

המטופל במרכז

הטמעת הנחיה מקצועית ליצירת תהליך של קשב ארג וני  
ואמפתיה במערך הסיעוד

רבעון שלישי

הטמעת סטנדרט לגישת המטופל במרכז
הטמעת נושא המטופל במרכז בתוכניות לימודים גנר יות

והשתלמויות מוכרות בסיעוד

במהלך השנה
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 מקצועות
הסיעוד



מקצועות הסיעוד

רשיונות חדשים בסיעוד: בשנת 2017 נוספו 2,546 רשיונות חדשים בסיעוד, עליה מ-2,040 בשנה  •

שעברה.

מספר האחיות: בסוף שנת 2017 היו 66,354 אחיות, מהן 50,895 עד גיל 65, מרביתן אחיות מוסמכ ות, •

44,134 מוסמכות עד גיל 65.

אחוז האחיות המוסמכות: אחוז האחיות המוסמכות מכלל האחיות עד גיל 65 במגמת עליה, 87%  •

בסוף שנת 2017 בהשוואה ל- 86% בסוף 2016 ו-85% בסוף 2015.

שיעור האחיות: שיעור סך כל האחיות עד גיל 65 היה 5.79 ל-1,000 נפש בסוף שנת 2017, עליה  •

מ-5.73 בשנה שעברה. שיעור האחיות המוסמכות עד גיל 65 היה 5.02 ל-1,000 נפש עליה מ-4.93 

בשנה שעברה .

הרכב גיל: בסוף שנת 2017, 39% מכלל האחיות היו עד גיל 45, כפי שהיה גם בשנת 2016 וירידה  •

ב-44% משנת 2010.

22% מכלל האחיות היו בגיל 65 ומעלה כפי שהיה גם בשנת 2016 ועליה ב-16% משנת 2010. •

כמחצית האחיות המוסמכות היו צעירות עד גיל 45, 45% בשנת 2017, 45% בשנת 2016 ו-  48% •

בשנת 2010.

אחוז המוסמכות בגיל 65 ומעלה במגמת עליה, 18% בשנת 2017 בהשוואה ל-17% בשנת  2016 •

ו-13% בשנת 2010.

אחוז הגברים: 13% מכלל בעלי ההרשאה במקצועות הסיעוד היו גברים בסוף שנת 2017 כפי ש היה •

גם בשנת 2016 (13%) ו-8% בשנת 2000.

אחיות מומחיות קליניות: בסוף 2017 היו 171 אחיות מוסמכות בעלות תעודת התמחות קלינית  לעומת •

132 בשנת 2016.

מהן 59 בעלות תעודת מומחיות בטיפול תומך, 34 בגריאטריה, 20 במדיניות ומנהל בסיעוד,  18 •

בסוכרת, 16 בפגים, 16 בכירורגיה ו- 8 בכאב.

אחיות מוסמכות בוגרות קורסים על בסיסיים: במגמת עליה, בסוף שנת 2017 היו 19,198 א חיות •

מוסמכות עד גיל 65 בוגרות קורסים על בסיסיים, שיעור של 2.2 ל-1,000 נפש בהשוואה ל- 2.15

בשנת 2016 (18,532 אחיות מוסמכות עד גיל 65 בוגרות קורסים על בסיסיים) ו 1.8- בשנת 2005,  •

עליה ב-21%.

אחוז האחיות המוסמכות בוגרות קורסים על בסיסיים: 43% מכלל המוסמכות עד גיל 65 ירידה מ-44%  •

בשנת 2016, עליה מ-41% בשנת 2010 ו-38% בשנת 2000.

הרשאות חדשות לבוגרות קורסים על בסיסיים: במהלך שנת 2017 סיימו 1,249 אחיות מוסמכות  •

קורסים על בסיסיים, מהן 176 סיימו קורס לטיפול נמרץ, 155 יועצות הנקה, 91 חדר ניתוח, 90 

אונקולוגיה, 85 מיילדות, 77 נפרולוגיה, 73 סוכרת, 72 טיפול נמרץ פגים, 70 פסיכיאטריה, 64  הדרכה

קלינית, 56 רפואה דחופה, 56 טיפול נמרץ ילדים, 49 גריאטריה, 47 רפואה מונעת, 36 רפואה 

ראשונית, 36 מניעת זיהומים ו-16 ניהול הטיפול באי ספיקת לב.
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וזו יו בריאים לוויים

שיעור אחיות מוסמכות עד גיל 65 בוגרות קורסים על בסיסיים: השיעור עלה ל-2.2 ל-1,000 נפש  •

בסוף 2017 בהשוואה ל- 2.15 בשנת 2016 ול-1.8 בסוף 2005, עליה ב-20%. השיעור בטיפול נמרץ 

גבוה, 0.58 ל-1,000 נפש בהשוואה ל-0.22 מיילדות, 0.20 חדר ניתוח, 0.18 אונקולוגיה, 0.16 רפואה 

מונעת, 0.14 נפרולוגיה, 0.13 גריאטריה, 0.13 רפואה דחופה, 0.11 טיפול נמרץ ילדים ופגים, 0.11 

פסיכיאטריה, 0.10 יועצות הנקה, 0.08 טיפול נמרץ פגים, 0.06 טיפול נמרץ ילדים, 0.06 סוכרת, 0.05 

רפואה ראשונית, 0.03 מניעת זיהומים, 0.02 הדרכה קלינית, 0.01 ניהול הטיפול באי ספיקת לב, 0.01 

רישום מרשמים על ידי אחות ו-0.01 שיקום.

אחוז שינוי בשיעור האחיות המוסמכות עד גיל 65 בוגרות קורסים על בסיסיים, 2017/2010: שיעור  •

האחיות עד גיל 65 בוגרות קורסים על בסיסיים בסוף 2017 עלה במרבית המקצועות בהשוואה 

לסוף 2010, עליה גבוהה נרשמה לבוגרות קורס יועצות הנקה פי 5.0, סוכרת פי 3.0, ניהול הטיפול 

באי ספיקת לב פי 1.9, טיפול נמרץ פגים וקורס מניעת זיהומים פי 1.1, טיפול נמרץ ילדים ע ליה

ב-95%, רפואה ראשונית ב-70%, רפואה דחופה ב-33%, חדר ניתוח ב-22%, הדרכה קלינית ב-22%, 

נפרולוגיה ב-20%, אונקולוגיה ב-11%, מיילדות ב-7% ועליה ב-2% בטיפול נמרץ. לעומת ז את,

נרשמה ירידה בשיעור בוגרי קורסים על בסיסיים בפסיכיאטריה ב-2%, בגריאטריה ב-6%, בטיפול 

נמרץ ילדים ופגים ב-22%, ברפואה מונעת ב-26% ובשיקום ב-27%.

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

מועסקות, עלייה מ-33.2 אלף בשנים 2007-2009. השיעור עלה ל- 4.9 ל-1,000 נפש. שיעור האחיות 

המועסקות גבוה במחוזות חיפה (6.9 ל-1,000 נפש) ותל אביב (6.0) בהשוואה לשאר המחו זות,

לעומת שיעור נמוך במחוז הדרום (3.3) ובמחוז הצפון (4.4). כשני שליש מהאחיות היו מועסקות בבתי 

חולים והשאר בקהילה בהשוואה לכשלושה רבעים לפני כעשור.
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רשיונות חדשים

גיל לפי חדשים רשיונות

2017

45+  29-30-44 סה״כ

2,4191,564731124אחיות מוסמכות

4522716מהן הסבות ממעשיות

172687727אחיות מעשיות

2,5461,630781135סה״כ תוספת אחיות

2017

> 

_

 הסבות

ממ עשיות
למוסמכות

2%

מעשיות
7%

פהסמכות 

ללא  הסבות

91%

.

2005

 י

 הסבות

ממעש יות
למוס מכות

35%

מעש יות

12%

מוסמכות 

ללא הסבות

53%

רשיונות חדשים בסיעוד לפי גיל, 2017

45+

  

30-44 

  

■29 

64%
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הרישיוןקבלתשנתלפיחדשיםרשיונותתוספת

למוסמכות ממעשיות הסבת ללא

למוסמכות חדשים רישיונות

 I.Q;i'Iךךןחש
 ~הברואות
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 •~ 11משרד
 '~הברואות

הסיעודינהלמ 1חויויאיםב'נחווס

מוסמכותלאחיותמעשיותאחיותהסבת

מוחלטים מספרים

201 201 201 201 201 201 201 201 
2005 

7 6 5 4 3 2 1 0 
 677 669 199 274 190 118 84 44 62 45סה"כ
18-29 2 5 6 18 19 49 74 88 191 216 
30-44 29 35 29 52 73 103 154 82 414 401 

45+ 16 22 9 14 26 38 46 29 64 60 

ידעו. לא גיל כולל סה"כ

45+ 30-44 - 18-29 

500 ....------------------------,, 

400 

300 

200 

100 

 ~;;;;;;;..-:;~:::::::.-,----,----......--.--.....--,---.-,---יןיי----,----,-- .......-.....--1- 0
2000 2002 2004 2000 2008 2010 2012 2014 2016 

גיל, 2017 לפי הסבות

45+ 

  

30-44 

60% 

·29 

4% 
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13% 
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וזו יו בריאים לוויים

 חשרד
הבריאות

1■

הסיעוד מינהל

שיעור אחיות

שיעור ל- 1,000 נפש

2017
ע״ גיל 65 סה״כ

7.545.79סה״כ

6.165.02מהן מוסמכות

שיעור אחיות עד גיל 65, 2017-2000

8.0
 - 6.36 6-37 6.43 8.42 6.399 36 6 32 6 28 6-20 6 13 וז גם ־ י׳ס ,

ם ו נ 8.03 5 52 5.32 5 76 5.77 5.73 5.73 5.72

־ 0■ <י ׳* !7 4 58 4.67 4 73 4.77 4 80 4-79 4.77 4.77 4 78 4.65 4.88 4 93 5.02
. 4 גס 4.13 4'3י י י

הזלוי־נ מוססה׳יכ

7.0
6.0
5.0
4.0
30
2.0
1.0
0.0

2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016
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סך כל האחיות לפי גיל 2000-2017

מוחלטיםשנה  אחוזיםשיעור ל-1,000 נפשמ ספרים

30-4445-5464-55+56עד 29עד גיל 65סה״כעד גיל 65סה״כ

200045,09540,4897.086.3616%38%23%14%8%
200551,65744,4887.396.3612%38%22%16%12%
201056,24746,4397.316.039%34%22%18%16%
201157,02146,3707.285.929%34%22%18%17%
201258,03946,4767.275.828%33%22%18%19%
201359,17646,8407.275.768%33%22%18%20%
201460,92647,8417.345.778%32%21%18%20%
201562,39948,4877.375.739%31%21%18%21%
201664,13349,4417.435.739%30%21%18%22%
201766,35450,8957.545.7910%29%21%18%22%

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.

אחיות מוסמכות לפי גיל, 2000-2017

מוחלטיםשנה ל-1,000  נפשמספ רים אחו זיםשי עור

30-4445-5455-64+56עד 29עד גיל 65סה״כעד גיל 65סה״כ

200028,38225,6744.464.0314%40%24%14%8%
200536,33631,9965.204.5813%39%22%15%11%
201042,94736,8435.584.7911%38%22%17%13%
201144,05537,4055.624.7710%38%22%17%14%
201245,33238,0715.684.7710%37%22%17%15%
201346,65738,8935.744.789%37%22%17%16%
201448,56240,2535.854.8510%36%21%17%16%
201550,18841,2765.934.8810%35%21%17%17%
201652,00242,4976.034.9311%34%21%16%17%
201754,22544,1346.165.0211%33%21%16%18%

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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 השרד
הבריאות

הסיעוד מינהל ור1 ): <■: ' ; :1■' " .

הרכב גיל ומגדר
2017 

IJ-,JT 

13% nnru 
87% 

מספרים מוחלטים באחוזים

2017

+ 18-2930-4445-5455-6465סה״כ

54,2256,06017,85211,4848,7389,530סה״כ

7,2381,6062,9771,467712410זכרים

46,9864,45414,87510,0178,0269,119נקבות

100%11%33%21%16%18%סה״כ

100%22%42%20%10%6%זכרים

100%10%32%22%17%20%נקבות

סה״כ כולל גיל לא ידוע.

אחוז הגברים מכלל בעלי ההרשאה המוסמכים לעסוק בסיעוד

2004 2006 2006 2010 2012 2014 2016200-0 2002

13 3%

98%. 8.4%

16%
14%
12%
10%
8%
6%
4%
2%
0%
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אחיות מוסמכות בוגרות קורסים על בסיסיים

מספרים מוחלטים, סוף 2017

אח׳ות מוסטכות עד גיל 65 בו גרות
קורסים על □סיסים 19,190

אחיות מוסמבות עד גיל 65 44,134

אחוז המוסמכות בוגרות קורסים על בסיסיים מכלל המוסמכות עד גיל 65
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אחיות מוסמכות בוגרות קורסים על בסיסיים

2017

2.18

2005 

  



בסיסיים על קורסים בוגרות אחיות

 2017 בשנת חדשות הרשאות
קורסים בוגרות מוסמכות אחיות

נמרץ ל1טיפ 176
הנקה ■ועעת 155

ניתוח וזדר 91
רי אונקולוג־ 90
מ״לדוח 85

נוירולוגיה 77
סוכרת 73

ס ■פגי נמרץ ל1פ[מ 72

פסיגיאעריר■ 70
קלינית וזדרנרי 64
פה1דח רפואה 56

ילדיך! ותרע ע*ול1ו 56
גר־אטחה 49

■מונעת רפואת 47
ראשונית רהואה 36
ומיס מניעת ̂ז 36

לב סק־קת באי הטיפול ■הזל נ 16

   
מיפוי)מרץ 5.101

מ״לחוז 1.949

ניתוח חדר 1.718
אונד,ולוניר. 1,595

מונעת רפואר! 1 440
)הוולוגיר. 1.261

דחיפה רפ!אר• 1.158

נריאסריר. 1,113

פס־סאסריר. $99

ופניס ■לדיס נמרץ טיהול 1 990
ר.גד.ר. •ועצת 918

009 ולגמרץ9גוי 1 717
•?*דיס טיפול)מרץ $6$

מכרת 564
ראשונית ר>!ואר• 398

0זיהומי מניעת 1 282
קי־נ־ח ר.דרנר> 19?

לב ספיקת באי מטיפול )׳הול 111
שיקוס 67
אחות ידי על מרשנ״ס רישום 67



אחיות בוגרות קורסים על בסיסיים -  2017

מספרים מוחלטים, שיעור ל- 1,000 נפש

שיעור  עד

+4445-6465-סה״כגיל 65קורס

0.5805,6492,2112,890548(1)טיפול נמרץ
35 297סרח 11,0׳920חרס1 £04 2,690רסס 0.222חרץייל־דורז

0.1952,144774944426חדר ניתוח
0.1811,855668927260אונקולוגיה

0.1642,7772811,1591,335(2)רפואה מונעת
0.1431,425587674164נפרולוגיה

0.1321,20663452448רפואה דחופה
0.1271,485282831372(3)גריאטריה

0.1141,343286713344פסיכיאטריה
0.1131,123206784133טיפול נמרץ ילדים ופגים

0.10492862329312יועצת הנקה
0.0827245401777טיפול נמרץ פגים

0.0645674561092טיפול נמרץ ילדים
0.0635583412134סוכרת

0.0454022021964רפואה ראשונית
0.03230310617621מניעת זיהומים
0.0232101019811הדרכה קלינית

0.01311448633ניהול הטיפול באי ספיקת לב
0.0087026413רישום מרשמים על ידי

סה״כ כולל גיל לא ידוע.
טיפול נמרץ: כולל טיפול נמרץ לב וטיפול נמרץ משולב. (1)
רפואה מונעת: כולל בריאות הציבור ובריאות הציבור והקהילה (2)
גריאטריה: כולל גריאטריה וטיפול מוגבר בחולה הגריאטרי.(3) 

אחוז שינוי בשיעור האחיות בוגרות  קורסים

כל בסיסיים עד גיל 65, 2017-2010

יועצה הנקה502.5%
סולרת 297.3%

ניהול ריגו׳הול באי סעיקת  לב 155.6%
טיפול נמרץ פגים 106.3%

מניעת זיתומים 105.6%
טיפול נמרץ ילדים 95.4%

רפואת ראשונית 0 69.6%
רפואת דחופה 32.8%

הדר ניתוח 21.8%
הדונה קלינית 21.7%

נ&רולוניה 19 9%
אונקולוגיה 10.8%

מיילדות 6.3%
טיפול נמ רץ 2.1%

פסיגיאליריה -2.0%
גריאטריה -5.9%

טיפול נמרץ ילדים יה גים -21.8%
רה ואת מונעת -26.2%

שיקום -26.7%
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 פריסת
 תוכנית
העבודה



ינואר (טבת-שבט)

יום ה'יום ד'יום ג'יום ב'יום א'

1/1/182/1/183/1/184/1/18

קבלת מבחן מאסף הרופא לבדי קה
ואישור עבור קורס הכנה לע ולים

לקראת מבחן רישוי באפריל

פתיחת לימודי אחיות מעשיות
בבתי הספר לסיעוד בני ציון

העברת אישורים פרטניים  בחדר
ניתוח ממחלקת הסמכה למח לקת

בחינות

פתיחת לימודי אחיות מעשיות
בבתי הספר לסיעוד באסף הרופא

שליחת כלי בקרה 30 יום לאי שור
פתיחת תוכנית לימודי תע ודה

בהלל יפה תוכנית "חודית

תכנון פריסת קורסים ומועדי מב חן
ממיין, הנחיות להפעלה ומ פרט

לשנת 2019

יום ה'יום ד'יום ג'יום ב'יום א'

7/1/188/1/189/1/1810/1/1811/1/18

שליחת כלי בקרה לחוות  דעת
 לבתי הספר והחוגים

וועדה מייעצת בתי״ח גרי אטריים
לאחות ראשית ארצית

קבלת בקשות לפתיחת תוכני ות
לימוד לאחיות מעשיות ב מהלך

חודש ינואר מבתי הספר

מבחן בתחום מומחיות בטי פול
תומך (שלב א' - מבחן בכתב)

פתיחת לימודי תעודה בבתי  הספר
לסיעוד מועד אביב בהלל י פה

תוכנית "חודית התחלת גיבוש וועדה  מייעצת
לעדכון קורס קהילה

יום ה'יום ד'יום ג'יום ב'יום א'

14/1/1815/1/1816/1/1817/1/1818/1/18

פתיחת לימודי אחיות מעשיות
העלאת זימוני נב חנים

בחדר ניתוח לאתר

הפצת קול קורא למנהלות 
הסיעוד באשפוז, בקהילה ובמערך 

ההכשרה להגשת פניות  לועדה
לפעולות חריגות לשנת 2018

וועדה מייעצת קהי לה
לאחות ראשית ארצית

יום ה'יום ד'יום ג'יום ב'יום א'

21/1/1822/1/1823/1/1824/1/1825/1/18

מבחן בתחום מומחיות בטי פול
תומך (שלב ב' - מחבן בעל פה)

מומחיות בטיפול תומך מבחן בע״פ
ועדה מקצועית לכתיבת  פריטים

רפואה דחופה

העלאת זימוני נב חנים
בטיפול  נמרץ

משולב א' לאתר
מבחן בתחום רפואה מונעת

וועדה מייעצת בתי״ח  כלליים
לאחות ראשית ארצית

ועדה מקצועית לכ תיבת
פריטים טיפול נמרץ משולב

פרסום חוברת תכניות עבודה
פרסום ציוני ב חינה

בתחום מניעת זיהומים

יום ה'יום ד'יום ג'יום ב'יום א'

28/1/1829/1/1830/1/1831/1/18

שליחת כלי בקרה סופי של  בתי
הספר והחוגים ובקשת 2  נציגים

לבקרת עמיתים

הפצת קול קורא להקמת 
ועדות היגוי לבניית כלי בקרה 

בנושא מיצוי הפונטנ ציאל

התפקודי של האחות

קול קורא להקמת פורם הנחי ות
מקצועיות באשפוז ובקהילה

2017 הסיעוד מנהל עבודה תכנית 39



פברואר (שבט-אדר)

יום ו'יום ה'יום ד'יום ג'יום ב'יום א'

1/2/182/2/18

בחינה בחדר ניתוח

פתיחת  קורס
טרמינולוגיה מקצו עית
עבור עולים הל ומדים
בקורס הכנה לקר את

בחינת רישוי - שערי צדק

סיום קבלת מסמכים מעולים 
חדשים לשם הכרה במעמד מקצ ועי

כאחות מוסמכת  המעוניינים
להירשם בבחינת רישוי באפריל

וועדה מייעצת  -
פורום אחיות מומחיות

פתיחת קורס טרמינולוגיה מקצו עית
עבור עולים הלומדים בקורס הכנה 
לקראת בחינת רישוי - שערי צדק

שליחת כלי בקרה 30 יום לא ישור
פתיחת תוכנית לימודים לתוכני ות

הסבה לימודי  בוקר
בוולפסון ובמאיר

יום ה'יום ד'יום ג'יום ב'יום א'

4/2/185/2/186/2/187/2/188/2/18

בחינה בחדר ניתוח

בחינה בחדר ניתוח

העלאת זימוני נבחנים בטי פול
נמרץ ילדים לאתר

פתיחת קורס טרמינול וגיה
מקצועית עבור עולים ה לומדים

בקורס הכנה לקראת  בחינת
רישוי - אסף הרופא

בחינה בטיפול נמרץ מ שולב
מסלול א'

וועדה מייעצת בתי ״ח
פסיכיאטריים לאחות ר אשית

    ארצית
שליחת כלי בקרה 30 י ום
לאישור פתיחת ת וכנית
קבלת כלי בקרה מספר 1  מקורסלימודי תעודה  בצפת

הכנה לעולים לקראת בחינת רי שוי
בספטמבר פ

בסיעוד לשנת 2019

ניהול פורם מומחיות
למנהיגות קלינית בסיעוד

1
העלאת זימוני נב חנים

בנפרולוגיה לאתר
ראשון - תשדיר טלוויזיה, דיגיטל ורשתות חברתיות קמפיין גל

יום ה'יום ד'יום ג'יום ב'יום א'

11/2/1812/2/1813/2/1814/2/1815/2/18

קבלת מבחן מאסף הרו פא
לבדיקה ואישור עבור  קורס
הכנה לעולים לקראת מבח ן

רישוי באפריל

קביעת תאריכי  בקרה
לבתי הספר והחוגים בי ן
התאריכים -18.03.18

30.05.18

ועדה מקצועית לכ תיבת
פריטים בטיפול נמרץ ילדים

העברת אישורים פרטניים בטי פול
נמרץ משולב ב' ממחלקת ה סמכה

למחלקת בחינות

ועדה מקצועית לכ תיבת
פריטים בפסיכיאטריה

ועדה מקצו עית
לכתיבת  פריטים

בטיפול נמרץ פגים

ועדה מקצו עית
לכתיבת  פריטים

בייעוץ פעילות גופנית

שליחת כלי בקרה 30 י ום
לאישור פתיחת ת וכנית

לימודים לתוכניות  הסבה
לימודי ערב בצפת

תחילת עבודה על גיב וש
וועדה  מייעצת

להדרכה קלינית

רישום בוגרים ו העברת
נתוניהם לכס פת

לקראת בחינת רישוי ממשלתית
שליחת כלי בקרה 30 י ום
לאישור פתיחת ת וכנית
לימודי תעודה בוולפס ון

תוכנית "חודית

קמפיין גל ראשון - תשדיר טלוויזיה, דיגיטל ורשתות חברתיות

יום ה'יום ד'יום ג'יום ב'יום א'

18/2/1819/2/1820/2/1821/2/1822/2/18

בחינה בנפרולוגיה
וועדה מייעצת בתי  ספר

וראשי חוגים לאח ות
ראשית ארצית

ועדה מקצועית לכ תיבת
פריטים במיילדות

בחינה בטיפול נמרץ ילדיםבחינה בטיפול נמרץ ילדים

קמפיין גל ראשון - דיגיטל ורשתות חברתיות

יום ה'יום ד'יום ג'יום ב'יום א'

25/2/1826/2/1827/2/1828/2/18

סגירת לומדה מק וונת
להשלמת ידע לאח ות
מוסמכת בוגרת לימ ודי

סיעוד בחו״ל

ערעור ועיון הדרכה  קלינית
ומניעת זיהומים

מומחיות במדיני ות
ומנהל מבחן בכתב

תענית אסתר  

קמפיין גל ראשון - דיגיטל ורשתות חברתיות
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מרץ (אדר-ניסן)

יום ה'יום ד'יום ג'יום ב'יום א'

1/3/18

פורים

קמפיין גל ראשון  -
דיגיטל ורשתות חברתיות

פתיחת שנה אקדמ ית
מכון טל בנות, מכון לב בנים

שליחת כלי בקרה 30 יום לאישור פתי חת
תוכנית לימודים לתוכניות הסבה לימודי בו קר

בשערי צדק, צפת

פירסום כתבי מינוי לחברי וועדות מייעצות  -
המחלקה להנחיות מקצועיות

יום ה'יום ד'יום ג'יום ב'יום א'

4/3/185/3/186/3/187/3/188/3/18

בחינה בסוכרת
הנחייה תנאי רישום וקב לה
להשתלמות, עדכון מי דע

חדש על קורסים

ועדה מייעצת לכתיב ת
פריטים בנפרולוגיה

מפגש הכנה לקראת בחינת ר ישוי
בע״פ לעולות מצרפת

העברת תכניות פרטניות לאישור מח׳ הסמ כה
לקראת בחינת רישוי לאח/ות מוסמכ/ ת

מועד אפריל

פרסום ציונים ברפואה מונעת
שליחת פריסת השתלמויות 2019 

עדכון מידע באתר
+ 

העברת אישורים פרטניים בטיפול נמרץ 
משולב ג׳ ממחלקת הסמכה למחל קת

בחינות קבלת מבחן לבדיקה מאסף הרו פא
לבדיקה ואישור עבור קורס הכנה לעולי ם

לקראת מבחן רישוי באפריל

ועדה מקצועית לכתיבת פרי טים
במניעת זיהומים

קבלת כלי בקרה מבית ספר מס פר
3 קורס עולים-הכנה לאפריל

שליחות לניו-יורק למפגש עם אחיו ת
מעומדות עלייה פתיחת קורסי הכנה לעולים לקר את

בחינת רישוי ממשלתית בספטמבר 
(שערי צדק, אסף הרופא, הלל יפה)

וועדה מייעצת בת חום
מיתוג מקצוע האחות

הקלדת ציוני בוגרים בעוסקים
פתיחת תוכניות ללימודי הסבה - בוק ר,

בבתי הספר לסיעוד למועד א ביב
בוולפסון ובמאיר

פתיחת לימודי תעודה בבתי ה ספר
לסיעוד מועד אביב בצפת

פתיחת מומחיות מדיניות ומינהל

קמפיין גל ראשון - דיגיטל ורשתות חברתיות

יום ה'יום ד'יום ג'יום ב'יום א'

11/3/1812/3/1813/3/1814/3/1815/3/18

סיכום ושליחת מכתב זי מון
לנציגי בתיה״ס והחוגים לבי צוע

בקרת עמיתים

מומחיות במדיניות ומנהל מבחן בע״פ

מומחיות במדיניו ת
ומנהל מבחן בע״פ

ועדה מקצועית לכתיבת פרי טים
באונקולוגיה

בחינה בטיפול נמ רץ
משולב מסלול ב׳

פרסום תוכנית ליבה

פרסום ציונים בחדר ניתוח
ועדה מקצועית לכתיבת פרי טים

ברפואה ראשונית

פורום בקרת עמיתים מבתיה״ס והחוגים  -
הכנה לבקרה פתיחת תוכניות ללימודי הסבה ע רב

בבתי הספר לסיעוד בצפת

שליחת כלי בקרה 30 יום לאיש ור
פתיחת תוכנית לימודים לתוכניות הסבה 

לימודי בוקר בבני ציון, דינה, שיבא, הלל יפה

פתיחת לימודי תעודה בבתי ה ספר
לסיעוד מועד אביב בוולפ סון

תוכנית ייחודית

שליחת כלי בקרה 30 יום לאישור פתי חת
תוכנית לימודים לתוכניות הסבה לימודי 

ערב בשיבא

שליחת אישוריי ציוני גמר

פרסום חוברת דיגיטלית לחברי וועד ות
מייעצות לשנת 2018 - המחל קה

להנחיות מקצועיות

שליחת כלי בקרה 30 יום לאישור פתי חת
תוכנית לימודי תעודה בבני ציון

קמפיין גל ראשון - דיגיטל ורשתות חברתיות

יום ה'יום ד'יום ג'יום ב'יום א'

18/3/1819/3/1820/3/1821/3/1822/3/18

התחלת בקרות לבתיה ״ס
בחינה בגריאטריהוהחוגים עד 30.05.18

העלאת זימוני נבחנים בטי פולבחינה בגריאטריה
נמרץ משולב ג׳ לאתר

סיום הרשמה לבחינ ת
מוסמכות אפריל

פרסום ציונים בטיפול נמ רץ
משולב א׳

וועדה לפעולות חריגות
מפגש הכנה למרכזי הועד ות

המייעצות לאחות הראשית הארצית 
ב-12 תחומים חדשים לשנת 2018

ועדה מקצועית לכתיבת פריט ים
בייעוץ שינה

העברת אישורים פרטניים במיילדות 
ממחלקת הסמכה למחלקת בחינות

מבחן ממיין להשתלמוי ות

מוכרות בסיעוד

ועדה מקצועית לכתיבת פריט ים
בייעוץ הנקה

שליחת כלי בקרה 30 יום לאישור פתי חת
תוכנית לימודים לתוכניות הסבה לימודי בו קר

באסף הרופא

קמפיין גל ראשון - דיגיטל ורשתות חברתיות

יום ה'יום ד'יום ג'יום ב'יום א'

25/3/1826/3/1827/3/1828/3/1829/3/18

פרסום ציונים בנפרלוגיה

העברת אישורים פרטניים בטיפול נמרץ פג ים
ממחלקת הסמכה למחלקת בחינות

העברת תכניות פרטניות בוגרי קורס רישו ם
מרשמים

שליחת כלי בקרה 30  יום
לאישור פתיחת תו כנית
לימודי תעודה באשקלון

קמפיין גל ראשון - דיגיטל ורשתות חברתיות
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אפריל (ניסן-אייר)

יום ה'יום ד'יום ג'יום ב'יום א'

1/4/182/4/183/4/184/4/185/4/18

חוה״מ פסח , המינהל בחופשה מרוכזת

יום ה'יום ד'יום ג'יום ב'יום א'

8/4/189/4/1810/4/1811/4/1812/4/18

בחינה בטיפול נמרץ משולב מסלול ג'פרסום ציונים בטיפול נמרץ ילדים

בחינה בטיפול נמרץ משולב מסלול ג'

יום הזיכרון לשואה ולגבורה

סיום הגשת מסמכים להכרה במע מד
מקצועי עבור בוגרי חו״ל המעוניינים

להירשם בבחינת רישוי במעמד אחות
מעשית ביוני

העלאת זימוני נבחנים במיילד ות
בכתב לאתר

פתיחת תוכניות ללימודי הסבה ערב
בבתי הספר לסיעוד בשיבא

קרן הירש רפואה דחופה

העלאת זימוני נבחנים בבחינת ריש וי
מוסמכים/ות

פתיחת תוכניות ללימודי הסבה  -
בוקר, בבתי הספר לס יעוד
פתיחת תוכניות ללימודי הסבה  -למועד אביב בשערי צדק

בוקר, בבתי הספר לס יעוד
למועד אביב בצפת

פתיחת לימודי תעודה בבתי הספר
לסיעוד מועד אביב בבני ציון

תחילת פעי לות
וועדות מייעצ ות

לאחות ראשית ארצית  -
מחלקה הנחיות מקצועיות

יום ה'יום ד'יום ג'יום ב'יום א'

15/4/1816/4/1817/4/1818/4/1819/4/18

בחינה בטיפול נמרץ משולב מסלול ג'
העברת אישורי תכניות  פרטניים

בברפואה דחופה ממחלקת ה סמכה
למחלקת בחינות

יום הזיכרון

יום העצמאות

פתיחת מומחיות בכירורגיה

בחינה במומחיות מדי ניות
ומינהל- בכתב

פיילוט: בחינת רישוי בע״פ לאח/ ות
מוסמכ/ת לעולות מצרפת

סיום הגשת מסמכים עבור בו גרי
תכניות לימודי סיעוד בחו״ל

העלאת זימוני נבחנים בטיפול  נמרץ
פגים לאתר

■1עשמןעצ^^^וםו

פרסום הנחיה מקצועית בנושא מי צוי
הפונטנציאל המקצועי של האח ות

באשפוז ובקהילה

פתיחת תוכניות ללימודי הסבה -
בוקר, בבתי הספר לסיעוד 

למועד אביב בבני ציון, דינ ה,
שיבא, הלל יפה

שליחת כלי בקרה 30 יום לא ישור
פתיחת תוכנית לימודים לתוכני ות

הסבה לימודי בוקר בקפלן

יום ה'יום ד'יום ג'יום ב'יום א'

22/4/1823/4/1824/4/1825/4/1826/4/18

פתיחת תוכניות ללימודי הסבה  -
בוקר, בבתי הספר לס יעוד
למועד אביב באסף הרופא

בחינת רישוי לאח/ות מוסמכ/ת מ ועד
העברת אישורי תכניות  פרטנייםאפריל

באונקולוגיה ממחלקת  הסמכה
למחלקת בחינות

פרסום ציונים בהשתלמות מ וכרת
גריאטריה

בחינה בפסיכיאטריה

בחינה במיילדות חלק א' בכתב

יום ה'יום ד'יום ג'יום ב'יום א'

29/4/1830/4/18

פתיחת תוכניות ללימודי הסבה  -
בוקר, בבתי הספר לסיע וד

למועד אביב באשקלון ובאיכילוב

פרסום ציונים בטיפול נמרץ משולב ב'
שליחת כלי בקרה 30 יום לא ישור
פתיחת תוכנית לימודים לתוכני ות

הסבה לימודי  בוקר
באשקלון ובאיכילוב
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מאי (אייר-סיון)

יום ה'יום ד'יום ג'יום ב'יום א'

1/5/182/5/183/5/18

ל״ג בעומרבחינה בטיפול נמרץ פגיםבחינה בטיפול נמרץ פגים

פתיחת לומדה להשלמת ידע לא חות

מוסמכת בישראל - בוגרי תכני ות
לימודי סיעוד בחו״ל

נתוני נבחנים מעשיות מבתיה״ס

העלאת זימוני נבחנים ברפ ואה

דחופה לאתר

פתיחת לימודי תעודה בבתי  הספר
לסיעוד מועד אביב באשקלון

פרסום ציונים בגריאטריה

סיום הרשמה להדרכה קלינית יוניפתיחת מומחיות בקהילה

פתיחת מודולות "חודיות

יום ה'יום ד'יום ג'יום ב'יום א'

6/5/187/5/188/5/189/5/1810/5/18

פרסום חוזר בנושא אחות מו מחית
קלינית המאגד את כלל הס מכויות

של המומחיות הקליניות

מפגש מרכזים מודולה מש ותפת

אקוטית כרונית

ועדה מקצועית לכתיבת  פריטים

בחדר ניתוח
מקצועית בחינת מיילדות וועד

יום האחות הבינלאומי

ועדה מקצועית לכתיבת  פריטים
במיילדות

וועדוז מייעצת בתי״ח גרי אטריים
לאחות ראשית ארצית

 
שבוע האחות הבינלאומי

  
יום ה'יום ד'יום ג'יום ב'יום א'

13/5/1814/5/1815/5/1816/5/1817/5/18

סיום הרשמה לבחינת רישוי ל קביעת

מעמד לאח/ות מעשי/ת
מפגש מרכזים מודולה מש ותפת

אקוטית ילדים
ועדה מקצועית לכתיבת  פריטים

וועדה מקצועית בחינת מיילדותבחדר ניתוח

העלאת זימוני נבחנים במיילדות  חלק
בי: מבחן סימולציה לאתר מבחן בייעוץ פעילות גופנית

עדכון מספרי נבחנים שנת  2019
למחלקת בחינות

ועדה מקצועית לכ תיבת

פריטים בסוכרת
וועדה מייעצת קהילה

יום ירושלים

פתיחת תוכניות ללימודי הסבה  -
בוקר, בבתי הספר לס יעוד

למועד אביב בקפלן

קמפיין גל שני - שידור טלוויזיה, דיגיטל, רשתות חברתיות

יום ה'יום ד'יום ג'יום ב'יום א'

20/5/1821/5/1822/5/1823/5/1824/5/18

מפגש מרכזים מ ודולה

משותפת כרונית

ועדה מקצו עית
לכתיבת פריטים בחדר ניתוח

וועדה מקצועית בחינת מיילדות

מפגש ראשון לחברי בימת  עמיתים

ונציגי פורם הנחיות מקצועיות 
באשפוז ובקהילה (קבוצה ראשונה)

ועדה מקצועית לכתיבת  פריטים

טיפול נמרץ משולב

ועדה מקצועית לכתיבת  פריטים

רפואה דחופה

 

קמפיין גל שני - דיגיטל ורשתות חברתיות

יום ה'יום ד'יום ג'יום ב'יום א'

27/5/1828/5/1829/5/1830/5/1831/5/18

מפגש ראשון לחברי בימת ע מיתים

ונציגי פורם הנחיות מקצועי ות
באשפוז ובקהילה (קבוצה שנייה)

ועדה מקצועית לכתיבת  פריטים

בחדר ניתוח
וועדה מקצועית בחינת מיילדות

ערעור 1 - השתלמויות מוכר ות
בסיעוד ( כולל גריאטרי מוגבר )

פרסום חוברת דיגיטלית המא גדת
את כלל פעולות הסיעוד והפעו לות

החריגות שנוספו מעת  לעת
לליבת העיסוק של האחות

פרסום ציונים מיילדותסיום הרשמה מבחן ממיין יו ני

הפקת חומרי עזר בתחום הנחי ות
מקצועיות: הפקת חוברת  אינטרטית

שמאגדת את כל הסמכויות  של

המומחית הקלינית בחלוקה לתח ומי
מומחיות וניתנת לעדכון שוטף

מבחן ברישום מרשמים
מייעצת בתי״ח פסי כיאטריים וועדה

לאחות ראשית ארצית

קמפיין גל שני - דיגיטל ורשתות חברתיות
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יוני (סיון-תמוז)

יום ה'יום ד'יום ג'יום ב'יום א'

3/6/184/6/185/6/186/6/187/6/18

בחינה במיילדות

בחינה ברפואה ראשוניתפתיחת מומחיות כאבבחינה במיילדותבחינה במיילדות

ועדה מקצועית לכתיבת  פריטים

במניעת זיהומים
פתיחת מומחיות גריאטריה

וועדה מלווה להשתלמות  מוכרת

בשבץ מוחי

בחינה לקביעת מעמד מקצ ועי
לאח/ות מעשי/ת

בחינה הדרכה קלינית

פתיחת מומחיות שיקום

פרסום ציונים בפסיכיאטריה

קמפיין גל שני - דיגיטל ורשתות חברתיות

יום ה'יום ד'יום ג'יום ב'יום א'

10/6/1811/6/1812/6/1813/6/1814/6/18

פרסום 0346 6^4 83¥6
לכנס סגל בכיר

וועדה מלווה להשתלמות  מוכרת

בגסטרואנטרולוגיה

ועדה מקצועית לכ תיבת

פריטים בנפרולוגיה

ועדה מקצועית לכתיבת  פריטים

בפסיכיאטריה

פרסום ציונים בטיפול נמרץ פגים

וועדה מייעצת בתי ספר וראשי ח וגים
לאחות ראשית ארצית

ועדה מקצועית לכתיבת  פריטים
בפעילות גופנית

קמפיין גל שני - דיגיטל ורשתות חברתיות

יום ה'יום ד'יום ג'יום ב'יום א'

17/6/1818/6/1819/6/1820/6/1821/6/18

ועדה מקצועית לכתיבת  פריטים
טיפול נמרץ פגים

וועדה לפעולות חריגות

וועדה מלווה להשתלמות  מוכרת

בפצעים וסטומה

מפגש ראשון לחברי פורם איכ ות
ובטיחות הטיפול באשפוז  ובקהילה

(קבוצה שנייה)

העברת נתוני בוגרי תכניות ל ימודי
סיעוד מוסמכות לקראת בחינת רי שוי

לאח/ות מוסמכ/ת מועד ספטמבר

ועדה מקצועית לכתיבת  פריטים
טיפול נמרץ ילדים

סיום הגשת בקשות לעיון וערע ור

לנבחני בחינת רישוי מוסמכים/ ות
אפריל

מבחן בייעוץ שינה

הקלדת ציוני בוגרים בעוס קים,

שליחת אישורי ציוני גמר
מפגש ראשון לחברי פורם איכות

ובטיחות הטיפול באשפוז וב קהילה
(קבוצה ראשונה)

פרסום ציונים בפעילות גופנית

רישום בוגרים ו העברת
נתוניהם לכס פת

לקראת בחינת רישוי ממשלתית

קמפיין גל שני - דיגיטל ורשתות חברתיות

יום ה'יום ד'יום ג'יום ב'יום א'

24/6/1825/6/1826/6/1827/6/1828/6/18

פרסום ציונים ברפואה דחופה
עיון וערעור נבחני בחינת רישוי

מוסמכים/ות אפריל
וועדה מלווה להשתלמות מוכרת

בשיקום
וועדה מייעצת בריה״צ לאחות ראשית

ארצית

וועדה מלווה להשתלמות  מוכרת

בחדר ניתוח

מפגש סטודנטים במשרד הבריא ות
עם אחות ראשית ארצית

קמפיין גל שני - דיגיטל ורשתות חברתיות
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יולי (תמוז-אב)

יום ה'יום ד'יום ג'יום ב'יום א'

1/7/182/7/183/7/184/7/185/7/18

סיום קבלת מסמכים מעולים 
חדשים לשם הכרה במע מד

מקצועי כאחות מ וסמכת
המעוניינים להיבחן בבחינת 

רישוי בספטמבר

וועדה מלווה להשתלמות מו כרת
מניעה וקידום בריאות

פרסום ציונים בבחינת ר שיוי
בהתשלמות מוכרת  רישום

מרשמים

פרסום ציונים באונקולוגיה

מבחן ממיין לקר את
השתלמויות מוכרות

יום ה'יום ד'יום ג'יום ב'יום א'

8/7/189/7/1810/7/1811/7/1812/7/18

פרסום ציוני בחינת רי שוי
לקביעת מעמד אח/ות מ עשי/ת

מועד יוני

יום ערעור ועיון מס׳ 2 -
השתלמויות מוכרות בסיעוד

פרסום ציונים במיי לדות
(סימולציה)

פרסום ציונים השת למות
מוכרת הדרכה קלינית

הקלדת ציוני בוגרים בעוסקים

יום ה'יום ד'יום ג'יום ב'יום א'

15/7/1816/7/1817/7/1818/7/1819/7/18

שליחת ממצאי הבקרה ב בתי
הספר והחוגים ודרישה לפעו לות

מתקנות

מענה לערעורים 1 - השתלמ ויות
מוכרות בסיעוד

ועדה מקצועית לכת יבת
פריטים באונקולוגיה

מענה לערעורים 2 - השתלמ ויות
מוכרות בסיעוד

העברת תכניות לימוד פרט ניות
של בוגרי תכניות הסמ כה

מבתי״ס למח׳ הסמכה  לקראת
בחינת רישוי מוס מכים/ות

ספטמבר

פרסום 0316 1116 83¥6 וק ול
קורא לשליחת תקצירים ל כנס

מומחיות

ועדה מקצועית לכתיבת פ ריטים
ברפואה ראשונית

פרסום ציונים ברפואה ראשונית

פתיחת קורס טרמינ ולוגיה
מקצועית עבור עולים הלומ דים

בקורס הכנה לקראת בח ינת
רישוי למעמד אחות  מוסמכת

בברזילי

שליחת אישור" ציוני גמר

יום ה'יום ד'יום ג'יום ב'יום א'

22/7/1823/7/1824/7/1825/7/1826/7/18

תשעה באב

ועדה מקצועית לכתיבת  פריטים
בייעוץ הנקה

סגירת לומדה מקוונת  להשלמת
ידע לאחות מוסמכת ב וגרת

לימודי סיעוד בחו״ל
וועדה מייעצת - פורום א חיות

מומחיות ועדה מקצועית לכתיבת  פריטים
בייעוץ שינה

פרסום ציונים מבחן ממיין יוני

ערעור 2- השתלמ ויותפרסום ציונים בייעוץ שינה
מוכרות בסיעוד

יום ה'יום ד'יום ג'יום ב'יום א'

29/7/1830/7/1831/7/18

הפצת קול קורא למנהלות  הסיעוד
באשפוז, בקהילה ובמערך הה כשרה
לבחירת מרכזי וחברי ועדות מייעצ ות

חדשות לאחות הארצית הראש ית

ב-12 תחומים חדשים לשנת 2018
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אוגוסט (אב-אלול)

יום ה'יום ד'יום ג'יום ב'יום א'

1/8/182/8/18

בחינה מועד קיץבחינה מועד קיץ

סיום מכינה לעולים לבחינת ספטמבר

תשובות ערר לנבחני בחינת רי שוי
מוסמכים/ות אפריל

שליחת כלי בקרה 30 יום לאי שור
פתיחת תוכנית לימודים לתוכני ות

הסבה לימודי בוקר בוולפסון

יום ה'יום ד'יום ג'יום ב'יום א'

5/8/186/8/187/8/188/8/189/8/18

סיום הרשמה לבחינת רישוי לאח /ות

מוסמכ/ת מועד ספטמבר

סיום הגשת בקשות לערעור:  בחינת
רישוי לאח/ות מעשי/ת והדר כה

קלינית

שליחת כלי בקרה 30 יום לא ישור
פתיחת תוכנית לימודים לתוכני ות
הסבה לימודי בוקר באסף הרופא

שליחת כלי בקרה 30  יום
לאישור פתיחת ת וכנית

לימודי תעודה בצפת, בני ציון

יום ה'יום ד'יום ג'יום ב'יום א'

12/8/1813/8/1814/8/1815/8/1816/8/18

יום עיון/ערעור נבחני בחינת רי שוי
לאח/ות מעש/ית

שליחת כלי בקרה 30 יום לאי שור
פתיחת תוכנית לימודים לתוכני ות

הסבה לימודי בוקר בשיבא

יום ה'יום ד'יום ג'יום ב'יום א'

19/8/1820/8/1821/8/1822/8/1823/8/18

סיום הגשת בקשות לערעור  מבחן

ממיין ביוני

יום ה'יום ד'יום ג'יום ב'יום א'

26/8/1827/8/1828/8/1829/8/1830/8/18

בחינת רישוי סימולטיבית לע ולים

חדשים במעמד אחות מוס מכת
בעלי ניסיון קליני

עדכון תכנים באתר מנהל  הסיעוד

בהתאמה למחלקות

עדכון תכנים של מנהל  הסיעוד
במוקד קול הבריאות בהת אמה

למחלקות
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ספטמבר (אלול-תשרי)

יום ה'יום ד'יום ג'יום ב'יום א'

2/9/183/9/184/9/185/9/186/9/18

פתיחת קורס הכנה לעולים לקר את
בחינת רישוי ממשלתית  למעמד

אחות מוסמכת באפריל 2019
בחינת מוסמכות ספטמברבחינה ב ^8^

וועדה מייעצת בתי״ח גרי אטריים
לאחות ראשית ארצית

קבלת כלי בקרה מס'  1
מקורס הכנה לעולים לקראת מב חן

רישוי באפריל 2019

פתיחת תוכניות ללימודי הסבה  -
בוקר, בבתי הספר לס יעוד

למועד סתו בוולפסון

פתיחת לימודי תעודה בבתי  הספר
לסיעוד מועד סתו בצפת

פתיחת תוכניות ללימודי הסבה  -

בוקר, בבתי הספר לס יעוד
למועד סתו באסף הרופא

שליחת כלי בקרה 30 י ום
לאישור פתיחת ת וכנית
לימודי תעודה באשקלון

שליחת כלי בקרה 30 יום לאישור 
פתיחת תוכנית לימודים לתוכני ות

הסבה לימודי בו קר
בצפת, אשקלון, שערי צדק, קפל ן,

מאיר, הדסה, הלל יפה

שליחת כלי בקרה 30 יום לאי שור
פתיחת תוכנית לימודים לתוכ ניות

הסבה לימודי בוקר בנצרת

פתיחת לימודי תעודה בבתי  הספר
לסיעוד מועד סתו בבני ציון

מפגש שני לחברי בימת  עמיתים

ונציגי פורם הנחיות מקצועיות 
באשפוז ובקהילה (קבוצה ראשונה)

שליחת מועדי בחינות סימולציה 2019 לבוחנים

יום ה'יום ד'יום ג'יום ב'יום א'

9/9/1810/9/1811/9/1812/9/1813/9/18

תיקוף קליני תחנת ידע בייעוץ הנקהצום גדליהראש השנהראש השנהערב ראש השנה

יום ה'יום ד'יום ג'יום ב'יום א'

16/9/1817/9/1818/9/1819/9/1820/9/18

ועדה מקצועית לכתיבת  פריטים

בגריאטרי מוגבר
ערעור ממיין יוני

יום כיפורערב יום כיפור

ועדה מקצועית לכתיבת  פריטים

וועדה מייעצת קהילה לאח ותבסוכרת

ראשית ארצית

פתיחת תוכניות ללימודי הסבה  -
בוקר, בבתי הספר לס יעוד

למועד סתו בשיבא

מפגש שני לחברי בימת ע מיתים

ונציגי פורם הנחיות מקצועיות 
באשפוז ובקהילה (קבוצה שנייה)

שליחת כלי בקרה 30 יום לאי שור
פתיחת תוכנית לימודים לתוכ ניות

הסבה לימודי ב וקר
דינה, בני ציון, איכילוב

יום ה'יום ד'יום ג'יום ב'יום א'

23/9/1824/9/1825/9/1826/9/1827/9/18

חוה״מ סוכותחוה״מ סוכותחוה״מ סוכותסוכותערב סוכות

יום א'

30/9/18

הושענא רבה
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אוקטובר (תשרי-חשון)

יום ה'יום ד'יום ג'יום ב'יום א'

1/10/182/10/183/10/184/10/18

פתיחת שנה אקדמית מכון  טל

בנות, מבחר בני ברק בנות
בחינת מוסמכות ספטמבר

 

פתיחת תוכניות ללימודי הסבה  -

בוקר, בבתי הספר לס יעוד
למועד סתו בנצרת

פתיחת לומדה להשלמת  ידע
לאחות מוסמכת בישראל

ישיבות התנעה בחינות סימולציה 2019 מסר

יום ה'יום ד'יום ג'יום ב'יום א'

7/10/188/10/189/10/1810/10/1811/10/18

פתיחת שנה אקד מית
בבית הספר שערי צדק

וועדה מלווה להשתלמות מ וכרת
בטיפול נמרץ כללי

ועדה מקצועית לכתיבת  פריטים
בטיפול נמרץ משולב

וועדה מייעצת בתי״ח כלליים לא חות
ראשית ארצית

תשובות ערר לאחיות מעשיות

ועדה מקצועית לכתיבת  פריטים
במניעת זיהומים

ועדה מקצועית לכתיבת  פריטים
ברפואה דחופה

פתיחת תוכניות ללימודי הסבה  -
בוקר, בבתי הספר לס יעוד

למועד סתו בצפת, אשקלו ן,
שערי צדק, קפלן, מאיר

פתיחת תוכניות ללימודי הסבה  -
בוקר, בבתי הספר לס יעוד

למועד סתו בהדסה

פתיחת תוכניות ללימודי הסבה  -
בוקר, בבתי הספר לס יעוד

למועד סתו בהלל יפה

פתיחת לימודי תעודה בבתי  הספר
לסיעוד מועד סתו באשקלון

ישיבות התנעה בחינות סימולציה 2019 מסר

יום ה'יום ד'יום ג'יום ב'יום א'

14/10/1815/10/1816/10/1817/10/1818/10/18

פתיחת שנה אקדמית באוניב רסיטת
תל אביב, חיפה, העברית, בן גוריון ,

אריאל, המכללה האקדמית  תל
אביב יפו, מכללת אשקלון,  מכללת

צפת, מכללת עמק יזרעאל

סיום תיקוף קליני מניעת זי הומים

והדרכה קלינית
וועדה מייעצת בתי ספר וראשי ח וגים

לאחות ראשית ארצית

ועדה מקצועית לכתיבת פ ריטים

בפסיכיאטריה

פתיחת תוכניות ללימודי הסבה  -
בוקר, בבתי הספר לסיעוד 
למועד סתו בדינה, בני ציון

ועדה מקצועית לכתיבת פ ריטים
בפעילות גופנית

מיצוי הפונטנציאל המקצועי של האחות באשפוז ובקהילה - בקרה ארצית

ישיבות התנעה בחינות סימולציה 2019 מסר

יום ה'יום ד'יום ג'יום ב'יום א'

21/10/1822/10/1823/10/1824/10/1825/10/18

פתיחת שנה אקד מית

המרכז האקדמי רופין

וועדה מייעצת בריה״צ לאחות

ראשית ארצית

ועדה מקצועית לכתיבת  פריטים

חדר ניתוח

פרסום ציונים בחינת רישוי לאח/ ות

מוסמכ/ת מועד ספטמבר

ועדה מקצועית לכ תיבת

פריטים נפרולוגיה
פרסום ציונים ב 1^

מבחן טיפול בפצע

מיצוי הפונטנציאל המקצועי של האחות באשפוז ובקהילה - בקרה ארצית

ישיבות התנעה בחינות סימולציה 2019 מסר

יום ה'יום ד'יום ג'יום ב'יום א'

28/10/1829/10/1830/10/1831/10/18

פתיחת שנה אקד מית
המכללה האקדמית לישראל

וועדה לפעולות חריגות

מיצוי הפונטנציאל המקצועי של האחות באשפוז ובקהילה - בקרה ארצית

ישיבות התנעה בחינות סימולציה 2019 מסר
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נובמבר (חשון-כסלו)

יום ה'יום ד'יום ג'יום ב'יום א'

1/11/18

וועדה מייעצת - פורום אחי ות

מומחיות

סיכום תוכניות 2018 ותיכנון 2019  ו-

2020 (2020 קורסים על  בסיסיים)
עד 31.11.18

מיצוי הפונטנציאל המקצועי  של
האחות באשפוז ובקהילה  -

בקרה ארצית

ישיבות התנעה בחינות סימולציה 2019 מסר

יום ה'יום ד'יום ג'יום ב'יום א'

4/11/185/11/186/11/187/11/188/11/18

פגישות סיכום תוכנית  2018

ותכנון 2019 עם בתיה״ס והח וגים
עד 30.11.18

 
בחינה בייעוץ הנקה

סיום הרשמה למבחן ממיין  מועד

נובמבר

בחינה בייעוץ הנקה

מיצוי הפונטנציאל המקצועי של האחות באשפוז ובקהילה - בקרה ארצית

ישיבות התנעה בחינות סימולציה 2019 מסר

יום ה'יום ד'יום ג'יום ב'יום א'

11/11/1812/11/1813/11/1814/11/1815/11/18

ועדה מקצועית לכתיבת  פריטים

טיפול נמרץ ילדים

ועדה מקצועית לכתיבת  פריטים

ברפואה ראשונית
כנס הוקרה לבוחנים

סיום הגשת בקשות לעיון וערע ור
נבחני בחינת רישוי לאח/ ות

מוסמכ/ת מועד ספטמבר

ועדה מקצועית לכתיבת  פריטים
טיפול נמרץ פגים

ועדה מקצועית לכתיבת  פריטים
באונקולוגיה

פתיחת תוכניות ללימודי הסבה  -
בוקר, בבתי הספר לס יעוד

למועד סתו באיכילוב

מיצוי הפונטנציאל המקצועי של האחות באשפוז ובקהילה - בקרה ארצית

ישיבות התנעה בחינות סימולציה 2019 מסר

יום ה'יום ד'יום ג'יום ב'יום א'

18/11/1819/11/1820/11/1821/11/1822/11/18

סיום הרשמה למבחני השת למות

מוכרת מניעת זיהומים והדר כה
קלינית

ועדה מקצועית לכתיבת  פריטים
מיילדות

ועדה מקצועית לכתיבת  פריטים

בייעוץ הנקה

כנס סגל בכירכנס סגל בכיר

ועדה מקצועית לכתיבת  פריטים

בייעוץ שינה

מיצוי הפונטנציאל המקצועי של האחות באשפוז ובקהילה - בקרה ארצית

ישיבות התנעה בחינות סימולציה 2019 מסר

יום ה'יום ד'יום ג'יום ב'יום א'

25/11/1826/11/1827/11/1828/11/1829/11/18

סיום פגישות סיכום תוכנית  2018
ותכנון 2019 עם בתיה״ס והח וגים

עד 30.11.18

מיצוי הפונטנציאל המקצועי של האחות באשפוז ובקהילה - בקרה ארצית

ישיבות התנעה בחינות סימולציה 2019 מסר
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דצמבר (כסלו-טבת)

יום ה'יום ד'יום ג'יום ב'יום א'

2/12/183/12/184/12/185/12/186/12/18

ערב חנוכה

חנוכה

חנוכה

חנוכה

חנוכה

יום עיון/ערעור נבחני בחינת רי שוי
ריכוז מיפוי צרכים לשנת  2020לאח/ות מוסמכ/ת מועד ספטמבר

והוצאת מכתב פנייה לתכנון

פרסום ציונים טיפול בפצע

מיצוי הפונטנציאל המקצועי של האחות באשפוז ובקהילה - בקרה ארצית

בניית תחנות ידע בחינות סימולציה 2019 מסר

יום ה'יום ד'יום ג'יום ב'יום א'

9/12/1810/12/1811/12/1812/12/1813/12/18

חנוכה

חנוכה

פרסום ציונים בייעוץ הנקה

וועדה לפעולות חריגות

מיצוי הפונטנציאל המקצועי של האחות באשפוז ובקהילה - בקרה ארצית

בניית תחנות ידע בחינות סימולציה 2019 מסר

יום ה'יום ד'יום ג'יום ב'יום א'

16/12/1817/12/1818/12/1819/12/1820/12/18

פרסום ציונים מבחן ממיין נובמבר

כנס הוקרה למרכזי וחברי הועד ות
מייעצות ומנהליהם - המח לקה

להנחיות מקצועיות

בחינה במניעת זיהומים

פרסום ציונים בייעוץ הנקה

בחינת רישוי לקביעת מעמד מקצ ועי

לאח/ות מעשי/ת מועד דצמבר

בחינה בהדרכה קלינית

בניית תחנות ידע בחינות סימולציה 2019 מסר

יום ה'יום ד'יום ג'יום ב'יום א'

23/12/1824/12/1825/12/1826/12/1827/12/18

מפגש שני לחברי פורם איכ ות

ובטיחות הטיפול באשפוז וב קהילה
(קבוצה ראשונה)

מפגש שני לחברי פורם איכ ות

ובטיחות הטיפול באשפוז וב קהילה
(קבוצה שנייה)

כנס האחות המומחית

בחינה בשבץ מוחי

בניית תחנות ידע בחינות סימולציה 2019 מסר

יום ה'יום ד'יום ג'יום ב'יום א'

30/12/1831/12/18

פרסום חוזר שכר לימוד לשנת 2019
בניית תחנות ידע בחינות סי מולציה

2019 מסר בניית תחנות ידע בחינות סי מולציה

2019 מסר
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נספחים



נספח - 1
פריסת תכניות לימוד בסיעוד המופעלות במוסדות ההכשרה בשנת 2018

תכנון פריסת תוכניות לימודים לתואר ראשון )^8( בסיעוד ואחות מוסמכתא. 

 תאריך* בתי ספר משולביםשם המוסד האקדמי
פתיחה

אוניברסיטת תל אביב

14/10/2018ביה״ס האקדמי לסיעוד ע״ש פט מתיוס, מרכז רפואי הלל יפה

14/10/2018ביה״ס האקדמי לסיעוד ע״ש זיוה טל, מרכז רפואי שיבא

14/10/2018ביה״ס האקדמי לאחיות ע״ש שיינברון, מרכז רפואי תל אביב

14/10/2018ביה״ס האקדמי לסיעוד ע׳׳ש וולפסון

14/10/2018צה״ל -מסלול עתודה- בביה״ס האקדמי לסיעוד ע׳׳ש וולפסון

14/10/2018ביה״ס האקדמי לסיעוד "דינה" מרחב בילינסון

14/10/2018ביה״ס האקדמי לסיעוד במרכז הרפואי מאיר

אוניברסיטת חיפה
14/10/2018לימודים בחוג לסיעוד

14/10/2018 מותנה באישור מל״ג*ביה״ס האקדמי לסיעוד בני ציון 

האוניברסיטה העברית בירושלים

14/10/2018ביה״ס האקדמי לסיעוד ע׳׳ש הנריטה סאלד, מרכז רפואי הדסה

14/10/2018ביה׳יס האקדמי לסיעוד אסף הרופא

14/10/2018ביה׳יס האקדמי לסיעוד קפלן

אוניברסיטת בן-גוריון בנגב
14/10/2018לימודים בחוג לסיעוד

14/10/2018ביה׳יס לסיעוד ברזילי, אשקלון

ביה״ס הגבוה לטכנולוגיה -מכון טל

1/3/2018לימודים בחוג לסיעוד : מכון טל - (בנות)

1/10/2018לימודים בחוג לסיעוד : מכון טל - (בנות)

1/10/2018לימודים בחוג לסיעוד : "מבחר" בני-ברק (בנות)

1/3/2018לימודים בחוג לסיעוד :מכון לב - (בנים)

7/10/2018ביה״ס האקדמי לסיעוד שערי צדק

14/10/2018לימודים בחוג לסיעודהמכללה האקדמית צפת

14/10/2018לימודים בחוג לסיעודמכללת עמק יזרעאל

14/10/2018ביה״ס האקדמי לסיעוד נצרת

28/10/2018לימודים בחוג לסיעודהמכללה האקדמית לישראל

המרכז האקדמי רופין
21/10/2018לימודים בחוג לסיעוד

21/10/2018ביה״ס האקדמי לסיעוד לניאדו

המכללה האקדמית תל-אביב יפו
14/10/2018לימודים בחוג לסיעוד

14/10/2018"מבחר״-בני ברק (בנים)

14/10/2018לימודים בחוג לסיעודאוניברסיטת אריאל בשומרון

14/10/2018לימודים בחוג לסיעודהמכללה האקדמית אשקלון

מועדי פתיחת מסלולי לימוד עשויים להשתנות, יש להתעדכן במוסד המפעיל את *
התוכנית
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נספח מספר -  1
2018 בשנת ההכשרה במוסדות המופעלות בסיעוד לימוד תכניות פריסת

תכנון פריסת תוכניות לימודים לתואר ראשון בסיעוד עבור הסבת אקדמאייםב. 

מועד פתיחהשם מוסד

14/10/2018אוניברסיטת ת״א -שלוחת בית הספר לאחיות ע״ש שיינברון, מרכז רפואי תל אביב

14/10/2018אוניברסיטת ת״א -שלוחת בית הספר לאחיות ע״ש זיוה טל, מרכז רפואי שיבא

14/10/2018אוניברסיטת חיפה

28/10/2018המכללה האקדמית לישראל

14/10/2018המכללה האקדמית תל-אביב יפו
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 1 - מספר נספח
2018 בשנת ההכשרה במוסדות המופעלות בסיעוד לימוד תכניות פריסת

תכנון פריסת תוכניות לימודים להסבת אקדמאיים לתואר אחות מו סמכתג. 

במסלול לימודי בוקר

מועד פתיחהמועד פתיחהשם המוסד

ביה״ס האקדמי לסיעוד ע״ש פט מתיוס, הלל יפה
15/4/20189/10/2018

ביה״ס האקדמי לסיעוד ע״ש זיוה טל, שיבא
15/4/201816/9/2018

ביה״ס האקדמי לאחיות ע״ש שיינברון, איכילוב, ת״א
29/4/201814/11/2018

ביה״ס האקדמי לסיעוד ע״ש וולפסון
4/3/20182/9/2018

ביה״ס האקדמי לסיעוד "דינה" מרחב בילינסון
15/4/201814/10/2018

ביה״ס האקדמי לסיעוד במרכז הרפואי מאיר
4/3/20187/10/2018

ביה״ס האקדמי לסיעוד ע״ש הנריטה סאלד, הדסה
-8/10/2018

ביה״ס האקדמי לסיעוד אסף הרופא
22/4/20184/9/2018

ביה״ס האקדמי לסיעוד קפלן
14/5/20187/10/2018

ביה״ס האקדמי לסיעוד שערי צדק
8/4/20187/10/2018

ביה״ס לסיעוד ברזילי אשקלון
29/4/20187/10/2018

ביה״ס לסיעוד במרכז הרפואי בני ציון
15/4/201814/10/2018

ביה״ס לסיעוד במרכז הרפואי רבקה זיו, צפת
9/4/20187/10/2018

ביה״ס האקדמי לסיעוד, נצרת
-1/10/2018

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

התוכנית.

פתיחת מסלול הלימודים מותנה במספר הנרשמים.* 
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 1 - מספר נספח
2018 בשנת ההכשרה במוסדות המופעלות בסיעוד לימוד תכניות פריסת

תכנון פריסת תוכניות לימודים להסבת אקדמאיים לתואר אחות אחות מו סמכתד. 

במסלול לימודי ערב

מועד פתיחהשם המוסד

ביה״ס האקדמי לסיעוד ע״ש זיוה טל, שיבא
10/4/2018

ביה״ס לסיעוד, במרכז הרפואי רבקה זיו, צפת
11/3/2018

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

התוכנית. את

.הנרשמים במספר מותנה הלימודים מסלול פתיחת *

תכנון פריסת תוכניות לימודים ללימודי תעודה לתואר אחות מוסמכתה. 

מועד פתיחהמועד פתיחהשם המוסד

ביה״ס לסיעוד, במרכז הרפואי רבקה זיו, צפת
6/3/20183/9/2018

ביה״ס לסיעוד במרכז הרפואי בני ציון
10/4/20184/9/2018

ביה״ס לסיעוד ברזילי אשקלון
1/5/20189/10/2018

ביה״ס האקדמי לסיעוד ע״ש וולפסון - תכנית ייעודית
11/3/2018-

ביה״ס האקדמי לסיעוד ע״ש פט מתיוס, הלל יפה - תכנית ייעודית
8/1/2018-

תכנון פריסת תוכניות לימודים ללימודי תעודה למעמד אחות מעשיתו. 

מועד פתיחה שם המוסד

ביה״ס האקדמי לסיעוד אסף הרופא
4/1/2018

ביה״ס לסיעוד במרכז הרפואי בני ציון
2/1/2018

14/1/2018
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תכנון פריסת תכנית לימודים בסיעוד עבור עולים חדשים בוגרי לימודי סיעוד מחו״לז. 

שהוכרו במעמד אחות מוסמכת

מועד פתיחהשם מוסד

ביה״ס האקדמי לסיעוד אסף הרופא, צריפין

07/ 02/2018

טרמינו לוגיה

04/ 03/2018

סיעוד

ביה״ס האקדמי לסיעוד ע״ש פט מתיוס-הלל יפה, חדרה

01/ 02/2018

טרמינו לוגיה

04/ 03/2018

סיעוד

ביה״ס האקדמי לסיעוד שערי צדק, ירושלים

01/ 02/2018

טרמינו לוגיה

04/ 03/2018

סיעוד

ביה״ס לסיעוד במרכז הרפואי ברזילי, אשקלון

3/02/ 2018

טרמינו לוגיה

04/ 03/2018

סיעוד

טרם נקבע- מוסדות הכשרה במועד הנ״ל ייק בעו

בהתאם לקרבת מגורי עולים חדשים

15/7/ 2018

טרמינו לוגיה

02/ 09/2018

סיעוד

מועדי פתיחת מסלולי לימוד עבור עולים חדשים עשויים להשתנות, יש להתעדכן  *

במנהל הסיעוד (מחלקת הסמכה) או במוסד המפעיל את התוכנית.

פתיחת מסלול הלימודים מותנה במספר הנרשמים. *
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די בתשרי, התשע״ח
24 ספטמבר  2017
אסמכתא: 103538417

נספח - 1 א'
פרויקט "מתחדשים"- קליטת אחיות עולות בישראל

1דף מידע
הקדמה:

מנהל הסיעוד בשיתוף המשרד לעלייה והקליטה יפעיל בשנת 2017-2018 את פרויקט "מתחדשים"-

המיועד לקליטת אחיות עולות חדשות בוגרות תוכניות לימודי סיעוד בחו״ל.

 עקרונות התוכנית:1.

 זמינות ליווי ומעקב אישי ומקצועי לכל אחות עולה לאורך כל הליך הקליטה.1.1

קורסי הכנה המופעלים בפריסה ארצית בהתאמה לכל אזורי הארץ.

נגישות מידע, חומרי עזר ומבחנים יונגשו ויותאמו במגוון אמצעים טכנולוגיים ובמגוון שפות. 1.2

גמישות לעולה תינתן אפשרות הבחירה של מסלול הקליטה המותאם לו, משך הזמן  והשפה 1.3

המועדפת עליו.

 יעילות מוצע לבחירת העולה מסלול קליטה מובנה חדש שאורכו חצי שנה הכולל קורס הכנה1.4

והגשה לבחינת רישוי ממשלתית.

שלבי התוכנית : 2.

שלב טרום עליה 2.1

הכרה במעמד מקצועי בסיעוד:  2.1.1.

ניתן להגיש בקשה להכרה במעמד מקצועי בסיעוד עוד טרם עלייה לישראל. את הבקשה יש לבצע

באמצעות שליחת מסמכים נדרשים למנהל הסיעוד כמפורט באתר מנהל הסיעוד בשש שפות.

8ח6^1ח81:10ס11^8£68/0ק/6ק6€111^ק86ח6^1/£ח81ק11ח/6^:<:<1180חט/£07.11.^:6811^^^//:8ס!11^
\ס35.ח0ו031ו1סס6£

לומדה "השלמת ידע לתפקוד אחות מוסמכת בישראל" ניתן לבצע את הלומדה 2.1.2

המקוונת מרחוק בשש שפות לבחירת העולה.

2

לימודי עברית - טרום עלייה מומלץ להתחיל בלימודי עברית ברמה בסיסית. 2.1.3

קורס הכנה.2 2

1
המסמך מנוסח בלשון נקבה אך מופנה לשני המינים, לפרטים ומידע נוסף יש לפנות למנהל הסיעוד

2
מהווה תנאי סף לקבלת זכאות לגשת לבחינת רישוי ממשלתית במעמד אחות מוסמכת עבור  בוגרי

תוכניות לימודי סיעוד בחו״ל
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השרד
הבריאות

הסיעוד מינהל ור1 ): <■: ' ; :1■' " .

משרד הבריאות בשיתוף משרד העלייה והקליטה יפעיל קורסי הכנה המיועדים לעולות 

חדשות-אחיות מוסמכות בחו״ל שהוכרו ונקבע מעמדם המקצועי כאחיות מוסמכות ע״י 

מנהל הסיעוד. קורסי הכנה כוללת לימודי עברית ולימודים מקצועיים:

 לימודי עברית יתקיימו במסגרת קורס הכנה, באחריות משרד העלייה ו הקליטה2.2.1

ומשרד החינוך.

תוכנית הלימודים המקצועית בקורס הכנה נקבעת על ידי מנהל הסיעוד ותופעל 2.2.2

במוסדות הכשרה לסיעוד המוכרים בישראל בלבד. התוכנית תופעל פעמיים בשנה 

בפריסה ארצית (פתיחת הקורסים מותנת במינימום של המשתתפים).

 

הקורס ימומן על ידי משרד העלייה והקליטה, כמו כן, משתתפי הקורס יקבלו דמי  2.2.3

קיום, והשתתפות בעלות דמי נסיעות בהתאם לזכאותם לאורך תקופת הלימודים.

במהלך הקורס ישולבו שיעורי תגבור פרטניים וחומר עזר בשפת הלומד  ובהתאם 2.2.4

לצרכיו.

משתתף בקורס הכנה שסיים ועמד בכל הדרישות בהצלחה וקיבל ציון גמר משוקלל 2.2.5

של 70 ומעלה, המשקף את כלל הישגיו ,יהיה זכאי לקבלת תוספת של עד 10 נ קודות

לציון בבחינה הממשלתית.

 

בחינת רישוי ממשלתית למעמד אחות מוסמכת:3. 

מועדי הבחינה 3.2

הבחינה תתקיים פעמיים בשנה, בשבוע הראשון של חודש אפריל ושבוע ראשון בח ודש

ספטמבר בכל שנה.

שפת הבחינה 3.3

הבחינה תתקיים בכל מועד בשש שפות (עברית, אנגלית, רוסית, ערבית, ספרדית וצרפתית).

עולים חדשים בוגרי סיעוד מחו״ל יוכלו להגיש ערעור על ציון בבחינה ממשלתית בשפת 

הבחינה הממשלתית בה נבחנו, הערעור יימסר לנציגי מנהל הסיעוד במעמד יום הערעור, בכתב 

קריא וברור. הערעור יתורגם במנהל הסיעוד באמצעות מתורגמן הממומן ע״י משרד הקליטה.

הארכת זמן בחינה 3.4

הארכת זמן לבחינה ממשלתית בסיעוד תינתן באופן אוטומטי לעולים חדשים עד 5  שנים

בישראל (מותנה בהצגת תעודת עולה חדש).

3בחינת רישוי ממשלתית סימולטיבית 3.5

לבעלי ניסיון קליני מוכח של חמש שנים לפחות כאחות מוסמכת בארץ המוצא  תינתן

האפשרות להיבחן בבחינת רישוי סימולטיבית.

מותנה במינימום נרשמים
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השרד
הבריאות
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הליך הכרה במומחיות קלינית בסיעוד בתחומים המוכרים במדינת ישראל:4. 

מינהל הסיעוד יחל השנה בהליך הכרה לאחיות עולות, בעלות תואר אחות מומחית 

בסיעוד מחו״ל בהתאם לתחומי המומחיות בסיעוד המוכרים בתקנות מדינת  ישראל

ומתעדכנות מעת לעת.

^ן18-;.11ו11-;'1ס1<.08ס1-;ק-.טו811־1ו1ו1-.^£1'1).(118ו1',1-.11.\סט.ו111ן;סו1.\\\\\\;;:8ח11ו1ראה קישור :
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נספח -  2
פריסת תכניות השתלמות מוכרת ל-8ו20

/ 

 מרכז
 להכשרה
 מתקדמת
 בסיעוד
 לאזור
הצפון

ב יה״ס
ה אקדמי
 לאחיות

 ע״ש
שיינברון

ב יה״ס
ה אקדמי
 לסיעוד

 ע״ש
זיוה  טל,

שיבא

בי ה״ס
ה אקדמי
 לסיעוד

 אסף
הרופא

בי ה״ם
 האקדמי
לסי עוד

 ע״ש
וולפסון

 ביה״ס
לס יעוד
במ רכז
ה רפואי
 ברזילי

אשקלון

 ביה״ס
לסי עוד,
 ביה״ח
 רבקה

זיו, צפת

בי ה״ס
 האקדמי
לס יעוד

קפלן

 ביה״ס
הא קדמי
לס יעוד
במ רכז
הר פואי
מאיר

 ביה״ס
הא קדמי
לס יעוד
" הנה"
מ רחב

בילינסון

בי ה״ס
 האקדמי
לס יעוד

 ע״ש
הנ האסה

 סאלד
 של

הדסה

 ביה״ס
 האקדמי
לס יעוד
 שעה
צדק

 מכללת
 עמק

יזרעאל

 בי׳ס
 האקדמי
לס יעוד
 בהלל
יפה

מוסד
/הכשרה

תחום  /

ההשתלמות/

07.01.1822.01.1801.01.1802.01.1802.01.18מיילדות
 תאריך
בחינה

29.04.19 /30.04.19 /01.05.19

03.01.1808.01.1801.01.1810.01.18חדר ניתוח
 תאריך
בחינה

07.01.19 / 06.01.19 / 03.01.19 / 02.01.19

ברי אות
הנפש

03.01.1828.01.1801.01.18

 תאריך
בחינה

28.02.19 /21.02.19

08.01.1808.01.1803.01.1802.01.1807.01.18ייעוץ הנקה
 תאריך
בחינה

04.11.18/05.11.18

מנ יעת
זיהומים

16.01.1803.01.18

 תאריך
בחינה

19.12.18

מ ניעה
וק ידום

בריאות
04.01.1803.01.18

 תאריך
בחינה

28.03.19

מועדי פתיחת מסלולי לימוד עשויים להשתנות, יש להתעדכן במוסד המפעיל את התוכנית. בתוכניות מודולריות מצוין תאריך פתיחת חמודולח  
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 2 - נספח
2018ל- מוכרת השתלמות תכניות פריסת

 בי״ס
 האקדמי
 לסיעוד
 בהלל
יפה

 מכללת
 עמק

יזרעאל

 ביה״ס
 האקדמי
 לסיעוד
 שעת
צדק

 ביה״ס
 האקדמי
 לסיעוד

 ע״ש
 הנריאסה

 של סאלד
הדסה

 ביה״ס
 האקדמי
 לסיעוד
 "דינה"
 מרחב

בילינסון

 ביה״ס
 האקדמי
 לסיעוד
 במרכז
 הרפואי
מאיר

 ביה״ס
 האקדמי
 לסיעוד

קפלן

 ביה״ס
 לסיעוד,
 ביה״ח
 רבקה

 זיו,
צפת

 ביה״ס
 לסיעוד
 במרכז
 הרפואי
 ברזילי

אשקלון

 ביה״ס
 האקדמי
 לסיעוד

 ע״ש
וולפסון

 ביה״ס
 האקדמי
 לסיעוד

 אסף
הרופא

 ביה״ס
 האקדמי
 לסיעוד

 זיוה ע״ש
שיבא סל,

 ביה״ס
 האקדמי
 לאחיות

 ע״ש
שיינברון

 מרכז
 להכשרה
 מתקדמת
 בסיעוד
 לאזור
הצפון

 מוסד
הכשרה

 תחום
ההשתלמות

08.01.1802.01.18שיקום
 תאריך
07.03.19בחינה

08.01.18שבץ מוחי
 תאריך
בחינה

27.12.18

פצ עים
וסטומה

04.01.18

 תאריך
בחינה

25.10.18

בשלב זה לא יפתחגסטרו

 הדרכה
קלינית

יפו רסם
ע ״י

ביה״ס
יפורסם  ע״י14.01.1808.03.18

ביה״ס

יפו רסם
ע"  ו

ביה״ס

 יפורסם
ע"  ו

ביה״ס

יפו רסם
 ע״י

ביה״ס

 יפורסם
ע"  ו

ביה״ס

יפורסם  ע״י
ביה״ס

יפו רסם
ע"  ו

ביה״ס

 יפורסם
ע"  ו

ביה״ס

 יפורסם
ע"  ו

ביה״ס

פבר ואר
-  מרץ
2018

יפו רסם
ע"  ו

ביה״ס

 תאריך
בחינה

19.12.18 /04.06.18

חמודולח פתיחת תאריך מצוין מודולריות בתוכניות התוכנית. את המפעיל במוסד להתעדכן יש להשתנות, עשויים לימוד מסלולי פתיחת מועדי
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2018ל־ מוכרת השתלמות תכניות פריסת

 בי״ס
 האקדמי
 לסיעוד
 בהלל
יפה

 מכללת
 עמק

יזרעאל

 ביה״ס
 האקדמי
 לסיעוד
 שערי
צדק

 ביה״ט
 האקדמי
 לסיעוד

 ע״ש
 הנריאטה

 של טאלד
הדסה

 ביה״ט
 האקדמי
 לסיעוד
 "דינה"
 מרחב

בילינטון

 ביה״ס
 האקדמי
 לסיעוד
 במרכז
 הרפואי
מאיר

 ביה״ס
 האקדמי
 לסיעוד

קפלן

 ביה״ס
 לסיעוד,
 ביה״ח
 רבקה

צפת זיו,

 ביה״ס
 לסיעוד
 במרכז
 הרפואי
 ברזילי

אשקלון

 ביה״ט
 האקדמי
 לסיעוד

 ע״ש
וולפטון

 ביה״ט
 האקדמי
 לסיעוד

 אסף
הרופא

 ביה״ט
 האקדמי
 לסיעוד

 זיוה ע״ש
 טל,

שיבא

 ביה״ט
 האקדמי
 לאחיות

 ע״ש
שיינברון

 מרם
 להכשרה
 מתקדמת
 בסיעוד
 לאזור
הצפון

מוסד /
/הכשרה

 / תחום

ההשתלמות/

חטיבה אקוטית מבוגרים

טיפול  נמרץ
03.01.1804.01.1808.01.1802.01.11801.01.1808.01.1803.01.18משולב

 תאריך
בחינה

11.03.19 710.03.19 706.03.19 705.03.19 712.02.19 711.02.19

רפ ואה
דחופה

03.01.1804.01.1808.01.18

 תאריך
בחינה

02.04.19/ 01.04.19

חטיבה כרונית-אקוטית

04.01.1808.01.1801/02.01.18נפרולוגיה

 תאריך
בחינה

04.12.19 7 03.02.19

04.01.1808.01.1802.01.18אונקולוגיה

 תאריך
בחינה

24.01.19

04.01.1808.01.1801.01.18גריאטריה
 תאריו
בחינה

07.04.19 7 04.04.19

חמודולח פתיחת תאריך מצוין מודולריות בתוכניות התוכנית. את המפעיל במוסד להתעדכן יש להשתנות, עשויים לימוד מסלולי פתיחת מועדי
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2018ל־ מוכרת השתלמות תכניות פריסת

 בי״ס
 האקדמי
 לסיעוד
 בהלל
יפה

 מכללת
 עמק

יזרעאל

 ביה״ס
 האקדמי
 לסיעוד
 שעת
צדק

 ביה״ס
 האקדמי
 לסיעוד

 ע״ש
 הנריאטה

של סאלד
הדסה

 ביה״ס
 האקדמי
 לסיעוד
 "דינה"
 מרחב

בילינסון

 ביה״ס
 האקדמי
 לסיעוד
 במרכז
 הרפואי
מאיר

 ביה״ס
 האקדמי
 לסיעוד

קפלן

 ביה״ס
 לסיעוד,
 ביה״ח
 רבקה

צפת זיו,

 ביה״ס
 לסיעוד
 במרכז
 הרפואי
 בחילי

אשקלון

 ביה״ס
 האקדמי
 לסיעוד

 ע״ש
וולפסון

 ביה״ס
 האקדמי
 לסיעוד

 אסף
הרופא

 ביה״ס
 האקדמי
 לסיעוד

 זיוה ע״ש
 טל,

שיבא

 ביה״ס
 האקדמי
 לאחיות

 ע״ש
שיינברון

 מרכז
 להכשרה
 מתקדמת
 בסיעוד
 לאזור
הצפון

מוסד /
/הכשרה

 / תחום
ההשתלמות/

04.01.1808.01.1802.01.18סוכרת

 תאריו
בחינה

17.01.19

רפ ואה
ראשונית

02.01.18

 תאריך
בחינה

14.03.19

טיפול  נמרץ
פגים

03.01.1809.01.1828.01.1810.01.18

 תאריך
בחינה

11.04.19/ 10.04.19

טיפול  נמרץ
03.01.1809.01.1810.01.18ילדים

 תאריו
06.02.19 / 07.02.19בחינה

חמודולח פתיחת תאריך מצוין מודולריות בתוכניות התוכנית. את המפעיל במוסד להתעדכן יש להשתנות, עשויים לימוד מסלולי פתיחת מועדי



3

תוכניות להכשרת אחיות מומחיות קליניות  בסיעוד

מועדי פתיחה והכשרה

מוסד הכשרהמועד פתיחת הקורסתחום
מועד  מבחן

ממשלתי משוער

מרץ - 2019אוניברסיטת ת״אאפריל - 2018כירורגיה

גריאטריה ( במסלול
לתואר שני)

2020מכון טלפברואר - 2018

מנהל הסיעוד  -מרץ - 2018מדיניות ומנהל
משרד הבריאות

מאי - 2019

יוני - 2019מאי - 2018רפואה ראשונית בקהילה

יולי - 2019יוני - 2018כאב

יולי - 2019יוני - 2018שיקום

נובמבר - 2019אוקטובר 2018סוכרת

מועדי פתיחת תכניות הלימוד למומחיות עשויים להשתנות, יש להת עדכן *

בהתאם לפרסומי מינהל הסיעוד
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השרד
הבריאות

הסיעוד מינהל ור1 ): <■: ' ; :1■' " .

נספח 3 א׳

דרישות קדם - הגשת מועמדות למומחיות קלינית בסיעוד

תואר שני מוכר לצורכי שכר, לפחות אחד מהתארים (ראשון או שני) בסיעוד •

השתלמות מוכרת (קורס על בסיסי) רלוונטית על פי תחום המומחיות (מפורטים בטבלה  •

מטה). תחומי ההשתלמות המוכרת המפורטים בטבלה הם בהתאם לקבוע בתקנות 

בריאות העם - אישור תואר מומחה בסיעוד, התשע״ד - 2013.

ניסיון קליני של שנתיים לפחות בתחום ההתמחות •

הגשת מועמדות לתכנית מומחיות תתבצע אך ורק במועדים שיפורסמו על ידי מינהל הס יעוד

באתר האינטרנט של מינהל הסיעוד.

במעמד הגשת מועמדות, מתבקשים המועמדים לצרף:

קורות חיים 1.

תעודות המעידות על השכלת האחות (תואר ראשון ושני, קורס על בסיסי) 2.

חתימת משאבי אנוש במוסד המעסיק המאשרים העסקה בתחום על גבי טופס ייעודי 3.

המלצת הממונה 4.
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 נספח מספר - 3 א׳

 השתלמות מוכרת (קורס על בסיסי) רלוונטית על פי תחום המומחיות

 תחומי השתלמות מוכרת המאושרים כד רישת תחום מומחיות קלינית
 קדם להגשת מועמדות

 אונקולוגיה • טיפול תומך

 גריאטריה •

 טיפול מוגבר בחולה הגריאטרי •
 גריאטריה • גריאטריה

 טיפול מוגבר בחולה הגריאטרי •
 טיפול נמרץ משולב (כללי) •

 רפואה ראשונית בקהילה •
סוכרת • סוכרת

 טיפול נמרץ בפג וביילוד • פגים

 טיפול נמרץ בפגים, ילודים, תינוקות, •
 ילדים (פית״י)

 טיפול נמרץ משולב (כללי) • כירורגיה

 טיפול מוגבר בחולה הגריאטרי •

 אונקולוגיה •
 רפואה ראשונית בקהילה •* רפואה ראשונית

 טיפול נמרץ משולב (כללי) •

 טיפול מוגבר בחולה הגריאטרי •

 אונקולוגיה •
 טיפול נמרץ משולב (כללי) •* כאב

 רפואה דחופה •

 גריאטריה •

 טיפול מוגבר בחולה הגריאטרי •

 אונקולוגיה •

 נפרולוגיה •
 שיקום •* שיקום

 טיפול נמרץ משולב (כללי) •

 טיפול מוגבר בחולה הגריאטרי •

 גריאטריה •

תחומי מומחיות הנמצאים בתהליכי פיתוח*
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 נספח מספר - 4

 מועדי בחינת רישוי ממשלתית לתואר אח/ות מוסמכ/ת

 בחינת  רישוי
 לתואר  אח/ות

 מוסמכ/ת
 (בנייני האומה)

 תאריך בחינה
 פרסום  ציונים

(לפי 30 ימי עבודה)

23.04.2018 31.05.2018

 27.8.2018 - בחינת רישוי בשיטת סימולציה
 (פיילוט) לעולים בעלי ניסיון קליני 5 שנים ומעלה

04.09.2018 25.10.2018

 מועדי בחינת רישוי ממשלתית אח/ות מעשי/ת

 בחינת  רישוי
 לאח/ות  מעשי/ת

 (בנייני האומה(

 תאריך בחינה
 פרסום  ציונים

(לפי 30 ימי עבודה)

04.06.2018 08.07.2018

19.12.2018 27.01.2019

 מועדי בחינה ממיינת לקראת השתלמויות מוכרות בסיעוד

 בחינה  ממיינת
 לקראת  הרשמה

 להשת למויות
 מוכרות  בסיעוד
 (מתקיים בבתי״ס(

 תאריך בחינה
 פרסום  ציונים

(לפי 30 ימי עבודה)

19.3.2018 25.04.2018

2.07.201813.8.2018
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 מועדי בחינות רישוי לבעלי השתלמות מוכרת בסיעוד
 (הבחינות מתבצעות במסר, אלא אם צוין אחרת)

 תחום המבחן
 מ ספר

 ימי
 בחינה

 תאריך
 הבחינה

 פרסום  ציונים
 (לפי 30  ימי

 עבודה)
 הערות

125.01.1808.03.18 רפואה מונעת

3חדר ניתוח
01.02.18 

19.03.18 04.02.18 
05.02.18 

 חדר ניתוח
 ייעודי *

106.02.1820.03.18

 בחינה בכתב
*מבחן עבור בוגרי תוכנית הש למה
 המיועדת לבוגרי קורס חדר ניתוח 

 לאחיות מעשיות שעברו השלמה לסמכות

118.02.1808.04.18 נפרולוגיה

221.02.1812.04.18ט.נ. ילדים 22.02.18 
104.03.1823.04.18 סוכרת

219.03.1809.05.18גריאטריה 20.03.18 

5 ט.נ. משולב

08.02.18 22.03.18
15.03.18 06.05.18
09.04.18 

29.05.18 10.04.18 
15.04.18 

217.05.1801.07.18רפואה דחופה 22.05.18 
126.04.1810.06.18 פסיכיאטריה

201.05.1814.06.18ט.נ. פגים 02.05.18 
113.05.1827.06.18 ייעוץ פעילות גופנית

124.05.1805.07.18 אונקולוגיה

מיילדות

בכתב (בבנייני האומה, ירושלים)23.04.18 1

3
03.06.18 

מבחן בסימולציה 17.07.18 04.06.18 
05.06.18 

107.06.1819.07.18 רפואה ראשונית )קהילה(
117.06.1829.07.18 ייעוץ שינה

125.10.1806.12.18 טיפול בפצע

204.11.1820.12.18ייעוץ הנקה 05.11.18 
בכתב (בבנייני האומה, ירושלים)119.12.1827.01.19 מניעת זיהומים

בכתב (מרכז הדרכה ארצי)129.05.1810.07.18 רישום מרשמים

בע"פ (בי״ס לסיעוד)103.09.1831.10.18 81')

בכתב (בבנייני האומה, ירושלים)204.06.1808.07.18הדרכה קלינית

בכתב (בבנייני האומה, ירושלים)27.01.19 19.12.18

127.12.1806.02.19 שבץ מוחי

 יתקיים רק במידה ויהיו  201.08.1803.10.185מועדי קיץ
נרשמים לבחינה בתחום 02.08.18
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 מועדי בחינות רישוי למומחיות קלינית בסיעוד

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

 תחום המבחן
 מועד  פתיחת

 *התכנית
תאריך הבחינהאופן הבחינה

מרץ 2017 מדיניות ומינהל
27.2.2018 בכתב

12-13.3.2018 בע״פ

נובמבר 2017 סוכרת
12.12.2018 בכתב

26.12.2018 בע״פ

דצמבר 2017 פגים
ינואר 2019 בכתב

ינואר 2019 בע״פ

פברואר 2018 כירורגיה
מרץ 2019 בכתב

מרץ 2019 בע״פ

מאי 2018 רפואה ראשונית בקהילה
יוני 2019 בכתב

יוני 2019 בע״פ

מרץ 2018 מדיניות ומינהל
מאי 2019 בכתב

מאי 2019 בע״פ

יוני 2018 גריאטריה
יולי 2019 בכתב

יולי 2019 בע״פ

יוני 2018 כאב
יולי 2019 בכתב

יולי 2019 בע״פ

יוני 2018 שיקום
ספטמבר 2019 בכתב

ספטמבר 2019בע״פ
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 נספח - 4 א'

 מועדי ערעור/ עיון בחינות

מועד ערעור/ עיון תחום בחינה

25.6.2018 אחיות מוסמכות אפריל

 הדרכה קלינית

13.8.2018 

 אחיות מעשיות יוני

17.9.2018 מבחן ממיין מועד יוני

3.12.2018 מוסמכות ספטמבר

14.1.2019 ממיין מועד נובמבר

 ייעוץ הנקה 1.

 רפואה מונעת 2.

 חדר ניתוח 3.

 נפרולוגיה 4.

 ט. נמרץ ילדים 5.

 סוכרת 6.

 טיפול נמרץ משולב מסלול א' 7.

31.5.2018 

21.5.2018 מיילדות

 גריאטריה 1.

 ט. נמרץ משולב מסלול ב+ג 2.

 רפואה דחופה 3.

 פסיכיאטריה 4.

 ט. נמרץ פגים 5.

 פעילות גופנית 6.

 אונקולוגיה 7.

 רפואה ראשונית 8.

ייעוץ שינה 9.

25.7.2018 
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 י' בטבת, התש ע״ח
 82 דצמבר 2 810
 אסמכתא: 2202 01782
 מספרנו: תיק /41 תקציב- שכ״ל

 לכבוד
 מנהלות הסיעוד - בתי״ח כלליים, גריאטריים, פסיכיאטריים

 מנהלות בתיה״ס לסיעוד
 אחיות ראשיות קופות חולים

 אחיות מפקחות מחוזיות בלשכות  הבריאות

 שלום רב,

 הנדון: שכר לימוד לשנת 8102

 מסמך זה מתייחס לשכר לימוד במקבצי התוכניות הבאות:

 (קורסים על בסיסיים)*השתלמויות מוכרות בסיעוד לאחיות מוסמכות א.
* תכנית הסבת אקדמאים למעמד אחות מוסמכת ב.
 * לימודי תעודה למעמד אחות מוסמכת ג.

לגבי כל מקבץ תכניות יפורטו הסעיפים הבאים:

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

 אבקש לידע את הלומדים באשר להנחיות שכר הלימוד, כפי שמופיעות במסמך  זה,
 בהתאם לתוכנית הלימודים הרלוונטית לכל קבוצה.

 השימוש בלשון נקבה/זכר נעשה מטעמי נוחות בלבד והוא מתייחס לגברים ול נשים *
כאחד.
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 l.&\:S'Iחשךך
 ~הברואות

מינהלהסיעודיוחונריtיtים'נחונס

 כללי

 שכר הלימוד נגזר מתמחור תכניות הלימוד ומשתנה בהתאם לאילוצי התקציב של1 . 
 ארתה השנה.

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

 תחילת לימודיו ויתויק בתיקו האישי בבית הספר.

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

 רישום/רישוי.

 סטודנט יהיה זכאי לקבל אשרר על תכנית לימודים, תעודה על סירם קורס, תעודת 4 .
 רישום/רישוי, אר כל מסמך המעיד על לימודיו, אך ורק לאחר סירם תשלומי שכר

 לימוד.

 סטודנט המפסיק לימודיו אר שלימודיו הופסקו, ישלם שכר לימוד עד למועד הפסקת 5 .
של התרכנית ארתה למד.  הלימודים' על פי החלק היחסי

סטודנט לא יהיה זכאי לקבלת החזר של דמי הרישום. 6 .
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 תכניות השתלמות מוכרת בסיעוד (קורסים על בסיסיים) א.

 המפורט מטה מתייחס לתוכניות השתלמות מוכרת אשר תופעלנה במועדים
 0 בינואר 8102 - 70 בדצמבר 8102.

 תכניות בתחום האקוטי, הכרוני, מצבים אקוטיים בחולי כרוני

עקרונות א.ו

 תמחור על-פי יחידות הוראה )מגדולות( -

 תכניות השתלמות מוכרת מתומחרות על בסיס יחידות ההוראה בחלוקה ללימודי:

 חטיבה משותפת ✓
 תחום קליני ייחודי ✓

 שכר לימוד א.2

 שכר הלימוד לתכניות השתלמות מוכרות בסיעוד מפורט בטבלה בס עיף א.0.2
 א.6.

 הנחה בשכר לימוד א.2.2

 מהות - א.0.2.2

 במועדי ההפעלה הנקובים לעיל תינתן הנחה  לחלק ^
 מתוכניות ההשתלמות המוכרת, בגובה של 11% או  בגובה

 של 61% משכר 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 ^
 התנאים המפורטים בסעיף א.2.2.2. אחות שאינה עו מדת

 באחד מהתנאים הנ״ל, תשלם שכר לימוד מלא.

 תנאים - א.2.2.2

 הנחה בשכר לימוד תינתן ללומדים העומדים בתנאים הבאים:

 אחות מוסמכת המועסקת במוסד רפואי ממשלתי או  מוסד ^
 רפואי ציבורי אחר )ראה נספח 0(, מטעמו נשלחה לת וכנית

 הלימודים.

 אחות מוסמכת הלומדת בתוכנית מלאה שממומנת על  ידי ^
 משרד הבריאות.

 מנהלת הסיעוד במוסד הרפואי מצהירה בכתב כי העס קתה ^
 של האחות תתוכנן לתחומים הרלוונטיים לת וכנית

 ההשתלמות המוכרת )ראה נספח 7(.

 בקשת האחות בצירוף הצהרת מנהלת הסיעוד אושרה  על ^
ידי הוועדה להנחה בשכר לימוד, להלן "הוועדה".
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 יישום - א.7.8.8

 הליך בקשת ההנחה: בקשת האחות להנחה תוגש לאחר  ^
 קבלתה לתוכנית ההשתלמות המוכרת (ראה נספח 1 ).
 הבקשה, בצירוף הצהרת מנהלת הסיעוד במוסד הר פואי
הציבורי, תועבר למנהל הסיעוד באמצעות מנהלת ב יה״ס
 לא יאוחר מ- 01 ימי עבודה מיום פתיחת תכנית הלימודים. 

 בקשה שתוגש לאחר המועד לא תידון בוועדה.

הליך האישור: בקשת האחות, בצירוף הצהרת מנ הלת ^
 הסיעוד, תידון בוועדה במנהל הסיעוד. החלטת הוועדה 
 תועבר לאחות, באמצעות מנהלת ביה״ס ל סיעוד

 (ראה נספח 4).

 כללי תשלום שכר לימוד א.3

 לימודי חטיבה משותפת: ^
 גביית שכר הלימוד תבוצע בשני תשלומים:

 תשלום ראשון החל מיום 0 בינואר 8002 ולא יאוחר מיום 14 בינואר 8002 א.
 תשלום שני לא יאוחר מיום 1 במרץ 8002 ב.

 לימודי תחום קליני ייחודי: ^
 גביית שכר הלימוד תבוצע בארבעה תשלומים:

 תשלום ראשון לא יאוחר מיום 0 במאי 8002 א.
 תשלום שני לא יאוחר מיום 0 ביוני 8002 ב.
 תשלום שלישי לא יאוחר מיום 0 ביולי 8002 ג.

 תשלום רביעי לא יאוחר מיום 0 באוגוסט 8002 ד.

 מעבר בין יחידות הלימוד מותנה בהשלמת שכר הלימוד כנדרש. ^

 בקרה ודיווח א.4

 מנהלת ביה״ס תעביר למנהל הסיעוד דו״ח המאשר סיום תשלומי  שכר ^
 לימוד של הלומדים בכל תכנית השתלמות מוכרת. הדו״ח יועבר על  גבי

 טבלה (ראה נספח 6) במועדים הבאים:

 דו״ח תשלומי שכר לימוד בחטיבה המשותפת  יועבר •
 לא יאוחר מיום 04 במרץ 8002

 דו״ח תשלומי שכר לימוד בתחום קליני ייחודי  יועבר •
 לא יאוחר מיום 0 בספטמבר 8002

מנהלת ביה״ס המפעיל תכניות לימודים המתוקצבות על ידי מנהל הס יעוד, ^
תודיע למנהל הסיעוד על לומד אשר הפסיק לימודיו מרצונו או בהחלטת 
 ביה"ס. הודעה תועבר בכתב לא יאוחר משבעה (2) ימי עבודה מתום 

הפסקת הלימודים (ראה נספח 2).
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מינהל

 משרד
 הבריאות

וזו יו בריאים לוויים

 דמי רישום א.4.

 דמי הרישום לכלל התכניות להשתלמויות מוכרות לסיעוד יעמדו על סך 41  ₪. ^
 (הסכום כולל את הרישום לחטיבה המשותפת ולמודולה הייח|דית).

 דמי הרישום למבחן ממיין יעמדו על סך 50 ₪.

 טבלת שכר לימוד עבור תכניות השתלמות מוכרת בתחום האקוטי,  הכרוני, א.6
 ומצבים אקוטיים בחולי כרוני

 שם התוכנית
 ג ובה

ההנחה

 שכר לימוד בחט יבה
משותפת

 שכר לימוד בתחום קל יני
 ייחודי

הערות

לאחר הנחהללא הנחהלאחר הנחה ללא הנחה

ה. קלינית בת 011 שעות0,9116,611 טיפול נמרץ משולב

ה. קלינית בת 811 שעות111'0,9112 טיפול נמרץ משולב

ה. קלינית בת 011 שעות11%0,9110,0116,6117,961 רפואה דחופה

ה. קלינית בת 811 שעות11%0,9110,0112,1111,981 רפואה דחופה

61%0,9112612,1118,211 שבץ מוחי

ה. קלינית בת 011 שעות0,9116,611 טיפול נמרץ ילדים

ה. קלינית בת 711 שעות0,9112,811 טיפול נמרץ ילדים

 טיפול נמרץ  פגים
 וילודים

ה. קלינית בת 011 שעות110/00,9110,0116,0117,661

 טיפול נמרץ  פגים
 וילודים

ה. קלינית בת 711 שעות110/00,9110,0112,2111,681

ה. קלינית בת 011 שעות0,2116,911 ־פיולוג>ה

ה. קלינית בת 811 שעות0,2112,211 נפרולוגיה

0,2112,111 אונקולוגיה

61%0,2112812,7117,781 גריאטריה

 ה. קלינית בת  11%0,2110,1212,1111.811076 גסטרו
 שעות

ה. קלינית בת 811 שעות11%0,2110,1212,4111,411 גסטרו

0,2112,811 סוכרת

0,2116,211 שיקום

0,2112.111 פצעים וסטומה

11%0,2110,12101,6116,761רפואה ראשונית
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 תכניות השתלמות מוכרת בסיעוד בתחומים אחרים

 עקרונות א.2

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

 שכר לימוד א.8

 שכר הלימוד לתוכניות השתלמות מוכרת בסיעוד מפורט בטבלה בס עיף א.0.8
 א.8ד.

 הנחה בשכר לימוד א.8.8

 מהות - א.0.8.8

 במועדי ההפעלה הנקובים לעיל תינתן הנחה  לחלק ^
 מתוכניות ההשתלמות המוכרת בגובה של 11% או  בגובה

 של 61% משכר 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 ^
 התנאים המפורטים בסעיף א.8.8.8. אחות שאינה עו מדת

 באחד מהתנאים הנ״ל, תשלם שכר לימוד מלא.

 תנאים - א.8.8.8

 הנחה בשכר לימוד תינתן ללומדים העומדים בתנאים הבאים:

 אחות מוסמכת המועסקת במוסד רפואי ממשלתי או מוסד  ^
 רפואי ציבורי אחר (ראה נספח ד(, מטעמו נשלחה לתוכ נית

 הלימודים.

 אחות מוסמכת הלומדת בתוכנית מלאה שממומנת על  ידי ^
 משרד הבריאות.

 מנהלת הסיעוד במוסד הרפואי מצהירה בכתב כי העס קתה ^
 של האחות תתוכנן לתחומים הרלוונטיים לת וכנית

 ההשתלמות המוכרת )ראה נספח 7(.

 בקשת האחות בצירוף הצהרת מנהלת הסיעוד אושרה  על ^
ידי הוועדה להנחה בשכר לימוד, להלן "הוועדה".
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 יישום - א.7.0.2

הליך בקשת ההנחה: בקשת האחות להנחה תוגש ל אחר ^
 קבלתה לתוכנית ההשתלמות המוכרת (ראה נספח 1). 
 הבקשה, בצירוף הצהרת מנהלת הסיעוד במוסד הר פואי
הציבורי, תועבר למנהל הסיעוד באמצעות מנהלת ב יה״ס
 לא יאוחר מ- 1ו ימי עבודה מיום פתיחת תכנית הלימודים. 

 בקשה שתוגש לאחר המועד לא תידון בוועדה.

הליך האישור: בקשת האחות, בצירוף הצהרת מנ הלת ^
 הסיעוד, תידון בוועדה במנהל הסיעוד. החלטת הוועדה 
 תועבר לאחות, באמצעות מנהלת ביה״ס לסיעוד

 (ראה נספח 4).

 כללי תשלום שכר לימוד א.9

 גביית שכר הלימוד תבוצע בשישה תשלומים: ^
 תשלום ראשון/מקדמה החל מיום ו בינואר 8002 ולא יאוחר מיום 04 בינואר 8002. א.
 תשלום שני לא יאוחר מיום 0 במרץ 8002 ב.
 תשלום שלישי לא יאוחר מיום 0 במאי 8002 ג.
 תשלום רביעי לא יאוחר מיום 0 ביוני 8002 ד.
 תשלום חמישי לא יאוחר מיום 0 ביולי 8002 ה.
 תשלום שישי לא יאוחר מיום 0 באוגוסט 8002 ו.

 פריסת התשלומים וגבייתם בתכניות השתלמות מוכרת בהדרכה קלינית  הנה ^
 באחריות בית הספר לסיעוד המפעיל את התוכנית.

 בקרה ודיווח א.00

מנהלת ביה"ס תעביר למנהל הסיעוד דו״ח המאשר סיום תשלומי שכר  ^
 לימוד של הלומדים בכל תכנית השתלמות מוכרת (למעט השתלמות 
 מוכרת בהדרכה קלינית ). הדו״ח יועבר על גבי טבלה (ראה נספח 6),  לא

 יאוחר מיום 0 בספטמבר 8002.

מנהלת בי״ס המפעיל תכניות לימודים המתוקצבות על ידי מנהל ה סיעוד, ^
תודיע למנהל הסיעוד על לומד אשר הפסיק לימודיו מרצונו או בהחלטת 
 ביה"ס. הודעה תועבר בכתב לא יאוחר משבעה (2) ימי עבודה מתום 

 הפסקת הלימודים (ראה נספח 2).

 דמי רישום א.00

 דמי הרישום לכלל התכניות להשתלמויות מוכרות לסיעוד יעמדו על סך 40 ₪  ^
 (הסכום כולל את הרישום לחטיבה המשותפת ולמודולה הייחודית(.

דמי הרישום למבחן ממיין יעמדו על סך 50 ₪. ^
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 טבלת שכר לימוד עבור תכניות השתלמות מוכרת בסיעוד בתחומים אחרים א.08

 שכר  לימודגובה ההנחה שם התוכנית
 ללא הנחה

 שכר לי מוד
הערות לאחר הנחה

ה. קלינית בת 811 שעות11%2,1111,261 חדר ניתוח

ה. קלינית בת 111 שעות11%9,2114,281 חדר ניתוח

61%11,4111,811 פסיכיאטריה

11%2,2114,821 מניעה וקידום בריאות )ברה״צ(

11%2,1111,111 מניעת זיהומים

17,211 מיילדות

4,111 יעוץ הנקה

8,911הדרכה קלינית
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 תכנית הסבת אקדמאים למעמד אחות מוסמכת ב.

 המפורט מטה מתייחס לתוכניות הסבת אקדמאים אשר מועד הפעלתן הוא  בין
 התאריכים 0 בינואר 8102 לבין 70 בדצמבר 8102.

 עקרונות ב.0

 תוקף התעריפים

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

 שכר לימוד ב.2

 שכר הלימוד לתוכנית בת 2,612 שעות להסבת אקדמאים למעמד אחות ^
 מוסמכת הוא 27,911 ₪.

 כללי תשלום שכר לימוד ב.3

סטודנט ישלם מקדמת שכר לימוד בגובה של 01% מסך העלות  הכוללת ^
 של הקורס. המקדמה תשולם עם ההודעה על קבלתו לתכנית הלימודים. 
 ביה״ס רשאי לקבוע מועד אחרון לגביית המקדמה ובתנאי שזו תי עשה
 לפני תחילת תכנית הלימודים. סטודנט יהיה זכאי להחזר המקדמה תוך  14

 ימי עבודה, אם לא התחיל את תכנית הלימודים.

 גביית תשלומים עבור תכנית שמועד תחילתה הוא מרץ/אפריל 2008: ^

 יש להשלים גביית 41% משכר הלימוד (כולל  מקדמה) •
 לא יאוחר מיום 31 בספטמבר 2102.

 יש להשלים גביית 41% הנותרים משכר לימוד •
 לא יאוחר מיום 31 בספטמבר 2109.

 גביית תשלומים עבור תכנית שמועד תחילתה הוא ספטמבר/אוקטובר 2102: ^

 יש להשלים גביית 41% משכר הלימוד (כולל  מקדמה) •
 לא יאוחר מיום 30 במרץ 2109.

 יש להשלים גביית 41% הנותרים משכר  לימוד •
 לא יאוחר מיום 30 במרץ 2121.

מעבר משנה א' לשנה ב' מותנה בהשלמת שכר הלימוד כנדרש. ^
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 בקרה ודיווח ב.1

 מנהלת ביה"ס תעביר למנהל הסיעוד דו״ח המאשר תשלומי שכר לימוד  של ^
 הלומדים בתוכנית להסבת אקדמאים לאחות מוסמכת.

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

 דו״חות תשלומי שכר לימוד בתוכנית שמועד תחילתה  הוא •
 מרץ/אפריל 8102 יועברו:

 דו"ח ראשון לא יאוחר מיום 14 באוקטובר 2018
 דו״ח שני לא יאוחר מיום 14 באוקטובר 2019

 דו״חות תשלומי שכר לימוד בתוכנית שמועד תחילתה הוא •
 ספטמבר/אוקטובר 8008 יועברו:

 דו״ח ראשון לא יאוחר מיום 14 באפריל 2019
 דו״ח שני לא יאוחר מיום 14 באפריל 2020

מנהלת ביה״ס תודיע למנהל הסיעוד על לומד אשר שילם מיקדה ולא החל  ^
את לימודיו בתוכנית או על לומד אשר הפסיק לימודיו מרצונו או 
 בהחלטת ביה״ס, לא יאוחר משבעה (2) ימי עבודה מתום הפסקת 

 הלימודים. ההודעה תועבר בכתב (ראה נספח 2).

 דמי רישום ב.4

דמי רישום לתוכנית הסבת אקדמאים למעמד אחות מוסמכת - 240 ₪.
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 נספח 0

 הנכללים בתוכנית הסיוע של מנהל ה סיעוד1 רשימת בתי חולים ציבוריים
 לאחיות הלומדות בתוכניות השתלמות מוכרת בסיעוד

 בתי חולים ציבוריים שאינם ממשלתיים / ממשלתיים עירוניים 1

 בתי חולים לאשפוז כללי
 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
 מרכז רפואי אוניברסיטת סורוקה, באר שבע

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

 מרכז רפואי ע״ש רבין, קמפוס גולדה - השרון, פתח תקווה

 מרכז רפואי צאנז, לניאדו, נתניה
 בית חולים אי.מ.מ.ס הסקוטי, נצרת

 בית חולים הצרפתי סנט וינסנט דה פאול, נצרת
 בית חולים המשפחה הקדושה, נצרת

 בית חולים איטלקי, חיפה
 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

 בית חולים אסותא, אשדוד

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

 בית חולים בית לוינשטיין, רעננה

 מוסדות לבריאות הנפש
 מרכז לבריאות הנפש גהה, פתח תקווה

 מרכז לבריאות הנפש שלוותה, הוד השרון

 מוסדות גריאטריים להם רישוי מטעם משרד הבריאות להנשמה ממושכת
 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
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 נספח 8

 כתב התחייבות לתשלום שכר לימוד עבור תכנית לימודים בסיעוד

 חלק א' - פרטים אישים

 .ז. שם
 
ת 

  טלפון סלולארי כתובת

_ ________________________________________כתובת דוא"ל טלפון נוסף

  מועד סיום מועד פתיחה לומד/ת בתכנית

 _________________________________________________________בבי״ס לסיעוד

 חלק ב' - מהות ההתחייבות

 אני מצהיר/ה ומתחייב/ת בזאת כדלהלן:

.₪ שכר הלימוד בו אני מתחייב/ת לעמוד הוא בגובה של 0.

 ידוע לי שאני מחויב לשלם שכר לימוד כפי שאדרש בהתאם לכללי משרד הבריאות ותקנון בית הספר  8.
 לסיעוד.

 ידועים לי הכללים והתנאים לתשלום שכר הלימוד בתכנית בה אני משתתף ואני מתחייב/ת לנהוג על פיהם. 7.

 ידוע לי שחתימתי על גבי הטופס מהווה התחייבות מצדי לתשלום שכר הלימוד כפי שאדרש. 1.

ידוע לי כי במידה ויופסקו לימודי, תהא הסיבה לכך אשר תהא, ייגבה ממני שכר הלימוד באופן יחסי בהתאם  4.
 לתאריך בו הודיע לי בית הספר על הפסקת לימודי או לחילופין המועד בו התקבל מכתב בחתימתי המודיע 

 למנהלת בית הספר על החלטתי להפסיק לימודים.

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

 ידוע לי שאם לא אשלם את שכר הלימוד כפי שאדרש אהיה מחויב גם בריבית והצמדה למדד, כנהוג במשרד. 2.

 ידוע לי שאם לא אעמוד בתנאים ובכללים הנדרשים לתשלום שכר הלימוד, רשאי בית הספר להפסיק  לימודיי 2.
 לאלתר, ללא התראה נוספת.

תאריך החתימה  חתימת התלמיד
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מינהל

 משרד
 הבריאות

וזו יו בריאים לוויים

 נספח 7

 ________________תאריך:
 לכבוד

 מנהל  הסיעוד
 משרד  הבריאות

 ת"ד  0026
 ירושלים

 ______________________________באמצעות מנהלת ביה"ס לסיעוד

 הצהרת מנהל/ת הסיעוד בדבר שליחת אח/ות להשתלמות מוכרת בסיעוד מטעם  המוסד הנדון:

 אני
 שם פרטי ומשפחה

 מנהל/ת הסיעוד ב

 מצהיר/ה כי המועמד/ת
 שם פרטי ומשפחה

 שלח/ת מטעם המוסד ללימודיםנ

 בתוכנית השתלמות מוכרת בסיעוד בתחום:

 וכי השתתפותו/ה בתכנית חיונית למוסד. שתחל במועד

 בתום הקורס יש בכוונתי לשבצו/ה לעבודה בתחום הרלוונטי:

 כן □

 לא 22ן

 השתתפות המוסד השולח:

 היעדרות בשכר 22|

 שכר לימוד 22|

 אינו משתתף

חתימה + חותמת מנהל/ת הסיעוד
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מינהל

 משרד
 הבריאות

וזו יו בריאים לוויים

 נספח 1

________________ תאריך:
 לכבוד

 מנהל הסיעוד
 משרד הבריאות

 ת"ד 026 0, ירושלים
    באמצעות מנהלת ביה"ס לסיעוד

 הנדון: בקשה להנחה בשכר לימוד ללומד/ת בהשתלמות מוכרת בסיעוד שנשלח/ה מטעם המוסד

   אני אח/ות מוסמך/ת
 שם ומשפחה

 ת"ז

 ___________________________________________ המועסקת במוסד

 שנים/חודשים. מזה במחלקה

  לומד/ת בתכנית להשתלמות מוכרת בסיעוד בת חום

  מתאריך במסלול

אני מבקש/ת הנחה בשכר הלימוד ומצרף/ת הצהרת מנהלת הסיעוד בהתאם.

ידוע לי, שבתום התכנית אעבוד בתחום רלוונטי ובהתאם להחלטת מנהלת הסיעוד. -
ידוע לי כי אם בקשתי תאושר ואם במהלך תקופת לימודי אעזוב את מקום עבודתי  -

 הנוכחי, אשר בזכות הצהרת מנהלת הסיעוד קבלתי הנחה, ההנחה תבוטל ואשלם שכר 
לימוד מלא לכל תקופת הלימודים.

 ידוע לי כי עד אשר לא אקבל תשובה ממנהל הסיעוד המאשרת בקשתי להנחה  בשכר -
לימוד, עלי לשלם את מלוא שכר הלימוד.

 ידוע לי כי הזכאות להנחה היא חד פעמית לאותה תכנית לימודים. -

 
 

חתימת האח/אחות
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מינהל

 משרד
 הבריאות

וזו יו בריאים לוויים

 נספח 4

 ________________תאריך:

 לכבוד:

 ______________________שם התלמיד:

_ __________________________קורס:

  באמצעות מנהלת ביה"ס לסיעוד

 שלום  רב,

 הנדון: מענה לבקשתך לקבלת הנחה בשכר לימוד בתוכנית השתלמות מוכרת בס יעוד

 בקשתך להנחה בשכר לימוד בתוכנית להשתלמות מוכרת בתחום

 נידונה בוועדת לה נחה,אשר החלה במועד , במסלול )א/ב/ג(

 בשכר לימוד במנהל הסיעוד.

 להלן החלטת הוועדה:

 הבקשה אושרה 

 
 הבקשה לא אושרה, מפאת הנ ימוקים הבאים:

 

 

 ב ב ר כ ה,

 תמי אנ וקה
מרכזת בכירה, מנהל הסיעוד
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 נספח 6

 ________________תאריך:
 לכבוד

 גב' תמי  אנוקה
 מרכזת  בכירה

 מנהל הסיעוד, משרד  הבריאות
 ת"ד 026 0, ירושלים

 הנדון: דיווח על תשלומי שכר ל ימוד
 סימוכין: חוזר שכר לימוד לשנת 8102

 להלן רשימת הלומדים אשר השלימו את תשלומי שכר הלימוד בגין לימודים ב תוכית
 לימודים בסיעוד.

 _______________________ שם ביה"ס לסיעוד

 _______________________ שם התוכנית

 ______________________מועד תחילת הלימודים

 סך הלומדים שהחלו לימודיהם בתוכנית

 סך הלומדים שהפסיקו לימודים בתוכנית

 מס'
 סידורי

 אי שורת״זשם
 להנחה/מלגה

 כן/לא

 גובה  שכ״ל
 ששולם

הערות

 
חתימה+ חותמת מנהלת בית הספר
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הסיעוד מינהל ור1 ): <■: ' ; :1■' " .

 נספח 2
  תאריך:

 לכבוד
 גב' תמי  אנוקה
 מרכזת  בכירה

 מנהל הסיעוד, משרד  הבריאות
 ת"ד 026 0, ירושלים

 הנדון: הודעה על הפסקת לימ ודים
 סימוכין: חוזר שכר לימוד לשנת 8102

 הריני להודיע כי הלומד/ת
שם פרטי ומשפחה

  ת"ז

  שהחלה בתאריך,בתוכנית הלימודים

 _______________________________ בביה"ס לסיעוד

 אך לא החל/ה לימודיה/ו. שילם/מה מקדמת שכר לימוד בסך

 .הפסיק/ה לימודיו/ה בתאריך 

 עות לימוד.ש עד למועד הפסקת הלימודים הנ"ל למד/ה

 .שילם/מה שכר לימוד בסך

 קיבל/ה מלגה/הנחה בשכר לימוד: כן / לא

 פרטי התקשרות עם הלומד:

 טלפון:  כתובת:

 _ ___________________________________ דוא"ל:

 ה ערות:
 

 יש לצרף לנספח זה את המסמכים הבאים (בתוכניות המתוקצבות על ידי מנהל הסיעוד):

 קבלות מקוריות על תשלומים. 0.

 אישור מנהל הסיעוד על הנחה/מלגה. 8.

 כתב התחייבות הלומד/ת על תשלום שכ״ל. 7.

 טופס פרטים אישיים לקבלת החזר כספי (ראה נספח 2). 1.
 

 שם מנהלת בית הספר

 
חתימה+ חותמת מנהלת בית הספר
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 נספח 2

 פרטים אישיים לקבלת החזר  כספי
 חובה לצרף קבלות מקוריות וצילום המחאה/אישור ניהול חשבון

 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

 
תאריך

 
90900077חתימה
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