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עמיתים יקרים,

מוצגת בפניכם תוכנית העבודה לשנת 2020, עם דגש ייחודי על חגיגות שנת האחיות 
והאחים הבינלאומית.   

שנת 2020 היא שנה מיוחדת בה יוקיר העולם ויודה לאחיות ואחים על פועלם ועשייתם.

במהלך השנה ישותפו ויועלו לאתרים ולרשתות חברתיות בארץ ובעולם, סיפורים אישיים 
מעוררי השראה המציגים את הפעילות המקצועית העניפה של האחיות והאחים בישראל.

כמו כן נמשיך לקדם במלוא העוצמה את החזון בו אחיות ואחים בישראל:
מובילים שינוי ומוסיפים ערך משמעותי לטיפול בתושבי מדינת ישראל.  	 
פועלים בעצמאות תוך מיצוי מלוא הפוטנציאל המקצועי בסביבה משתנה ומאתגרת.	 
מתפתחים מקצועית ומרחיבים את הכשרתם האקדמית והקלינית. 	 
שותפים מלאים בצוות רב מקצועי הן בתכנון המענה לאתגרי מערכת הבריאות והן 	 

בטיפול עצמו.
פועלים להתאמת צורכי ותמהיל כוח האדם העתידי.	 
מגדילים את מספר האחיות והאחים.	 
פועלים להפחתת לחץ ושחיקה ולשיפור סביבת העבודה.	 
מקדמים מחקר תומך מדיניות.	 
מחזקים ומעצימים את המנהיגות בסיעוד בישראל. 	 

שותפים בהגשמת החזון:

מערכת ההכשרה בסיעוד:
מחזקת את היכולת להתחדש, ללמוד ולהתפתח אקדמית ומקצועית.

מגדילה את היקפי הלומדים ומעלה את שיעור האחיות והאחים בישראל.
מחזקת את המנהיגות בסעוד בישראל.
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בברכה,
ד”ר שושי גולדברג
אחות ארצית ראשית 
וראשת מינהל הסיעוד

מנהיגות בסיעוד בישראל: 
פועלת באומץ ניהולי ומנהיגותי תוך מתן דגש למענה הטיפולי המותאם הנדרש לאוכלוסייה. 

פועלת להכשרה ושמירה על הכשירות המקצועית הנדרשת מהאחיות והאחים במתן טיפול, 
לחיזוק האמפטיה, התמיכה והתקשורת האפקטיבית, להובלת חדשנות והטמעת טכנולוגיה, 

ולקידום עבודת צוות אינטגרטיבית בה האחיות והאחים שותפים מלאים לטיפול.

אחיות ואחים: 
מובילים תהליכי חדשנות ושינוי, מזהים אינספור הזדמנויות לקידום המענה הטיפולי, בוחרים 
במסלולי קריירה מגוונים ופועלים במרחב עצמאי מקצועי המבוסס על הכשרה ידע ומיומנות. 

מגוון האפשרויות והתפקידים העומד לרשותם גדל ומתרחב מעבר לגבולות הפיזיים של 
השרות עצמו. 

באמצעות המרחב הטכנולוגי ושרותי יעוץ מרחוק, מתאפשרת הכניסה למתאר הבית של 
המטופל ומתן מענה לקהילות מגוונות תוך צמצום אי שוויון ופערים בבריאות, על פני כול רצף 

הטיפול, ממניעה וקידום בריאות ועד סוף החיים.

נאחל לכולם שנת עבודה פוריה, מרובת הישגים משמעותיים ופורצי דרך.

הגשמת החזון מקדמת תוצאות טיפול טובות יותר, עשייה קלינית 
מקצועית יותר, פתוח מקצועי ומומחיות קלינית במנעד רחב וממוקד יותר.

כמו כן מאפשרת שימוש יעיל יותר במשאבים.
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חזון מינהל הסיעוד
למקצוע הסיעוד לשנת 2020

עצמאי 
בטיפול 

שותף מלא 
לתהליך 
הטיפולי

מוביל ומשפיע 
על שינויים במגוון 
האתגרים עימם 

מתמודדת
מערכת הבריאות 

חלק 
אינטגראלי 

מהצוות 
המטפל

מגדיל את 
הנגישות לשירותי 
בריאות ומצמצם 

אי שוויון

שם את המטופל 
במרכז הטיפול 
ובליבת העשייה

סולל את הדרך 
להטמעת 

טכנולוגיות 
מתקדמות 

וחדשות
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מימוש   הזכות   לבריאות 
 לכלל   אוכלוסיית   ישראל

חזון משרד הבריאות
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הערכים שלנו

שוויון ,  צדק   ועזרה   הדדית                                                                                                                                                                                                                                                                                       

האדם   במרכז                                                                     

שותפות

מצוינות

יוזמה                                                                        
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יעדיםיעדים מטרת עלמטרת על
מימוש הזכות לבריאות מימוש הזכות לבריאות 
לכלל אוכלוסיית ישראללכלל אוכלוסיית ישראל

עמידה באמות מידה של זמינות, איכות, נגישות ושירות תוך צמצום אי השוויון 	
התאמת המסגרות הטיפוליות במערכת לטיפול מיטבי ורציף 	
היערכות להזדקנות האוכלוסייה והעליה בתחלואה הכרונית 	
קידום רפואה מונעת לאורך מחזור החיים 	
התאמת המענה הטיפולי לאוכלוסיות ייעודיות 	

שרותי בריאות ציבוריים, 
שוויוניים, איכותיים,
נגישים ומותאמים

תכנון ותקצוב מותאם לצרכים, בראיה ארוכת טווח תוך הגברת האחריותיות של  	
ארגוני הבריאות

פיתוח והתאמה של התשתיות הפיזיות לגידול הצפוי בצריכת השירותים 	
מימוש ההזדמנויות במהפכת המידע והרפואה המותאמת אישית 	
מוכנות למצבי חירום 	

מערכת בריאות איתנה 
ויעילה - ערוכה לאתגרים 

ולהזדמנויות 

בריאות בכל מדיניות 	
הגברת מעורבות הרשויות המקומיות בקידום בריאות 	
קידום בריאות במפגשי בריאות 	
קידום בריאות בכל מחזור החיים בדגש על השנים הראשונות וזקנה בריאה 	
מרחבי חיים מקדמי בריאות - דגש על בתי ספר ומקומות עבודה 	

קידום בריאות
בכל מרחבי החיים

ומחזור החיים 

פיתוח כישורים מקצועיים, ניהוליים ומנהיגותיים בהתאמה לשינויים 	
 תכנון צרכי כוח האדם במקצועות הבריאות )מקצוע, מספר, תמהיל ופיזור( בהתאמה  	

לצרכי העתיד ולמאפיינים החברתיים, כולל הגדרה והכשרת תפקידים חדשים
פיתוח והטמעת מודלים לעבודת צוות אינטגרטיבית ושיתופית 	
שימור ההון האנושי, התמודדות עם שחיקה וקידום תחושת הביטחון אישי  	
חיזוק שיתוף הפעולה בין צוותי הטיפול בשטח לבין משרד הבריאות 	

האנשים במערכת
מובילים ושותפים

הציבור שותף בקבלת החלטות מערכתיות 	
המטופל שותף בתכנון ובמהלך הטיפול 	
מיצוי זכויות ומידע נגיש למטופלים וצמצום הנטל הבירוקרטי 	
מימוש האוטונומיה ויכולות הבחירה של המטופל  	

המטופל במרכז –
שותף בקבלת

ההחלטות והתאמת 
השירותים
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תחומי   הליבה
המנוף   המרכזי   לחיזוק                                                                                                                                                                                                                                                                         מערכת   הבריאות   בישראל :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

הגדלת מספר
האחיות והאחים
לשיעור של 6.2
ל-1,000 נפש

פיתוח מקצועי
60% בוגרי קורסים

על בסיסיים
6% בעלי מומחיות בסיעוד

מיצוי הפוטנציאל
התפקודי

של האחיות והאחים

שנת האחיות והאחים 
2020



תכנית עבודה - מינהל הסיעוד 10

פרופיל הסיעוד בישראל לשנת 2019

2005201520182019הגדלת האחיות והאחים 

אחוז האחיות והאחים המוסמכים
64%84%87.5%88.4%מכלל האחיות והאחים 

אחוז האחיות והאחים בוגרי
41%43.7%44%44.9%קורסים על בסיסיים

שיעור כלל האחיות והאחים
עד גיל 67, בעלי רישיון לעסוק 

בסיעוד, ל-1,000 נפש
5.15.856.186.21

תוספת רישיונות של אחיות ואחים 
1932178924532814מוסמכים חדשים בשנה

70,052 - מספר אחיות ואחים בעלי רישיון במדינת ישראל 

44 שנים - הגיל הממוצע של האחיות והאחים במדינת ישראל 

3,946 - סטודנטים לסיעוד חדשים בשנת 2019 

54,180  – אחיות ואחים בעלי רשיון מתחת לגיל 65 

15% גברים ,  85%  נשים 

277 + 120 לומדים – אחיות ואחים מומחים בישראל
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הגדלת מספר האחיות והאחים

· שיעור אחיות ואחים - 6.2 ל-1,000 נפש.	
· 3,946 סטודנטים החלו בלימודי סיעוד בשנת 2019 בכל תוכניות הלימוד )2,597 	

החלו ללמוד בשנת 2016(. 
· 1,561 סטודנטים החלו את לימודיהם בתוכניות להסבת אקדמאים בשנת 2019 	

)829 החלו ללמוד בשנת 2016(.

· מסלול עתודה צה״לי "פיסגה" התקיים באוניברסיטת חיפה ובאוניברסיטת תל-אביב. 	
· בית הספר לסיעוד ברזילי סונף אקדמית לחוג לסיעוד באונברסיטת בן גוריון ונפתח      	

חוג לסיעוד במכללת קריית אונו.
· הסתיימה ההיערכות לפתיחת תוכנית לימודים להסמכת אחיות מעשיות מהמערך 	

הגריאטרי.
· הופעלה תוכנית לימודים להסמכת אחיות מעשיות ממערך בריאות הציבור.	
· הסתיימה ההיערכות להעלאת היקפי התקנים לבתי ספר לסיעוד.	
· עודכנה תוכנית הליבה להכשרת אח/ות מוסמך/ת בישראל.	
· הופעלו סדנאות "חדשנות ויזמות בחינוך לסיעוד - הכשרת האח/ות העתידי/ת".	

הישגים מרכזיים בשנת 2019

שיעור אחיות ואחים )עד גיל 67( ל-1,000 נפש - 6.21 

5.96 5.97
6.02

6.07

6.2

5.8

5.85

5.9

5.95

6

6.05

6.1

6.15

6.2

6.25

2015 2016 2017 2018 2019
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הגדלת מספר האחיות והאחים

· הורחבו היקפי המלגות להעלאת מספר הסטודנטים )קרן מקס ברני ומפעל הפיס לסטודנטים(.	
· הופעל מודל תמרוץ להגדלת היקפי הלומדים.	
· הוספו 4 כיתות לימוד בבתי הספר לסיעוד. 	
· פעלו 13 חוגים לסיעוד בהם התקיימו:	

6 תוכניות להסבת אקדמאים, 2 תוכניות פיסגה-עתודה, 28 תוכניות ארבע שנתיות.·	
28 תוכניות להסבת אקדמאים במסלול בוקר.·	
3 תוכניות חדשות להסבות אקדמאים לבעלי/ות משפחה.·	
3 תוכניות להסבת אקדמאים במסלול ערב.·	
· 250 לומדים ב-3 תוכניות לימודים יעודיות לבדואים מדרום הארץ.	
· 3 תוכניות להכשרת אחיות מעשיות. 	

· התקיימו תוכניות הכשרה לסגלי הוראה בתחומים הבאים:	
"סוגיות ניהוליות בהכשרת סטודנטים לסיעוד".·	
"איכות בטיחות הטיפול וניהול סיכונים".·	
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בוגרי חו"ל 

· הגדלת מספר אחיות ואחים בוגרי חו"ל ב-12%.	
* מספר העוברים את בחינת הרישוי בשנת 2019  עמד על 477 לעומת 419 בשנת 2018.

· הופעלו 4 קורסי הכנה לעולים חדשים בפריסה ארצית: צפון, מרכז, דרום.	
* 95% הצלחה בבחינת הרישוי הממשלתית בקרב בוגרים שעברו קורס הכנה.

· הושק פרויקט "עולים 2000" בבית הספר האקדמי לסיעוד ברזילי אשקלון 	
)קליטה של 30 אחיות לארץ(. 

הישגים מרכזיים בשנת 2019

הגדלת מספר האחיות והאחים
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פיתוח מקצועי

 קורסים על בסיסיים:

· 44.9% אחיות ואחים בוגרי קורסים על בסיסיים. 	

· הופעלו 65 קורסים על בסיסיים ועוד 15 קורסים על בסיסיים בהדרכה קלינית       	
ב- 25 תוכניות לימודים.

· נפתחו קורסים על בסיסיים חדשים: רפואה ראשונית צבאית, גסטרואנטרולגיה, 	
מניעה וקידום בריאות משולב עם ייעוץ הנקה, שבץ מוחי.

· הופעלו קורסים על בסיסיים ייעודיים: רפואה ראשונית - קופ"ח מאוחדת, חדר ניתוח 	
- המרכז הרפואי שיבא, חדר ניתוח - שירותי בריאות כללית, מניעה, קידום בריאות 

והנקה – מחוז ירושלים.

· התווספו בשנת 2019:	
2,320 אחיות ואחים בוגרי קורסים על בסיסיים.·	
770 מתוכם אחיות ואחים בוגרי קורסים על בסיסיים בתחומים הבאים: חדר ניתוח, ·	

רפואה דחופה, מניעת זיהומים, טיפול נמרץ פגים, רפואה ראשונית, פסיכיאטריה, 
גריאטריה, מניעה וקידום בריאות, שיקום, שבץ מוחי.

בנוסף 533 אחיות ואחים למדו קורס על בסיסי בהדרכה קלינית.·	

· הסתיים פרויקט של שיתוף פעולה עם מינהל הספורט ומתן הכרה לאחיות ואחים 	
בוגרי השתלמות מוכרת בייעוץ לפעילות גופנית כמדריכי כושר גופני ובריאות 

ואימון קטינים במכון כושר.

הישגים מרכזיים בשנת 2019
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פיתוח מקצועי

מענה לצרכים לאומיים בקורסים על בסיסיים:

הגדלת מספרי הלומדים בקורס על בסיסי 
בבריאות הנפש

הגדלת מספרי הלומדים בקורס על בסיסי 
בטיפול נמרץ

הגדלת מספרי הלומדים בקורס על בסיסי 
בגריאטריה

הגדלת מספרי הלומדים בקורס על בסיסי 
במיילדות
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2017
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2018
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עלייה באחוז האחיות והאחים המוסמכים בוגרי הקורסים העל בסיסיים 2017-2019

44.90%

44.80%

44.70%

44.60%

44.50%

44.40%

44.30%

44.20%

44.10%

44.00%

43.90%

43.80%

43.70%

2017 2018 2019

19,932
43.70%

20,801
43.98%

22,148
44.92%



תכנית עבודה - מינהל הסיעוד 16

פיתוח מקצועי

מומחיות בסיעוד:

· הופעלו 6 תוכניות הכשרה למומחיות בסיעוד בתחומים הבאים: 	
כירורגיה, פגים, סוכרת, גריאטריה, טיפול תומך במדיניות ומינהל בסיעוד.

· הופעלו תוכניות ללימודי תואר שני בסיעוד הכוללות מומחיות בגריאטריה וטיפול תומך.	

· הוספו שני תחומי מומחיות חדשים לתקנות בריאות העם: פסיכיאטריה ופצע.	

· הוקמה וועדה מייעצת לפיתוח תוכנית הכשרה לאח/ות המומחים בקהילה.	

· הסתיים הליך הגדרת תפקיד וסמכויות האח/ות המומחים בקהילה )פוקוס מנכ"ל(.	

הישגים מרכזיים בשנת 2019
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מיצוי הפוטנציאל התפקודי של האח/ות

· פעלו 8 וועדות מייעצות לאחות ארצית ראשית:	
הגישה הטיפולית לילד מונשם.·	
סטנדרט טיפולי במטופל עם שוק אנפילקטי.·	
עדכון הנחיה מקצועית בנושא הפעלת כוח עזר מיומן.·	
שמירה על הכשירות המקצועית של האח/ות באשפוז ובקהילה.·	
הגדרת תפקיד של אח/ות קבלה בחדר ניתוח.·	
קידום בריאות במטופל נפגע נפש.·	
תפקיד האח/ות בטיפול במטופל עם שבץ מוחי.·	
תפקיד האח/ות בטיפול במטופל עם אפילפסיה. ·	

· פורסמו חוזרי מינהל הסיעוד בתחומים הבאים: 	
איתור מסוכנות לנפילות בקרב מטופלים באשפוז ובקהילה.·	
מניעה וטיפול בפצע לחץ במערך האשפוז והקהילה.·	
מניעה, איתור והתערבות בכף רגל סוכרתית על ידי אחות מוסמכת במערך      ·	

האשפוז והקהילה.
תחומי עיסוק ופעילות של סטודנט לסיעוד המועסק במערך האשפוז והקהילה.·	
תהליך העברת משמרת "מקל" במערך האשפוז והקהילה.·	
אומדן, מניעה, וטיפול בכאב על ידי אח/ות מוסמך/ת במערך האשפוז והקהילה. ·	
פעולות סיעוד לאח/ות מוסמך/ת המסייעים לרופא ריאות בעת ביצוע ברונכוסקופיה ·	

המבוצעת במכון ריאות בבית החולים. 
היפגעות בלתי מכוונת בילדים בגילאי לידה עד שש שנים – חינוך, מניעה, וקידום ·	

בריאות על ידי אח/ות מוסמך/ת במערך האשפוז והקהילה. 
החלטה על הפניית מטופל לבדיקת CT מוח ללא חומר ניגוד במבוגרים עם חבלת ·	

ראש או בחשד לאירוע איסכמי מוחי. 

· נוהלה הפעילות בווועדה המייעצת לפעולות חריגות. 	

הישגים מרכזיים בשנת 2019
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מיצוי הפוטנציאל התפקודי של האח/ות

· פורסם עדכון תקנות התשע"ט )תוצרי הווועדה לפעולות חריגות(. 	

· גובש מערך בקרה ארצי בנושא פעולות המחייבות ביצוע על ידי אחות מסתובבת 	
ורחוצה בחדר ניתוח.

· פורסמו והופצו חומרי הסברה, חוברת תדרוך והיערכות לרבות כלי בקרה בתחום 	
פעולות המחייבות ביצוע על ידי אחות מסתובבת ורחוצה בחדר ניתוח.

· הופץ דוח המסכם את בקרת מיצוי הפוטנציאל התפקודי של האח/ות במערך 	
האשפוז והקהילה לכל מוסד מבוקר )סה"כ 57 דוחות סיכום מפורטים הכוללים 

הערות ודגשים לשימור ולשיפור הממצאים(.

· התקיים מפגש פורום ארצי למרכזי תחום בכירים בהנחיות מקצועיות מכלל ארגוני 	
הבריאות לסיכום ממצאי בקרת מיצוי הפוטנציאל התפקודי של האח/ות במערך 
האשפוז והקהילה לשנת 2018, ולהוקרת תודה לנציגי הפורום שנטלו חלק פעיל 

כבקרים עמיתים והתלוו לנציגי מינהל הסיעוד בביצוע הבקרות. 

· החל תהליך מיפוי מצב קיים ואיתור צרכים בנושא תפקיד האח/ות במתאר הבית 	
בשיתוף וועדת היגוי ייעודית לסקירת ספרות נרחבת בנושא בארץ ובעולם, הבניית 

כלי מיפוי ובניית תהליך היוועצות ציבור בנושא. 

· התקיימו ימי עיון למרכזי תחום הנחיות מקצועיות ויצירת קהילות ידע ייחודיות 	
בתחום.

· התקיימה סדנת הנחיות מקצועיות למרכזי קורסים על בסיסיים ממגוון התחומים 	
הקליניים. 

· הוקמה קהילת ידע בנושא הנקה. 	

· נבדקו אירועים חריגים, נוהלו הליכים משמעתיים.	

· הורחבו סמכויות ועצמאות האח/ות. 	

· הוקמה וועדה מייעצת בנושא מתן מענה לצרכים יחודיים של צעירים חולי סרטן 	
בשיתוף עמותת "חלאסרטן".

הישגים מרכזיים בשנת 2019
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הישגים מרכזיים בשנת 2019

בחינות רישוי

אסדרת כוח אדם

תשתיות מידע ונתונים

הופעלו מערכים:
· בחינות ממוחשבות לבחינת הרישוי וההסמכה.	
· מבחני סימולציה לקורסים על בסיסיים.	
· מבחנים למומחיות קליניות. 	

· הכשרות ושמירה על כשירות מקצועית.	
· פיתוח תפקידים חדשים מותאמים לצרכים.	
· הופעלה תוכנית בשיתוף האגף לשעת חירום והצלב האדום, להכשרת צוותי סיעוד 	

להתמודדות עם מצבי אסון.
· הוקם פורום ארצי לסגל בכיר לניהול המשאב האנושי בסיעוד והתמודדות עם שחיקה.	
· שותפות במציאת פתרונות במשברים ואירועים חריגים כגון העלאת שיעור ההתחסנות 	

לשפעת באזור הדרום, ולחצבת בירושלים. 
· שותפות במשא ומתן בפתרון סכסוך האחיות והאחים.	
· חיזוק הפעילות הבינלאומית.	
· הערכות ומתן מענה להזדקנות האוכלוסייה.	

· דיגיטליזציה לשיפור שירות. 	
· עיצוב מחדש של מבנה אתר מינהל הסיעוד ויצירת קהילות ידע.	
· קמפיין גיוס לומדים למקצוע "אח/ות אקדמאי/ת". 	
· הערכות לשנת האח/ות הבינלאומית 2020.	
· הובלת תוכנית בפוקוס מנכ"ל לשנות החיים הראשונות, לרבות עיצוב של תפישת 	

הפעלה חדשנית בטיפות החלב.
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תכנית עבודה -

מיצוי

הפוטנציאל 

התפקודי

פיתוח

מקצועי

והאחיםהאחיות מספרהגדלת

2020והאחיםהאחיות שנת

מדד תוצאה - חיזוק ההכשרה בסיעוד ופיתוח מערך שמירה על כשירות 

הגדלת היקפי הלומדים במסלולים 
הגנריים להכשרת אחיות ואחים

פירוט התוכניות:
28 תוכניות אקדמיות לתואר בוגר בסיעוד	 
8 תוכניות להסבת אקדמאים לסיעוד במסלול 	 

אקדמי 
28 תוכניות להסבת אקדמאים בלימודי בוקר	 
3 תוכניות להסבת אקדמאים בלימודי ערב	 
3 תוכניות להסבת אקדמאים לבעלי משפחות	 
5 תוכניות לימודי תעודה לתואר אח/ות מוסמך/ת	 
1 תוכנית ייחודית ללימודי תעודה לתואר אח/ות 	 

מוסמך/ת עבור אחיות מעשיות מהגריאטריה

*מצ"ב נספח 1 -"פריסת תוכניות לימוד בסיעוד 
המופעלות במוסדות ההכשרה בשנת 2020" .

הטמעת תוכנית ליבה מעודכנת 
להכשרת אח/ות מוסמך/ת

ספטמבר 2020

קביעת תוכנית עבודה שנתית 
למסגרות ההכשרה בסיעוד 

קיום מפגשי עבודה באוקטובר ובנובמבר 2020

סדנת הכשרה “סימולציות
כמקדמות למידה”

מרץ 2020

מיפוי תשתיות ומשאבים להוראה 
והדרכה בתחום הסימולציות 

ינואר 2020

בקרת מוסדות ההכשרה בסיעוד 
בנושא סימולציות בהתנסות הקלינית

אוקטובר 2020

סדנת הכשרה “הגישה הרפואית 
הכוללנית למטופלים צעירים 

המתמודים עם סרטן”

פברואר 2020

חיזוק ההכשרה בסיעוד ופיתוח מערך שמירה על כשירות 

מערכת 
בריאות איתנה 
ויעילה - ערוכה 

לאתגרים 
ולהזדמנויות 
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תכנית עבודה -

מיצוי

הפוטנציאל 

התפקודי

פיתוח

מקצועי

והאחיםהאחיות מספרהגדלת

2020והאחיםהאחיות שנת

מבחני תמיכות למוסדות ההכשרה 
בסיעוד הפועלים להעלאת מספר 

האחיות והאחים

פרסום המבחנים החתומים למוסדות עד יולי 2020

נובמבר 2020פרסום ממצאי מבחני התמיכות 

שיתוף קבוצות מיקוד לסטודנטים 
לסיעוד 

פברואר, אפריל, ספטמבר 2020

לאורך כל השנהתמחור ותקצוב תוכניות לימודים

מתן מלגות לימודים סטודנטים 
לסיעוד בתוכניות ההסמכה – ניהול 
תהליכים וזכאות, בקרה תקציבית 

 לאורך כל השנה

פרסום חוזר שכר לימוד, ללומדים 
תוכניות הסבת אקדמאים, לימודי 

תעודה והשתלמויות מוכרות בסיעוד 
לשנת 2020

החוזר פורסם ב- 31.12.2019

הצבת אחיות ואחים מוסמכים 
למקומות עבודה )מחוייבים במלגות(

רבעון שני ורביעי 2020

תיקון תקנות בריאות העם בנושא 
אגרות בסיעוד

 לאורך כל השנה

מתן הנחות בשכר לימוד למשתלמים 
בקורסים על בסיסיים

רבעון ראשון 2020

תקצוב בתי ספר ממשלתיים לסיעוד 
בגין הפעלת תוכניות לימודים 

לאורך כל השנה

תקצוב בתי חולים ממשלתיים בגין 
מילוי מקום של משתלמים בתוכניות 

התמחות מוכרות 

לאורך כל השנה

חיזוק ההכשרה בסיעוד ופיתוח מערך שמירה על כשירות 

מערכת 
בריאות איתנה 
ויעילה - ערוכה 

לאתגרים 
ולהזדמנויות 
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תכנית עבודה -

מיצוי

הפוטנציאל 

התפקודי

פיתוח

מקצועי

והאחיםהאחיות מספרהגדלת

2020והאחיםהאחיות שנת

קליטת בוגרי תוכניות הכשרה לסיעוד מחו”ל

פרויקט ״מתחדשים״ לאחיות ואחים עולים חדשים –
המשך הפעלת תוכנית לקליטה

*מצ”ב נספח 1 א’ - פרויקט “מתחדשים” 
לבוגרי לימודי סיעוד בחו״ל

*מצ”ב נספח 1 א’ - פרויקט “מתחדשים” הפעלת קורסי הכנה לאח/ות מוסמכים עולים חדשים 
לבוגרי לימודי סיעוד בחו״ל

הכרה במעמד מקצועי בסיעוד עבור אחיות ואחים 
בוגרי חו”ל )אח/ות מעשי/ית, מוסמך/ת, מיילד/ת(

לאורך השנה

הנפקת היתר זמני לעסוק בסיעוד עבור אחיות ואחים
בוגרי תוכניות לימודים בסיעוד בחו”ל 

לאורך השנה

בדיקה והנפקת תעודות רישוי עבור אחיות ואחים בוגרי 
תוכניות לימודים בסיעוד בחו”ל שהגישו

תצהירי עבודה בתום עבודה בהיתר זמני 

לאורך השנה 

תיאום ובניית תוכנית השלמה פרטנית עבור 
אחיות ואחים מוסמכים ומיילד/ת מחו״ל

שהינם עולים חדשים לאורך השנה

לאורך השנה

מפגשים אישיים עם אחיות ואחים עולים חדשים,
ארגוני עולים, עמותות )שולחנות עגולים(,

נציגי משרדי ממשלה וייצוג בישיבות הכנסת

לאורך השנה 

 פרויקט “עולים 2000” - 2018-2020 
בשיתוף הסוכנות היהודית ומשרד העלייה והקליטה 
- תוכנית לקליטת 30 אחיות מוסמכות עולות מחבר 

העמים ושילובן במעגל התעסוקה 

סיום קורס הכנה בבית ספר לסיעוד 
ברזילי במרץ 2020

הגשה לבחינת רישוי ממשלתית
אפריל 2020

השקת פורטל אישי ל”הגשת בקשה לקביעת מעמד 
מקצועי“ עבור בוגרי תוכניות לימודים מחו”ל

רבעון שני 2020

מערכת 
בריאות איתנה 
ויעילה - ערוכה 

לאתגרים 
ולהזדמנויות 
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תכנית עבודה -

מיצוי

הפוטנציאל 

התפקודי

פיתוח

מקצועי

והאחיםהאחיות מספרהגדלת

2020והאחיםהאחיות שנת

עדכון ופרסום קובץ נהלים עבור אחיות ואחים מעשיים 
מוסמכים ומיילדות מחו״ל

רבעון שני 2020

עדכון לומדה מקוונת ב-6 שפות עבור בוגרי לימודי 
סיעוד מחו”ל

רבעון רביעי 2020

שליחות לחו”ל לתחילת הליך הכרה במעמד מקצועי 
עבור בוגרי חו”ל )ארה”ב( טרם עלייתם ארצה

מרץ 2020

קליטת בוגרי תוכניות הכשרה לסיעוד מחו”ל

מערכת 
בריאות איתנה 
ויעילה - ערוכה 

לאתגרים 
ולהזדמנויות 
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תכנית עבודה -

מיצוי

הפוטנציאל 

התפקודי

פיתוח

מקצועי

והאחיםהאחיות מספרהגדלת

2020והאחיםהאחיות שנת

השתלמויות מוכרות בסיעוד - קורסים על בסיסיים

הפעלת תוכניות להשתלמויות
מוכרות בסיעוד

)קורסים על בסיסיים(
ב- 24 תחומים קליניים

                                                

מיילדות. 1
חדר ניתוח. 2
יועצות הנקה. 3
פסיכיאטריה. 4
מניעה וקידום בריאות משולב עם ייעוץ הנקה. 5
מניעת זיהומים. 6
ייעוץ שינה. 7
ייעוץ 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 וסטומה . 21
גסטרואנטרולוגיה. 22
אח/ות ראשונית צבאית. 23
24 .CBT 

*מצ”ב נספח 2: “פריסת תוכניות השתלמויות מוכרת 
ל - 2020” 

בחינת פיתוח תוכניות הכשרה 
בתחומים חדשים 

ינואר - אוגוסט 2020

פתיחת קורסים ייעודיים
לפי צרכי השטח

מרץ - אפריל 2020

פרסום פריסת השתלמויות מוכרות 
בסיעוד לשנת 2021 

ינואר - פברואר 2020

מערכת 
בריאות איתנה 
ויעילה - ערוכה 

לאתגרים 
ולהזדמנויות 
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תכנית עבודה -

מיצוי

הפוטנציאל 

התפקודי

פיתוח

מקצועי

והאחיםהאחיות מספרהגדלת

2020והאחיםהאחיות שנת

השתלמויות מוכרות בסיעוד - קורסים על בסיסיים

מיפוי מרחב העשייה של בוגרי 
השתלמויות מוכרות בסיעוד במתארים 

השונים ובהלימה להנחיות מקצועיות 
מחייבות נלוות 

עדכון תכנים רלוונטיים בתוכניות לימודים ותכנון 
פתיחת השתלמויות מוכרות בהלימה לצרכי השטח    

הנחות בשכר לימוד בתוכניות 
השתלמויות מוכרות בסיעוד

בבתי הספר הממשלתיים 

*מצ”ב נספח מספר 5 -
”חוזר שכר לימוד לשנת 2020”

פרסום עדכונים בתוכניות לימודים 
מעודכנות בהשתלמויות מוכרות 

למוסדות ההכשרה 

אוקטובר - נובמבר 2020

פורומים וועדות מייעצות עם מרכזי 
השתלמויות מוכרות

ינואר - אוגוסט 2020

לאורך כל השנהפעילות בקמפיין ״Nursing Now״

מערכת 
בריאות איתנה 
ויעילה - ערוכה 

לאתגרים 
ולהזדמנויות 

מערכת בריאות איתנה ויעילה - ערוכה לאתגרים 
ולהזדמנויות 
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תכנית עבודה -

מיצוי

הפוטנציאל 

התפקודי

פיתוח

מקצועי

והאחיםהאחיות מספרהגדלת

2020והאחיםהאחיות שנת

מומחיות בסיעוד

 תוכניות הכשרה למומחיות בסיעוד 

                                                                                                                                                 

מומחיות בפגים - ינואר 2020	 
מומחיות בכירורגיה - פברואר 2020	 
מומחיות בגריאטריה – מרץ 2020	 
מומחיות בטיפול תומך - מרץ 2020	 
מומחיות בקהילה - מאי 2020	 
מומחיות בכאב - מאי 2020	 
מומחיות בסוכרת - מאי 2020	 
מומחיות במדיניות ומנהל - מאי 2020	 
גריאטריה וטיפול תומך במסלול לתואר שני במכון 	 

טל - אוקטובר 2020

*מצ”ב נספח 3 - “תוכניות להכשרת אחיות ואחים 
 מומחים, מועדי פתיחה” 

*מצ”ב נספח 3 א’ - “דרישות קדם להגשת מועמדות 
למומחיות בסיעוד” 

פיתוח תוכניות הכשרה בתחומי 
מומחיות חדשים

 מומחיות בשיקום
מומחיות בכאב

 מומחיות בבריאות הנפשפיתוח תחומי מומחיות חדשים 
מומחיות בפצע

הכרה לאחיות ואחים מומחים קליניים 
מחו״ל

לאורך כל השנה

הרחבת מערך מחקר מלווה להטמעת 
תפקיד האח/ות המומחים 

רבעון שלישי ורביעי 2020

 וועדות מייעצות למומחיות בסיעוד:
 1. גריאטריה

 2. טיפול תומך 
 3. כירורגיה

 4. סוכרת 
 5. פגים 

 6. קהילה
 7. כאב

 8. שיקום
9. מדיניות ומינהל

לאורך כל השנה

סיום עבודת הוועדה לפיתוח תוכנית 
הכשרה למומחיות בקהילה

פברואר 2020

מערכת 
בריאות איתנה 
ויעילה - ערוכה 

לאתגרים 
ולהזדמנויות 
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תכנית עבודה -

מיצוי

הפוטנציאל 

התפקודי

פיתוח

מקצועי

והאחיםהאחיות מספרהגדלת

2020והאחיםהאחיות שנת

מערך לבחינות רישוי ממשלתיות

מועדי בחינות רישוי ממשלתיות למעמד אח/ות 
מוסמך/ת ב- 6 שפות בשני מועדים בשנה

6.4.2020 
16.9.2020 

*מצ”ב נספח 4 - “מועדי בחינות הרישוי 
הממשלתיות - מינהל הסיעוד ל-2020”

4.2.2020מועדי בחינות ממיינות לקבלה לקורסים על בסיסיים 
4.5.2020

*מצ”ב נספח 4 - “מועדי בחינות הרישוי 
הממשלתיות - מינהל הסיעוד ל-2020”

מועדי בחינות רישוי ממשלתיות לקורסים על 
בסיסיים בשיטת הסימולציה 

*מצ”ב נספח 4 - “מועדי בחינות הרישוי 
הממשלתיות - מינהל הסיעוד ל-2020” 

)למשתלמים שהחלו את לימודיהם בשנת 
)2019

*מצ”ב נספח 4 א׳ - “מועדי בחינות הרישוי 
הממשלתיות - מינהל הסיעוד ל-2020-2021” 

)למשתלמים שהחלו את לימודיהם בשנת 
)2020

מועדי בחינות רישוי ממשלתיות לאחיות ואחים 
מומחים  

*מצ”ב נספח 4 - “מועדי בחינות הרישוי 
הממשלתיות - מינהל הסיעוד ל-2020” 

)ללומדים שהחלו את לימודיהם בשנת 2019 (

*מצ”ב נספח 4 א׳ - “מועדי בחינות הרישוי 
הממשלתיות - מינהל הסיעוד ל-2020-2021” 
)ללומדים שהחלו את לימודיהם בשנת 2020(

מועד בחינת הרישוי הממשלתיות למעמד
אח/ות מעשי/ת ב- 6 שפות

27.12.2020
*מצ”ב נספח 4 - “מועדי בחינות הרישוי 
הממשלתיות - מינהל הסיעוד ל-2020”

*מצ”ב נספח 4 - “מועדי בחינות הרישוי מועדי הערעור על בחינות הרישוי הממשלתיות
הממשלתיות - מינהל הסיעוד ל-2020” 

*מצ”ב נספח 4 א׳ - “מועדי בחינות
הרישוי הממשלתיות - מינהל הסיעוד

ל-2020-2021” 

פרסום דוח שנתי בנושא בחינות הרישוי 
עד ה- 5.2.2020הממשלתיות בסיעוד

מערכת 
בריאות איתנה 
ויעילה - ערוכה 

לאתגרים 
ולהזדמנויות 
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תכנית עבודה -

מיצוי

הפוטנציאל 

התפקודי

פיתוח

מקצועי

והאחיםהאחיות מספרהגדלת

2020והאחיםהאחיות שנת

במהלך השנהפיתוח והרחבת המאגר הממוחשב של שאלות לבחינות הרישוי 

פיתוח סרטון הדרכה לכלל הנבחנים לתהליכי הרישום,
תרגול המבחן וקבלת הציון

במהלך השנה

במהלך השנהפיתוח לומדה להכשרת כותבי פריטים למאגר הבחינות

במהלך השנהניהול והפעלת מערך הבחינות השנתי עבור כ-7,500 נבחנים בשנה

פיתוח תשתית להטמעת מבחן רישוי ממשלתי אדפטיבי לאחות 
מוסמכת בשנת 2021 

במהלך השנה

פרסום הציונים והעברת התעודות לנבחנים שעברו בהצלחה את 
המבחן, עד 30 ימי עבודה ממועד המבחן

במהלך השנה

ניהול שולחנות עגולים עם נבחנים, מנהלות בתי ספר, חוגים לסיעוד 
ושותפים לתהליכי המבחן לקידום רמת שביעות הרצון 

מרץ-אפריל 2020

במהלך השנההטמעת מבחני ידע ממוחשבים בכלל מבחני הרישוי במינהל הסיעוד

הוספת תחנת שחקן רביעית בבחינות הרישוי לקורסים על בסיסיים 
בתחום הכרוני והכרוני/אקוטי

במהלך השנה

הפעלת בחינות רישוי ממחושבות )שאלות רב ברירה( בימים מרוכזים 
ללומדים לתואר אח/ות מומחה/ית שיחלו את לימודיהם בשנת 2020

במהלך השנה

הפעלת בחינות רישוי ממחושבות לבוגרי קורסים על בסיסיים בשאלות 
מסוג רב ברירה במועד נפרד מהבחינה הסימולטיבית.

תכנית פיילוט - לבוגרי הקורסים העל בסיסיים בתחום טיפול נמרץ 
משולב, טיפול נמרץ ילדים, חדר ניתוח וגריאטריה שיחלו ללמוד

בשנת 2020

במהלך השנה

קידום תשתיות להטמעת מבחנים ממוחשבים אדפטיביים ורמת השירות 

מערכת 
בריאות איתנה 
ויעילה - ערוכה 

לאתגרים 
ולהזדמנויות 
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תכנית עבודה -

מיצוי

הפוטנציאל 

התפקודי

פיתוח

מקצועי

והאחיםהאחיות מספרהגדלת

2020והאחיםהאחיות שנת

חיזוק המנהיגות הניהולית והקלינית

5.5.2020פתיחת מומחיות במדיניות ומינהל 

משלחת “קרן סלומון הירש” לצפון אמריקה בנושא 
מומחיות בקהילה

3.2020

 6.2.2020ניהול פורום מומחיות ומנהיגות קלינית בסיעוד
25.6.2020 
5.11.2020

וועדות מייעצות לאח/ות מומחים בסיעוד:
גריאטריה. 1
טיפול תומך. 2
בכירורגיה. 3
בסוכרת . 4
פגים. 5
קהילה. 6
כאב. 7
שיקום. 8
פצע. 9

בריאות הנפש. 10
מדיניות ומינהל. 11

לאורך כל השנה

8.12.2020ניהול הכנס השנתי בנושא אחיות ואחים מומחים בישראל

22-23.4.2020ניהול כנס שנתי לסגל בכיר בסיעוד 

הרחבת מספר אחיות ואחים הבכירים המשתתפים
בתוכנית ״ענבר״ 

יקבע בהמשך

הפעלת תוכנית מצוינות לעתודה ניהולית לאחיות ואחים 
אחראים, בשיתוף עם “עתודות לישראל” 

במהלך השנה

מערכת 
בריאות איתנה 
ויעילה - ערוכה 

לאתגרים 
ולהזדמנויות 
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תכנית עבודה -

מיצוי

הפוטנציאל 

התפקודי

פיתוח

מקצועי

והאחיםהאחיות מספרהגדלת

2020והאחיםהאחיות שנת

חיזוק המנהיגות הניהולית והקלינית

ועדות מייעצות לאחות ארצית ראשית - מפגשים עם מנהלות הסיעוד:
בתי חולים כלליים, פסיכיאטרים, גריאטריים, בקהילה ובמוסדות הכשרה לסיעוד

 בתי חולים כלליים
תתקיים במשרד הבריאות ירושלים בקומה 4 -

באולם כנסים בין השעות: 9:00-13:00

5.3.2020
15.10.2020

 בתי חולים פסיכיאטריים
*הודעה על מקום ושעת המפגש תישלח בהמשך למייל

27.2.2020
22.10.2020

 בתי חולים גריאטריים
*הודעה על מקום ושעת המפגש תישלח בהמשך למייל

24.3.2020
10.11.2020

קהילה
*הודעה על מקום ושעת המפגש תישלח בהמשך למייל

12.3.2020
10.9.2020

 בריאות הציבור
*הודעה על מקום ושעת המפגש תישלח בהמשך למייל

2.3.2020
29.10.2020

 בתי ספר וראשי חוגים לסיעוד
*הודעה על מקום ושעת המפגש תישלח בהמשך למייל

5.3.2020
5.3.2020

לאורך השנההפעלת מכלול סיעוד באגף לשעת חירום

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

לאורך השנה

מערכת 
בריאות איתנה 
ויעילה - ערוכה 

לאתגרים 
ולהזדמנויות 



תכנית עבודה - מינהל הסיעוד 31

תכנית עבודה -

מיצוי

הפוטנציאל 

התפקודי

פיתוח

מקצועי

והאחיםהאחיות מספרהגדלת

2020והאחיםהאחיות שנת

קידום מקצועיות ומצוינות בטיפול ובשירות

איכות וכשירות

מועדי התכנסות ריכוז פעילות הווועדה לפעולות חריגות 
הווועדה:

4.3.2020 
15.6.2020 

14.10.2020 
21.12.2020

הפצת מסמך יעדי תוכנית העבודה במחלקה להנחיות מקצועיות 
והפצת קול קורא למנהלות הסיעוד באשפוז, בקהילה ובמערך 
ההכשרה להגשת פניות לווועדה לפעולות חריגות לשנת 2020

16.1.2020

הפצת קול קורא למנהלות הסיעוד באשפוז, בקהילה ובמערך 
ההכשרה להקמת וועדות למינוף מיצוי הפוטניצאל התפקודי של 

האח/ות לשנת 2020 כחלק מתובנות בקרת מיצוי הפוטנציאל בשנת 
.2018

וועדת היגוי למינוף מיצוי הפוטנציאל של האח/ות המוסמך/ת . 1
במערך הגריאטרי – אחיות ואחים מוסמכים בוגרי הכשרה 

על בסיסית בגריאטריה, מומחיות קליניות בגריאטריה, אגף 
הגריאטריה משרד הבריאות ומנהלות סיעוד מרכזים גריאטריים, 

צוות הנהלה בכיר בסיעוד במערך הגריאטרי. ווועדה זו תעסוק 
בממצאי בקרת מיצוי הפוטנציאל במרכזים הגריאטריים לשנת 

2018, דרכי מינוף והעצמת האח/ות המוסמכים בגריאטריה 
ובניית מערך בקרה חוזר ליישום ומיצוי פוטנציאל האח/ות 

במערך זה.

וועדת היגוי לתפקיד ותחומי פעילות האח/ות במתאר הבית . 2
בקהילה - התממשקות לוועדת היגוי בנושא משנת 2019 ומיזם 

היוועצות ציבור בנושא.

וועדת היגוי לתפקיד האח/ות במערך הפסיכיאטרי לבניית תחומי . 3
פעילות ואחריות ייחודיים לאחיות ואחים בבריאות הנפש ובשיקום 

חולי הנפש.

16.1.2020

מערכת 
בריאות איתנה 
ויעילה - ערוכה 

לאתגרים 
ולהזדמנויות 
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תכנית עבודה -

מיצוי

הפוטנציאל 

התפקודי

פיתוח

מקצועי

והאחיםהאחיות מספרהגדלת

2020והאחיםהאחיות שנת

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

הארצית הראשית לשנת 2020 המחלקה להנחיות מקצועיות:
תפקיד ותחומי פעילות האח/ות המוסמך/ת במתאר הבית . 1
החלפה/החזרה של צינורית גסטרוסטום - עדכון חוזר משנת . 2

2005
הנחיה מקצועית לאיתור מטופלים הסובלים מדליריום . 3
הנחיה מקצועית בנושא איתור והתערבות בקרב מטופלים . 4

הסובלים מדימום מוחי 
שמירה על כשירות מקצועית – המשך עבודת הווועדה משנת . 5

2019
קליטת אח/ות ליחידת טיפול – עדכון חוזר משנת 1997. 6
איתור חולים הזקוקים לעזרה בניידות – עדכון חוזר משנת 2003. 7
הבטחת כשירות של אח/ות מוסמכים לצורך סיוע בלידת חירום . 8

בהיעדר מוסמך לילוד )מיילדת או רופא( - עדכון חוזר משנת 
.2013

16.1.2020

מפגש הכנה למרכזי הוועדות המייעצות לאחות הראשית הארצית 
לשנת 2020 - המחלקה להנחיות מקצועיות

18.3.2020

פרסום כתבי מינוי למרכזי וחברי הוועדות המייעצות לאחות הראשית 
הארצית לשנת 2020 – המחלקה להנחיות מקצועיות

5.2020

הפצה והטמעה של תוצרי הוועדה לפעולות חריגות: 
*התוצרים יכולים לכלול שתי זרועות טיפול:

מסלול הסדרת פעולות סיעוד באמצעות פרסום חוזרי מינהל . 1
הסיעוד

מסלול הסדרת פעולות חריגות - מסלול ארוך הכולל עדכון . 2
התקנות 

בהתאם להחלטות 
הווועדה לפעולות 

חריגות לאחר מועדי 
התכנסותה במהלך שנת 

2020, ולאחר השלמת 
הטיפול בתוצרי הווועדה, 

לרבות חתימת מנכ”ל

המשך טיפול בתוצרי הווועדה לפעולות חריגות מול הלשכה 
המשפטית ומשרד המשפטים לעדכון פעולות חריגות בקובץ התקנות 

בהתאם להחלטות 
הווועדה לפעולות 

חריגות בין השנים -2018
2020

הנחיות מקצועיות

מערכת 
בריאות איתנה 
ויעילה - ערוכה 

לאתגרים 
ולהזדמנויות 
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תכנית עבודה -

מיצוי

הפוטנציאל 

התפקודי

פיתוח

מקצועי

והאחיםהאחיות מספרהגדלת

2020והאחיםהאחיות שנת

הובלת פעילות של וועדות מייעצות לאחות ארצית ראשית -
המחלקה להנחיות מקצועיות 

1.4.2020-1.9.2020

בניית כלי בקרה להערכה חוזרת של מיצוי הפוטנציאל התפקודי של 
האח/ות המוסמך/ת במערך הגריאטרי 

3.2020

בקרה ארצית בנושא מינוף והעצמת פוטנציאל האח/ות המוסמך/ת 
במערך הגריאטרי 

הבקרה תבוצע ברבעון 
השלישי לשנת 2020

במהלך חודש אוקטובר

ביצוע בקרה ארצית ב-31 מוסדות רפואיים בנושא תחומי פעילות 
אחות מסתובבת ואחות רחוצה בחדר ניתוח 

ניתוח ממצאי בקרת חדר ניתוח והפצת דו”ח בקרה לכל מוסד מבוקר 
במערך האשפוז 

הבקרה תבוצע ברבעון 
הראשון לשנת 2020
במהלך חודש מרץ 

עד סוף רבעון שלישי – 
10.2020

פרסום וניתוח ממצאים ברמה הארצית בנושא תחומי פעילות אחות 
מסתובבת ואחות רחוצה בחדר ניתוח 

11.2020

בניית פיילוט מיחשובי עם יחידת המיחשוב לקבלת הערות 
והתייחסויות השטח לחוזרי מינהל הסיעוד באמצעות

)TׂEAMS אפליקציית( Office 365  חברת

התחלת הפיילוט
בסוף רבעון ראשון 2020

הקמת קהילות עשייה באתר מינהל הסיעוד בשיתוף אגף המיחשוב 
כפיילוט בשני תחומים קלינים: הנקה ופצעים

התחלת הפיילוט בסוף 
רבעון ראשון 2020

עדכון דף הבית באתר מינהל הסיעוד בתכני המחלקה להנחיות 
מקצועיות

עד סוף רבעון ראשון 
2020

סיום והשלמת תהליך איתור ומיפוי מצב קיים והערכת צרכים בנושא 
תפקיד ופעילות האחות מתאר הבית 

תחילת רבעון שלישי – 
אוגוסט 2020

ניתוח ממצאי מיפוי והערכת צרכים במערך הקהילה בנושא תפקיד 
ופעילות האחות מתאר הבית 

סיום רבעון רביעי 2020

הנחיות מקצועיות

מערכת 
בריאות איתנה 
ויעילה - ערוכה 

לאתגרים 
ולהזדמנויות 
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תכנית עבודה -

מיצוי

הפוטנציאל 

התפקודי

פיתוח

מקצועי

והאחיםהאחיות מספרהגדלת

2020והאחיםהאחיות שנת

סדנת הנחיות מקצועיות לפורום מרכזי קורסים על בסיסיים
)קבוצה שנייה(

22 בספטמבר 2020 

23 ביוני 2020סדנת הנחיות מקצועיות לסגל אקדמי בכיר בתי ספר וחוגים לסיעוד

תוכנית מפגשי פורום מרכזי הנחיות מקצועיות – תהליכי חדשנות 
:WeWork  -ודיגטליזציה במערכת הבריאות ב

 WeWork -בתוכנית שני מפגשים + יום סדנא שייתקיים ב

מהלך חודש יוני 2020

פרסום הנחיות מקצועיות חדשות מתוצרי הוועדות המייעצות לאחות 
הארצית הראשית שהתקיימו במהלך 2017-2019 לאחר השלמת 

סבב הערות ואישורים 

לאורך השנה 

כנס הוקרה לכלל מרכזי וחברי הוועדות מהמחלקות השונות במינהל 
הסיעוד לשנת 2020 

12.2020

עדכון חוברת דיגיטאלית המאגדת את כל פעולות הסיעוד והפעולות 
החריגות שנוספו מעת לעת לליבת העיסוק של האח/ות 

בהתאם לפרסום חוזרי 
מינהל הסיעוד 

פרסום חוזר בנושא אח/ות מומחים קליניים לריכוז סמכויות המומחיות 
הקלינית בהתאם לתחומי המומחיות 

עד סוף רבעון שני 2020

פרסום חוברת דיגיטאלית המאגדת את כל הסמכויות של אחיות ואחים 
מומחים קליניים

עד סוף רבעון שני 2020

פרסום חוברת דיגיטאלית לוועדות מייעצות לאחות ארצית ראשית 
לשנת 2020 - המחלקה להנחיות מקצועיות 

5.2020

הנחיות מקצועיות 

מערכת 
בריאות איתנה 
ויעילה - ערוכה 

לאתגרים 
ולהזדמנויות 
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תכנית עבודה -

מיצוי

הפוטנציאל 

התפקודי

פיתוח

מקצועי

והאחיםהאחיות מספרהגדלת

2020והאחיםהאחיות שנת

אסדרת כוח אדם בסיעוד

וועדת היגוי לפיתוח והפעלת תוכנית המובילות בבריאות הציבור 
)תוכנית לאוומית לשנות החיים הראשונות(

לאורך כל השנה

רבעון ראשון, שני, רביעי ניהול 3 מפגשים של הווועדה לגמול השתלמות 
2020

הובלת הפורום הארצי לניהול המשאב האנושי במסגרת התוכנית 
הלאומית למניעת שחיקה – שני כנסים

רבעון שני, רביעי 2020

הפעלת מכלול סיעוד באגף לשעת חירום
)היערכות לתרגילים והכשרות צוותיות ייעודיות(

לאורך כל השנה

הפעלת קורס הכשרה לאחיות טראומה ושעת חירום
מבתי חולים כלליים להתמודדות עם מצבי אסון 

דצמבר 2019- ינואר 
2020

פיתוח של תוכנית הכשרה ייעודית לצוותים מולטי דיסצילפילנריים 
להתמודדות עם מצבי אסון 

רבעון ראשון, שני 2020

עדכון תיאורי עיסוק ודרישות סף בסולם התפקוד של האחיות והאחים
בשיתוף עם משאבי אנוש ונש"מ

רבעון ראשון, שני 2020

ניהול תהליכים לבקרה תקציבית מקוונת אחר הכנסות משכר לימוד 
והחזר מלגות

לאורך כל השנה

תכנון וניהול כוח אדם וצמצום פערים

59 תוספת תקנים להעסקת אחיות ואחים מומחים

13תוספת תקנים לבתי ספר לסיעוד בגין הגדלת פעילות בשנת 2019

הצבה לעבודה של אחיות ואחים שקיבלו הלוואה עומדת ללימודי 
סיעוד בהתאמה לצרכי מערכת הבריאות 

אפריל 2020
ספטמבר 2020

ריענון תפקיד מרכז/ת תחום שעת חירום בבית החולים -
אישור נציבות והעברה לשטח 

לאורך כל השנה

16.6.2020ריכוז הפורום לניהול המשאב האנושי בסיעוד - ״שוברים שחיקה״
3.11.2020

מערכת 
בריאות איתנה 
ויעילה - ערוכה 

לאתגרים 
ולהזדמנויות 

מערכת 
בריאות איתנה 
ויעילה - ערוכה 

לאתגרים 
ולהזדמנויות 
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תכנית עבודה -

מיצוי

הפוטנציאל 

התפקודי

פיתוח

מקצועי

והאחיםהאחיות מספרהגדלת

2020והאחיםהאחיות שנת

ביצוע מחקרים תומכי מדיניות בסיעוד: 
תמהיל כוח אדם בסיעוד ותוצאי בריאות.. 1
אלימות כנגד אחיות ואחים, בקהילה. . 2
תפיסת מוכנות הבוגרים בסיעוד לתפקיד. . 3
פעילות האח/ות בקידום בריאות. . 4
מחקר וייזום חדשנות: שיתופיות ולמידה ארגונית בקבלת . 5

החלטות קליניות.

לאורך כל השנה

הכשרת מקדמי חדשנות והובלת תחרות אתגרים בסיעוד פסכיאיטרי, 
סיעוד בקהילה ובריאות הציבור 

לאורך כל השנה

לאורך כל השנהקידום מדיניות ופיתוח מיזמים של חדשנות בסיעוד 

הקמת שיתופי פעולה והיוועצות מקצועית ומחקרית
עם ארגוני סיעוד ובריאות בינלאומיים 

לאורך כל השנה

רבעון ראשון 2020פיתוח תשתית מידע במדיניות ותכנון כוח אדם בסיעוד 

קבלת ההכרה במינהל הסיעוד כשלוחה לארגון הבריאות העולמי 
בתחום של מנהיגות ומשילות בסיעוד וניהול השלוחה 

לאורך כל השנה

לאורך כל השנהקידום תהליכים תואמים לפרסי מצוינות 

סקרים ומחקרים

מערכת 
בריאות איתנה 
ויעילה - ערוכה 

לאתגרים 
ולהזדמנויות 
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תכנית עבודה -

מיצוי

הפוטנציאל 

התפקודי

פיתוח

מקצועי

והאחיםהאחיות מספרהגדלת

2020והאחיםהאחיות שנת

הטמעת קידמה טכנולוגיית דיגיטציה וחדשנות

הטמעת תוכנית העבודה של מינהל הסיעוד לשנת 2020 
התוכנית תישלח בפורמט דיגיטלי ותפורסם באתר המינהל

19.1.2020

פרסום קמפיין "אח/ות אקדמאי/ת" למתעניינים בלימודי סיעוד
ולהגדלת מספר האחיות והאחים 

הקמפיין ישודר בערוצי טלויזיה, בדיגיטל וברשתות חברתיות

8.2.2020  - 26.1.2020
מאי 2020

מעגל עמיתים של אחיות ואחים במפגשים עם אחות ארצית ראשית 
במטרה להוקיר, להצדיע, לקדם ולחזק את האחיות והאחים בישראל. 

המפגשים יערכו עם האחיות והאחים העובדים במערך האשפוז 
והקהילה בתחומים קליניים מגוונים

במהלך השנה

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

רבעון שני 2020

הטמעת תוכנית אסטרטגית לשנת האחיות והאחים 2020 
התוכנית תובנה בפורמט של “חוברת בקופסה”

רבעון שני 2020 

הפקה והטמעת סרגל הישגים ארצי - סרגל הישגים המייצג את הישגי 
הסיעוד ברמה הארגונית והלאומית לשנים 2017 - 2019

רבעון שני 2020

יצירת ממשק מחשובי לניהול ושיתוף קהילות ידע
בתחומים קליניים וניהוליים

במהלך השנה

כנס הוקרה לציון סיום שנת פעילות של האחיות והאחים חברי 
ומשתתפי הוועדות המייעצות והפורומים לקידום הסיעוד בישראל 

3 דצמבר 2020

הובלת תוכנית לאומית בתחום שנות החיים הראשונות ניהול וועדת 
היגוי ופורום מייעץ בנושא שנות החיים הראשונות המשך פעילות 

המשך פעילות
במהלך שנת 2020 

מערכת 
בריאות איתנה 
ויעילה - ערוכה 

לאתגרים 
ולהזדמנויות 



תכנית עבודה - מינהל הסיעוד 38

תכנית עבודה -

מיצוי

הפוטנציאל 

התפקודי

פיתוח

מקצועי

והאחיםהאחיות מספרהגדלת

2020והאחיםהאחיות שנת

קידום איכות, בטיחות ושקיפות במערכת הבריאות 

המטופל במרכז,

בירור תלונות / אירועים חריגים בהם מעורב צוות סיעודי 
והגשת המלצות לפעולות מתקנות ברמה האישית, הארגונית 

והפרופסיונאלית

במהלך השנה
ובהתאם לפניות

הפצת דו”ח הישגי לומדים ומוסדות הכשרה בבחינות הרישוי 
ממשלתיות

20.1.2020

תוכנית הכשרה בנושא ״חיזוק המפגש הטיפולי בחמשת הדקות 
הראשונות״ תוך מיקוד המסר ״אני האח/ות שלך״

רבעון שני 2020

מערכת 
בריאות איתנה 
ויעילה - ערוכה 

לאתגרים 
ולהזדמנויות 

האנשים 
במערכת 
מובילים 
ושותפים



תוכנית שנת
האחיות והאחים 2020
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תכנית עבודה -

 השקת אירועי שנת האח/ות 2020 

עמיתים יקרים,

שנת 2020 היא השנה שלנו, האחיות והאחים בישראל ובעולם כולו.

כידוע שנת 2020 הוכרזה על ידי ארגון הבריאות העולמי כשנת האח/ות הבינלאומית -
."Nursing the World to Health"

במסגרת אירועים אלה יצוין יום האח/ות הבינלאומי בתאריך 12.5.2020.

אנא הירתמו וגבשו תוכנית פעולה לגיבוש שנת האח/ות הבינלאומית, הכוללת מגוון 
פעילויות ואירועים בארגונכם אשר מטרתם:

הוקרה והצדעה לאחיות ואחים.	 
חשיפה רחבה ביותר של הציבור לתפקיד האח/ות ומרכזיותו בטיפול ובתרומתו 	 

לבריאות התושבים.

בסוף המסמך מוצרפת טבלת פעילויות משותפות לשנה מיוחדת זו, נודה לכם על 
העברת המידע והחומרים בהתאם למועדי ההגשה המצוינים בטבלה.

בברכה,
ד”ר שושי גולדברג

בהצלחה לכולנו, ושנת אחיות ואחים פורה ומעצימה.
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תכנית עבודה -

הוקרה והערכה 
 לאחים ואחיות 

 הכשרה

  ות/חגיגות יום האח
12.5.2020הבינלאומית   

 פרסום ויחסי ציבור

 השקת אירועי שנת האחים והאחיות 2020 

משרד הבריאות   –הסיעוד  מינהל

 הכשרה תוכניות

"The Nightingale Challenge 
Israel 2020”  

 הכשרה לפיתוח דור  
 הצעירה  המנהיגות 

 של האחים והאחיות בישראל

 "עתודות ישראל"
 הכשרת עתודות מנהיגות  

 "עתודות ישראל" במסגרת פרויקט
 ות/הפרויקט יתמקד בהכשרת אח

 ת מחלקה  /אחראי

"  שלך ות/אני האח"
הכשרה שתתמקד בהטמעת המסר  

 במפגש הטיפולי" שלך ות/אני האח"

משרד הבריאות   –הסיעוד  מינהל
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תכנית עבודה -

 השקת לוגו שנת  
   2020האחים והאחיות 

 פרסום ויחסי ציבור

 משרד הבריאות   –הסיעוד  מינהל

 פרסום ויחסי ציבור

השקת אתר
אינטרנט חדש 
למינהל הסיעוד 
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תכנית עבודה -

 פרסום ויחסי ציבור

קול קורא  
ממהה  ההססייפפוורר  ששללךך??  

שיתוף בסיפורים אישיים 
של אחים ואחיות 

וסטודנטים לסיעוד   
באתר מינהל הסיעוד   

ובאתרים נוספים בעולם   

משרד הבריאות   –הסיעוד  מינהל

 פרסום ויחסי ציבור הכשרה תוכניות

 פסטיבל הסרטים

"שלך ות/אני האח"  

קול קורא לתחרות סרטונים ארצית  

 סרטון קצר המדגיש את הקשר הטיפולי
 הטיפולבמהלך  ות/הייחודי והמשמעותי של האח

 "שלך ות/אני האח" את המסרומבטא 

 ובעולםבארץ  ות/האחשיבחרו ילוו את אירועי יום הסרטים 

משרד הבריאות   –הסיעוד  מינהל
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תכנית עבודה -

 פרסום ויחסי ציבור הכשרה תוכניות

האחים  קמפיין 

 והאחיות

מקצוע מוביל לחיים    

 פרסום ויחסי ציבור הכשרה תוכניות

יצירת סרגל לאומי  
את הישגי  המתאר 

האחים והאחיות  
בישראל בשנים 

2017-2019 

משרד הבריאות   –הסיעוד  מינהל
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תכנית עבודה -

 פרסום ויחסי ציבור הכשרה תוכניות

השקת התכנית האסטרטגית  
 ות/למיתוג מקצוע האח

   פייסבוקדף 
האחים  שנת לאירועי 

 והאחיות  

משרד הבריאות   –הסיעוד  מינהל

  - DIGITAL.NURSE.NOWבכיר כנס סגל
והטמעת   2020השקת תכנית העבודה לשנת 

 "שלך ות/אני האח"המסר 

 "שולחנות עגולים"
 ראשיתמפגשים לאחים ואחיות עם אחות ארצית  12

 הסיעוד   מינהלוצוות 

 "שולחנות עגולים"
 אחות ארצית ראשיתמפגשים לסטודנטים לסיעוד עם 

 הסיעוד   מינהלוצוות 

 מצטיינים לסטודנטים לסיעודהוקרה אירוע 
 ההכשרה בסיעוד תוכניותמכלל 

אירועי הוקרה לאחים ואחיות  

 כנס סגל בכיר

DIGITAL.NURSE.NOW 

שולחנות  "
"עגולים  

הערכה 
והוקרה 

לסטודנטים  
  לסיעוד

משרד הבריאות   –הסיעוד  מינהל
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תכנית עבודה -

אירועי הוקרה לאחים ואחיות  

 אירוע הוקרה
לחברי ומרכזי הוועדות המייעצות לאחות ארצית ראשית  

אירוע ספורט לאומי לאחים ואחיות  

אירועים בינלאומיים  
WHO השתתפות באירועים בינלאומיים של   ה

  ICNבמהלך שנת האח/ות 2020 

אירוע  
 הוקרה

השתתפות 
באירועים  
 ופעילויות  

 WHOשל  
ICN 

אירוע  
ספורט  
 לאומי  
לאחים  
 ואחיות

משרד הבריאות   –הסיעוד  מינהל

 אירועים בינלאומיים

 הסיעוד כמרכז לשיתוף פעולה בינלאומי מינהל
 Collaborative center 
 
 

WHO European regent Conference: 
 2020ספטמבר  –כנס שרי הבריאות בישראל 

WHO 
European 

regent 
Conference 

Collaborative 
center 

 משרד הבריאות   –הסיעוד  מינהל
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תכנית עבודה -

 12.5.2020 -יום האחות הבינלאומי  אירועי הוקרה לאחים ואחיות  

 2020האחים והאחיות הבינלאומי אירוע מרכזי ליום 
 הנשיא  בבית מצטיינים ולאחיות טקס הוקרה לאחים 

   בשיתוף שר הבריאות וחברי כנסת
 (נמצא בתהליכי אישור בבית הנשיא)
 
 

 האחים והאחיות בארגוני הבריאותאירועי יום 
 הארץ  ברחבי 

 ברחבי הארץ לציון חגיגות  ריכוז הפעילויות שיתקיימו 
 12.5.2020האחים והאחיות  יום 

 משרד הבריאות   –הסיעוד  מינהל
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תכנית עבודה -

 משימות להגשה   אירועי הוקרה לאחים ואחיות  

 :נושא
 תאריך הגשה משימות וחומרים להגשה תיאור הכשרות

חיזוק המפגש של  " 

חמשת הדקות  

 "הראשונות

 תכנית הכשרה שעוסקת בתוכן 

בשיתוף אגף " שלך ות/האחאני "

 השירות

עם המטופל   ות/חיזוק המפגש של האח"תכנית להכשרה בנושא 

 "בחמשת הדקות הראשונות

 

 –שתערך נציג מכל ארגון להשתתפות בסדנה בחירת 

 2020יוני -מאיבחודש 

 תשלח פניה ייעודית למנהלים לזימון אחים ואחיות להכשרה*

הגשת שמות  
משתתפים  

בהתאם לתאריך  
 במכתב הזימון 

 

 משרד הבריאות   –הסיעוד  מינהל

 משימות להגשה   אירועי הוקרה לאחים ואחיות  

 :נושא
 תאריך הגשה משימות וחומרים להגשה תיאור אירועים  

 והערכה  אירוע הוקרה 
 לאחים ואחיות

ר שושי  "במהלך השנה יתקיימו מפגשי הוקרה עם ד
 הסיעוד מינהלגולדברג וצוות 

אחים  לזימון תשלח פניה ייעודית למנהלים 
 למפגשואחיות 

הגשת שמות   
משתתפים  

בהתאם לתאריך  
 במכתב הזימון 

 אירוע הוקרה והערכה  
לסטודנטים לסיעוד  

 מצטיינים

מפגש הוקרה עם סטודנטים מצטיינים מכלל מוסדות 
 ההכשרה לסיעוד

תשלח פניה ייעודית למנהלים לזימון סטודנטים  
 למפגש

 

הגשת שמות  
משתתפים  

באמצעות לינק  
 מכתב הזימון 

 שולחנות עגולים  
עם סטודנטים מתכנית הסבת   שולחנות עגולים

אקדמית ומשתלמים בתוכניות   תוכנית, אקדמאים
 הכשרה על בסיסיות

תשלח פניה ייעודית למנהלים לזימון סטודנטים  
 למפגש

הגשת שמות  
משתתפים  

באמצעות לינק  
 מכתב הזימון 

 כנס סגל בכיר  
 2020תל אביב 

 22-23.4.2020בתאריך הכנס יתקיים 
SAVE THE DATE 

DIGITAL.NURSE.NOW 
  

 אירועי ספורט
אירועי ספורט מקדמי בריאות לצוותי אחים ואחיות  

 וסטודנטים לסיעוד בשיתוף מקצועות הבריאות 

פירוט אירועי ספורט מקדמי בריאות לאחים  
 לסיעוד שיתקיימו בארגוןואחיות וסטודנטים 

 לדיווח פעילות בארגון שלך ב פורמט"מצ*

עד לתאריך  
1/2/20 

משימות להגשה
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תכנית עבודה -

 משימות להגשה   אירועי הוקרה לאחים ואחיות  

 :נושא
 תאריך הגשה משימות וחומרים להגשה תיאור אירוע יום האחות הבינלאומי

האחים והאחיות הבינלאומי  יום 
2020 

ריכוז הפעילויות שיתקיימו בארגון שלך לציון  
 12/5/2020חגיגות יום האחות  

 לדיווח פעילות בארגון שלך ב פורמט"מצ*
עד לתאריך  

1/2/20 

טקס הוקרה לאחים ואחיות  
 בבית הנשיא  מצטיינים 

 (נמצא בתהליך אישור)
 בחירת אחים ואחיות מצטיינים לאירוע הוקרה  

קול קורא להגשת מועמדים לאות הצטיינות ליום  
 12.5.2020האחים והאחיות הבינלאומי  

  מצורף קול קורא*

עד לתאריך  
10/1/20 

 הארת מיבנה הארגון  
הארת מבנים בארגון בצבעי כחול וירוק ביום  

 12.5.2020האחים והאחיות 
 לדיווח פעילות בארגון שלך ב פורמט"מצ*

עד לתאריך  
10/1/20 

 משרד הבריאות   –הסיעוד  מינהל

 משימות להגשה   אירועי הוקרה לאחים ואחיות  

 :נושא
 תאריך הגשה משימות וחומרים להגשה תיאור פרסום ויחסי ציבור

 שנת  השקת לוגו 
 2020האחים והאחיות 

המסר המרכזי שנועד 
 ללוות שנה זו הנו  

 "  שלך ות/אני האח"

 הפעילויות  הטמעת הלוגו והמסר בכל 
 

 2020האחים והאחיות לוגו לשנת ב "מצ*
  

 –יצירת סרגל לאומי 
המתאר את הישגי  

האחים והאחיות  
ומוסדות ההכשרה  

 לסיעוד בישראל

הסרגל יכלול את הישגים  
הבולטים  ביותר של 

המקצוע בשלוש השנים  
 .האחרונות

 .  האחרונותהישגים ייחודיים ועיקריים של הסיעוד בארגון שלך בשלוש השנים  5
 : לכלול גם הישגים מתחומי הליבה של תכנית העבודהנבקש 

 והאחיותמספר האחים הגדלת 1.

 פיתוח מקצועי2.

 האחים והאחיותהפוטנציאל של מיצוי 3.

   . ארגונית תוכניתהצגת  - 2020האחים והאחיות הבינלאומית הערכות לשנת 4.
 

   netanel.yashar@MOH.GOV.IL -שליחת הסרגל למייל 
 להגשת סרגל הישגים PPT – ב פורמט"מצ*

עד לתאריך  
30/1/20 

משימות להגשה
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תכנית עבודה -

 משימות להגשה   אירועי הוקרה לאחים ואחיות  

 :נושא
 תאריך הגשה משימות וחומרים להגשה תיאור פרסום ויחסי ציבור

 אישייםשיתוף בסיפורים 
  ??""ששללךך  ממהה  ההססייפפוורר"
 

הסיעוד יפורסמו   מינהלבאתר 
סיפורים קצרים של סטודנטים  

 ואחיות  ואחים 

 .סטודנטים לסיעוד בארגונכם/ואחיותהגשת סיפורים אישיים של אחים 
סטודנט יאושר להפצה ושיתוף עם אתרים / ות/הסיפור שישלח על ידי האח

 בישראל ובעולם  
 netanel.yashar@MOH.GOV.IL -הסיפורים למייל שליחת 

 להגשת הסיפורים ב פורמט"מצ*

 עד לתאריך
  20/1/20 

  "פסטיבל הסרטים"
 :בנושא

 "  שלך ות/אני האח"
  

קול קורא לתחרות סרטונים  
  ות/האחארצית לכבוד שנת 

2020  
הסרטים שיבחרו ילוו את 

בארץ  ות/האחאירועי יום 
 ובעולם

  

 . דקות בעברית ובכיתוב באנגלית 3עד  -סרטון קצר באורך של 
ממוקד לאחים ואחיות ומדגיש את הקשר הייחודי והמשמעותי במהלך הסרטון 

 "  שלך ות/האחאני " המסרהטיפול המבטא את 
 בהתאם להנחיות הבאות  You Tubהסרטון יש להעלות ל את 

 כתוביות בעברית או בשפה הרלוונטית1.

 MPG עם סיומת  MPEG-4או  MPEG-2פורמט 2.
   netanel.yashar@MOH.GOV.IL -למייל לינק הסרטון העברת *

ובידיעה כי  ות/יקבל אישור לצילום מהמטופל והאח שהאירגוןלאחר תתבצע 
 ובעולםטיוב ויעשה בהם שימוש והפצה בישראל -הסרטונים יועלו ליו

עד לתאריך  
30/1/20 

Nurses 
Make It Happen 

“I am your nurse” 

 משרד הבריאות   –הסיעוד  מינהל

משימות להגשה

פרופיל
כוח אדם



הגדלת
מספר

האחיות

פיתוח
מקצועי

מיצוי 
הפוטנציאל 

התפקודי

פריסת
תוכנית העבודה



ינואר 2020 טבת-שבט תש״פ

ה׳ד׳

12

פתיחת מודולה משותפת 
אקוטית ילדים וחדר ניתוח - 

דינה

פתיחת חטיבה אקוטית 
משותפת וקורס על בסיסי

חדר ניתוח - שיינברון

פתיחת השתלמות מוכרת 
בחדר ניתוח - ברזילי

פתיחת מודולה אקוטית 
מבוגרים - ברזילי

פתיחת השתלמות מוכרת 
בייעוץ הנקה - הדסה

פתיחת מודולה אקוטית 
מבוגרים ואקוטית ילדים - 

הדסה

פתיחת השתלמות מוכרת 
בהדרכה קלינית -

מכללת עמק יזרעאל

פתיחת מודולה משותפת 
כרונית ואקוטית כרונית - מאיר

פתיחת השתלמות מוכרת פרסום חוזר שכר לימוד
במיילדות - שע”צ

מועד אחרון לקבלת מסמכים 
להכרה במעמד מקצועי

עבור המבקשים להיבחן 
באפריל 2020

פתיחת מעשיות
באסף הרופא

מבחן בקורס על בסיסי 
באונקולוגיה

ה׳ד׳ג׳ב׳א׳

56789

מבחן בקורס על בסיסי
באונקולוגיה

מבחן בקורס על בסיסי 
מבחן בקורס על בסיסיפתיחת קורס הדרכה - שיינברוןבגסטרואנטרולוגיה

בקידום בריאות וייעוץ הנקה

שליחת כלי בקרה למילוי עצמי- 
תשתיות בתי הספר ומשאבי 
הוראה והדרכה לצורך ביצוע 

סמיולציות

שליחת קול קורא לבתי הספר 
והחוגים להקמת וועדה מייעצת 

בנושא הטמעת סימולציות 
בהכשרה

פתיחת חטיבה משותפת כרונית 
ואקוטית כרונית ומניעה וקידום 
בריאות + ייעוץ הנקה - מרכז 

הכשרה לצפון

פתיחת קורס מיילדות - 
שיינברון

פתיחת מעשיות
בברזילי

פתיחת חטיבה משותפת 
אקוטית ילדים, חטיבה משותפת 
אקוטית מבוגרים, וייעוץ הנקה 

והדרכה קלינית -
מרכז הכשרה לצפון

פתיחת מיילדות - קפלן
פתיחת קורס בריאות הנפש, 

חדר ניתוח
והדרכה קלינית - רמב״ם

פתיחת חטיבה משותפת 
אקוטית ילדים - שיינברון

פתיחת השתלמות מוכרת 
בבריאות הנפש

חטיבה כרונית משותפת - 
ביה”ס וולפסון

פתיחת השתלמות מוכרת 
בהדרכה קלינית

ומניעה וקידום בריאות - מאיר

פתיחת קורס מיילדות - מרכז 
הכשרה לצפון

פתיחת חטיבה כרונית משותפת 
והדרכה קלינית קפלן

פתיחת מודולה משותפת 
מבוגרים - דינה

פתיחת חטיבה משותפת 
אקוטית כרונית - זיווה טל, 

שיבא
פתיחת ייעוץ הנקה, חטיבה 

משותפת אקוטית
כרונית ואקוטית מבוגרים - 

קפלן

פתיחת השתלמות מוכרת 
בריאות הנפש- מאיר

פתיחת קורסים על בסיסים 
מרכז רפואי שמיר

פתיחת השתלמות מוכרת 
בהדרכה קלינית שע”צ

פתיחת השתלמות מוכרת 
בייעוץ שינה - הלל יפה

פתיחת השתלמות מוכרת 
מניעת זיהומים - מאיר



ינואר 2020 טבת-שבט תש״פ

ה׳ד׳ג׳ב׳א׳

1213141516

פתיחת השתלמות מוכרת 
בהדרכה קלינית - צפת

שיחת ZOOM פתיחה של 
מודולה משותפת כרונית

שיחת ZOOM פתיחה של 
מודולה משותפת אקוטית 

מבוגרים 

פתיחת השתלמות מוכרת 
בהדרכה קלינית - זיווה טל 

שיבא

פתיחת מומחיות בפגים

 
 
 
 

 
 
 
 

שיחת ZOOM פתיחה של 
מודולה משותפת אקוטית 

כרונית

 
 
 

מבחן בקורס על בסיסי 
בפסיכיאטריה

הפצת מסמך יעדי תוכנית 
עבודה במחלקה

להנחיות מקצועיות לשנת 2020

הפצת קול קורא למנהלות 
הסיעוד באשפוז , בקהילה 
ובמערך ההכשרה להגשת 

פניות לווועדה לפעולות חריגות 
לשנת 2020

 הפצת קול קורא למנהלות 
הסיעוד באשפוז, בקהילה

ובמערך ההכשרה לבחירת 
מרכזי וחברי וועדות מייעצות

לאח/ות ארצית ראשית לשנת 
 2020

הפצת קול קורא לפעילות 
וועדות למינוף מיצוי הפוטנציאל 

התפקודי של האח/ות:
1. מינוף והעצמת פוטנציאל 
האח/ות המוסמכת במערך 

הגריאטרי
2. תפקיד ותחומי פעילות האח/

ות במתאר הבית בקהילה
3. תפקיד ותחומי פעילות 

ואחריות ייחודיים של האח/ות 
בבריאות הנפש ובשיקום חולי 

הנפש 

ה׳ד׳ג׳ב׳א׳

1920212223

מבחן בקורס על בסיסי 
בפסיכיאטריה

שליחת מכתב למנהלות תהליכי 
שיחת ZOOM פתיחה של  רישום לבחינת אפריל

מודולה משותפת אקוטית ילדים
פתיחת השתלמות מוכרת 
בהדרכה קלינית - ברזילי

פרסום תוכנית עבודה מינהל 
הסיעוד לשנת 2020

 שליחת כתבי מינוי לווועדה 
המייעצת בנושא הטמעת 

סימולציות בהכשרה
 

הגברת הקשר של המינהל
עם סטודנטים לסיעוד

שולחנות עגולים 

ה׳ד׳ג׳ב׳א׳

2627282930

קמפיין ״אח/ות אקדמאי/ת״ בטלוויזיה ובדיגיטל 

קבלת ממצאי מיפוי תשתיות 
סימולציות מבתי הספר

פתיחת השתלמות מוכרת 
   בהדרכה קלינית - הדסה

מפגש מרכזות הדרכה קלינית



פברואר 2020 שבט-אדר תש״פ

ה׳ד׳ג׳ב׳א׳

23456

קמפיין ״אח/ות אקדמאי/ת״ בטלוויזיה ובדיגיטל

מבחן קורס על בסיסי 
בנפרולוגיה

סדנת הכשרה לצוותי ההוראה
“הגישה הרפואית הכוללנית 

למטופלים צעירים חולי סרטן”

מבחן ממיין
לקורסים על בסיסיים

מבחן קורס על בסיסי
בחדר ניתוח

מבחן קורס על בסיסי
בחדר ניתוח

פתיחת טרמינולוגיה מקצועית 
כחלק מקורס הכנה לעולים 

למבחן ספטמבר 2020
 

התחלת טיפול במבחני 
התמיכות מול הלישכה 

המשפטית כולל חוגים לסיעוד

פתיחת השתלמות מוכרת 
בהדרכה קלינית -

אוניברסיטת בן גוריון

פתיחת קורס הדרכה קלינית - 
הלל יפה

שולחנות עגולים מפגש 1 -
סטודנטים מהאקדמיה עם 

מחלקת הסמכה

פגישת פורום
מומחיות בסיעוד

ה׳ד׳ג׳ב׳א׳

910111213

מבחן קורס על בסיסי
בחדר ניתוח

מבחן קורס על בסיסי
בחדר ניתוח

מפגש 1 - וועדה מייעצת בנושא 
הטמעת סימולציות בהכשרה

מבחן קורס על בסיסי
בטיפול נמרץ פגים

ה׳ד׳ג׳ב׳א׳

1617181920

פתיחת קורס מומחיות בסיעוד בתחום כירורגיה

מבחן קורס על בסיסי
בטיפול נמרץ פגים

ערעור מבחן
אח/ות מעשי/ת

מפגש 1 - וועדה לגמול 
השתלמות

מפגש 1 - וועדת היגוי מינוף 
והעצמת פוטנציאל האח/ות 

המוסמך/ת במערך הגריאטרי 

 
 
 

 
 

ערעור מבחן
בהדרכה קלינית

 
 

 
 

ערעור מבחן
במניעת זיהומים

ה׳ד׳ג׳ב׳א׳

2324252627

 
 

מבחן קורס על בסיסי
בטיפול נמרץ ילדים

מבחן קורס על בסיסי
בטיפול נמרץ ילדים

מפגש 1 - תפקיד ותחומי 
פעילות ואחריות ייחודיים

של האח/ות בבריאות הנפש
ובשיקום חולי הנפש 

מבחן קורס על בסיסי
בטיפול נמרץ משולב

 

מפגש 2 - וועדה מייעצת בנושא 
הטמעת סימולציות בהכשרה 

הנחייה וכלי בקרה

 

פורום מייעץ מנהלי/ות
בתי חולים פסיכיאטריים

נעילת לומדה מקוונת עבור 
בוגרי חו”ל “השלמת ידע 
לתפקוד אחות מוסמכת 

במדינת ישראל”



מרץ 2020 אדר-ניסן תש״פ

ה׳ד׳ג׳ב׳א׳

12345

בקרה ארצית במערך האשפוז בנושא פעילות האחות המסתובבת והרחוצה בחדר ניתוח - מרץ 2020

סדנת הכשרה צוותי הוראה פורום מייעץ בריאות הציבורפתיחת הסבה במאיר
פורום מייעץ מנהלי/ותווועדה לפעולות חריגותלכתיבת תרחישים לסימולציות 

בתי חולים כלליים

 פתיחת קורס הכנה לעולים פתיחת הסבה באסף הרופא
מבחן קורס על בסיסיפתיחת הסבה בדינהכהכנה למבחן ספטמבר 2020

בטיפול נמרץ משולב
מבחן קורס על בסיסי
בטיפול נמרץ משולב

פתיחת קורס על בסיסי משלחת קרן הירש
בהדרכה קלינית – וולפסון

פתיחת מודולה ייחודית טיפול 
נמרץ משולב מבוגרים -

 זיווה טל
מבחן קורס על בסיסי 

פתיחת מודולה ייחודית בטיפול נמרץ משולב
רפואה דחופה - זיווה טל

ה׳ד׳ג׳ב׳א׳

89101112

בקרה ארצית במערך האשפוז בנושא פעילות האחות המסתובבת והרחוצה בחדר ניתוח - מרץ 2020

תענית אסתר 
 

פורים
 

משלחת לניו יורק לשם
הכרה במעמד מקצועי של 

אחיות טרום עליה -נפש בנפש

מפגש 2 -
מרכזות הדרכה קלינית

פורום מייעץ 
אחיות ראשיות קהילה

הדגבא

1516171819

בקרה ארצית במערך האשפוז בנושא פעילות האחות המסתובבת והרחוצה בחדר ניתוח - מרץ 2020

מבחן קורס על בסיסי
בטיפול נמרץ משולב

מבחן קורס על בסיסי
בטיפול נמרץ משולב

מפגש 3 - וועדה מייעצת בנושא 
הטמעת סימולציות בהכשרה

מבחן קורס על בסיסי
בטיפול נמרץ משולב

מבחן קורס על בסיסי
בטיפול נמרץ משולב

 פתיחת קורסי מומחיות בסיעוד פתיחת הסבה באיכילוב
בתחום טיפול תומך וגריאטריה

 

מבחן מומחיות במדיניות
ומנהל בסיעוד - בכתב

פורום מייעץ מנהלי/ות ביה”ס 
וראשי החוגים לסיעוד

פתיחת מודולה ייחודית פגים פתיחת הסבה בקפלן - דרום
- הדסה

מפגש הכנה
למרכזי וועדות מייעצות 

פתיחת הסבה - וולפסון

פיילוט מיחשובי לקבלת הערות 
מהשטח לחוזרי מינהל הסיעוד 

office 365 באמצעות
)TEAMS מערכת(

ה׳ד׳ג׳ב׳א׳

2223242526

בקרה ארצית במערך האשפוז בנושא פעילות האחות המסתובבת והרחוצה בחדר ניתוח - מרץ 2020

מבחן קורס על בסיסיפתיחת הסבה בשיבא
ברפואה ראשונית

ערעור מבחן
קורס על בסיסי 1

 

סיום קורס הכנה של עולים 
חדשים לקראת אפריל 2020

פורום מייעץ מנהלי/ות פתיחת הסבה בשערי צדק
 בתי חולים גריאטריים

ג׳ב׳א׳

293031

פתיחת מודולה סוכרת,
שיקום - וולפסון

פתיחת חטיבה ייחודית סוכרת, 
פצעים וסטומה ופגים -

מרכז הכשרה לצפון

פתיחת חטיבה ייחודית 
גריאטריה, אונקולוגיה, 

גסטרואנטרולוגיה -
מרכז הכשרה לצפון

הקמת קהילת עשייה באתר 
מינהל הסיעוד בתחום הנקה

פתיחת חטיבה ייחודית פצעים 
וסטומה - וולפסון

מפגש 2 - וועדת היגוי מינוף 
והעצמת פוטנציאל האח/ות 

המוסמך/ת במערך הגריאטרי - 
בניית כלי בקרה 

מבחן מומחיות במדיניות
ומנהל בסיעוד - בעל פה

מבחן קורס על בסיסי
ברפואה דחופה

מבחן קורס על בסיסי
ברפואה דחופה



אפריל 2020 ניסן-אייר תש״פ
ה׳ד׳

12
פתיחת מודולה ייחודית טיפול 

נמרץ ילדים ופגים - דינה
פתיחת מודולה ייחודית

טיפול נמרץ משולב - ברזילי
שיחת ZOOM סיום מודולה 

משותפת אקוטית ילדים ופתיחת 
ייחודיות טיפול נמרץ פגים 

וילדים

פתיחת חטיבה ייחודית סוכרת, 
קהילה, אונקולוגיה - מאיר

מתן הנחות למשתלמים 
בקורסים על בסיסיים

פתיחת מודולה ייחודית רפואה 
דחופה, שבץ מוחי

וטיפול נמרץ משולב - איכילוב
פתיחה מודולה ייחודית טיפול 
נמרץ משולב, רפואה דחופה - 

מרכז הכשרה לצפון

פתיחת מודולה ייחודית 
גסטרואנטרולוגיה -

שיבא, זיווה טל

פתיחת מודולה ייחודית 
אונוקולוגיה, גריאטריה 

ונפרולוגיה שיבא, זיווה טל

מפגש 2 - תפקיד ותחומי 
פעילות ואחריות ייחודיים של 

האח/ות בבריאות הנפש
ושיקום חולי הנפש 

שולחנות עגולים- מפגש שני 
סטודנטים מהסבת אקדמאים 

עם מחלקת הסמכה 

מבחן קורס על בסיסי
ברפואה דחופה

ה׳ד׳ג׳ב׳א׳

56789

פתיחת חטיבה ייחודית רפואה 
ראשונית - וולפסון

פתיחת חטיבה ייחודית
טיפול נמרץ - דינה

שיחת ZOOM סיום מודולה 
משותפת כרונית

ופתיחת ייחודיות כרוניות

ערב פסח
 
 
 
 
 

פסח
 
 
 
 
 

פתיחת מודולה ייחודית 
נפרולוגיה, רפואה דחופה - 

דינה

פתיחת חטיבה ייחודית רפואה 
דחופה - שלוחת דרום
ופצעים וסטומה- קפלן

 
 
 
 
 

פתיחת חטיבה ייחודית
שיקום - מאיר

בחינות רישוי ממשלתית
לאח/ות מוסמך/ת

פתיחת חטיבה ייחודית טיפול 
נמרץ ילדים ופגים - שיינברון

מבחן קורס על בסיסי
במיילדות - מבחן ידע

פתיחת חטיבה ייחודית טיפול 
נמרץ משולב, גריאטריה - קפלן

פתיחת הסבה -הלל יפה

ה׳ד׳ג׳ב׳א׳

1213141516

אסרו חגשביעי של פסחחול המועדחול המועדחול המועד

ה׳ד׳ג׳ב׳א׳

1920212223

פתיחה מודולה ייחודית
טיפול נמרץ משולב - הדסה

התחלת עבודת
וועדות מייעצות

הפצה לבתי הספר
והחוגים הנחייה, כלי בקרה 

להטמעת סימולציות בהכשרה

שיחת ZOOM סיום מודולה 
משותפת אקוטית מבוגרים 
ופתיחת ייחודיות אקוטיות

שיחת ZOOM סיום
מודולה משותפת אקוטית 
כרונית ופתיחת ייחודיות 

אקוטית כרונית
מבחן קורס על בסיסי 

בגריאטריה
מבחן קורס על בסיסי 

בגריאטריה

 
 

מבחן מומחיות בגריאטריה - 
בכתב

ערעור בחינת מומחיותפתיחת דיפלומה - בני ציוןפתיחת הסבה בבני ציון 
במדיניות ומינהל בסיעוד

ערעור מבחן ממייןפתיחת דיפלומה - בני ציוןפתיחת הסבה בברזילי
)מועד פברואר 2020(

כנס סגל בכיר כנס סגל בכיר פתיחת הסבה בזיו צפת

ה׳ד׳ג׳ב׳א׳

2627282930

פתיחת הסבה ערב אסף הרופא
סיום החלק המשפטי

ופרסום מבחני התמיכות 
יום העצמאותיום הזכרון לשואה ולגבורהלהערות הציבור

פתיחת לומדה מקוונת לבוגרי 
חו”ל “השלמת ידע לתפקוד 

אחות מוסמכת במדינת ישראל”

פתיחת דיפלומה זיו צפת



מאי 2020 אייר-סיוון תש״פ

ה׳ד׳ג׳ב׳א׳

34567

פתיחת מומחיות במדיניות ומינהל, קהילה, כאב וסוכרת

הפצת תקציבי מילוי מקום 
לבתי חולים ממשלתיים

מבחן ממיין
לקורסים על בסיסיים

ערעור בחינת מיילדות
בכתב

מבחן מומחיות בגריאטריה - 
 בעל פה

ה׳ד׳ג׳ב׳א׳

1011121314

שבוע האח/ות

 

שליחת מכתב למנהלי/ות
תהליכי רישום

לבחינת ספטמבר
פתיחת הסבה בנצרתיום האח/ות הבינלאומי

 

ל”ג בעומר

ה׳ד׳ג׳ב׳א׳

1718192021

מבחן קורס על בסיסי
במיילדות במסר

מבחן קורס על בסיסי
במיילדות במסר

 
 
 

מבחן קורס על בסיסי
במיילדות במסר

מבחן קורס על בסיסי
במיילדות במסר

מועד אחרון לקבלת מסמכים 
להכרה במעמד מקצועי

עבור המבקשים להיבחן 
בספטמבר 2020

 
 

פרסום כתבי מינוי למרכזי 
וחברי הוועדות המייעצות 

 
 

 
הגברת הקשר של המינהל

עם סטודנטים
לסיעוד שולחנות עגולים  

ה׳ד׳ג׳ב׳א׳

2425262728

הפצת הצבות
לבוגרי אפריל 2020

שליחת מבחני התמיכה
והכלים לאיסוף נתונים 

ממוסדות ההכשרה בסיעוד
  

כנס עולים -
בוגרי פרויקט “מתחדשים” 

ו”עולים 2000”

ערעור בחינת
    מומחיות בגריאטריה

א׳

31



יוני 2020 סיוון - תמוז תש״פ
ה׳ד׳ג׳ב׳

1234

תחילת מפגשים עם מרכזים 
לפי קורסים וחטיבות

פרסום חוברת דיגיטלית 
לוועדות מייעצות

מבחני מועד קיץ
קורסים על בסיסים

מבחני מועד קיץ
קורסים על בסיסים

פתיחת תוכנית ייעודית
פרסום חוברת דיגיטלית  לבדואים בברזילי

לוועדות מייעצות

ה׳ד׳ג׳ב׳א׳

7891011

    

ה׳ד׳ג׳ב׳א׳

1415161718

 
ווועדה לפעולות חריגות 

כנס של הפורום לניהול
המשאב האנושי -
״שוברים שחיקה״

מפגש מרכזות
קורס על בסיסי אונקולוגיה

מפגש 3 - וועדת היגוי
מינוף והעצמת פוטנציאל

האח/ות המוסמך/ת
במערך הגריאטרי -

תכנון והערכות לקראת הבקרה

ה׳ד׳ג׳ב׳א׳

2122232425

 
 

קבלת ממצאי מבחני התמיכה 
ממוסדות ההכשרה

מפגש 2 -ווועדה לגמול 
השתלמות

 
 

פגישת פורום
מומחיות בסיעוד

יום הכשרה ארצי למשתלמים 
בקורס על בסיסי אונקולוגיה - 

עמותת ״חלאסרטן״

סדנת הנחיות מקצועיות
לסגל אקדמי בכיר בתי ספר 

וחוגים לסיעוד
בשיתוף מחלקת הסמכה 

סדנה
לבוחנים חדשים

במסר

ג׳ב׳א׳

282930

 
פורום מרכזי הנחיות מקצועיות 

- פורום בנושא חדשנות 
ודיגיטליזציה 

מבחן מומחיות
בטיפול תומך - בכתב



יולי 2020 תמוז-אב תש״פ

ה׳ד׳

12

יום הכשרה ארצי -
מפגש 1 - למשתלמים בקורס 

על בסיסי בנפרולוגיה

ה׳ד׳ג׳ב׳א׳

56789

יום הכשרה ארצי -
מפגש  2 - למשתלמים

בקורס על בסיסי בנפרולוגיה

ה׳ד׳ג׳ב׳א׳

1213141516

 
 
 

 
 
 

מבחן מומחיות
בטיפול תומך -

בעל פה

ערעור מבחן ממיין
)מועד מאי(

 
 

ערעור מבחן
קורס על בסיסי 2

סיום רישום
השתלמויות מוכרות

)קורסים על בסיסיים(

ה׳ד׳ג׳ב׳א׳

1920212223

 

 
 

ערעור בחינת מוסמכות
)מועד אפריל 2020(

מבחן קורס על בסיסי
ברפואה ראשונית )צה”ל(

מפגש 3 -  
מרכזות הדרכה קלינית

ה׳ד׳ג׳ב׳א׳

2627282930

נעילת לומדה מקוונת
עבור בוגרי חו”ל

“השלמת ידע לתפקוד אחות 
מוסמכת במדינת ישראל”

 

ניתוח ממצאי מיפוי
והערכת צרכים
במערך הקהילה

בנושא תפקיד ופעילות
האח/ות במתאר הבית 

ערעור בחינת מומחיות
בטיפול תומך

סיום עבודת וועדות מייעצות -  
המחלקה להנחיות מקצועיות

מפגש מרכזות
הדרכה קלינית



אוגוסט 2020 אב-אלול תש״פ

ה׳ד׳ג׳ב׳א׳

23456

סיום קורס הכנה
של עולים חדשים

לקראת ספטמבר 2020

מבחני מועד קיץ
קורסים על בסיסיים

מבחני מועד קיץ
קורסים על בסיסיים

ערעור מבחני
קורסים על בסיסיים

מועד קיץ יוני
 

ב׳א׳

3031

 

סיום והשלמת תהליך
איתור ומיפוי מצב קיים
והערכת צרכים בנושא

תפקיד ופעילות האח/ות 
במתאר הבית 



ספטמבר 2020 אלול-תשרי תש״פ

 
 
 
 
 
 

ה׳ד׳ג׳

123

פתיחת טרמינולוגיה מקצועית
כחלק מקורס הכנה לעולים 
כהכנה למבחן אפריל 2021

מבחן מומחיות בגריאטריה - 
בכתב

מפגש 3 - תפקיד
ותחומי פעילות

ואחריות ייחודיים של
האח/ות בבריאות הנפש
ובשיקום חולי הנפש 

יום הכשרה ארצי - למשתלמים פתיחת ההסבה ערב בשיבא 
בקורס על בסיסי בסוכרת

ה׳ד׳ג׳ב׳א׳

678910

שליחת מכתב למנהלות תהליכי פתיחת הסבה בשיבא
פתיחת הסבה בהילל יפהרישום לבחינת דצמבר מעשיות

שולחנות עגולים מפגש שלישי-
סטודנטים מהכשרה על 

בסיסית עם מחלקת הסמכה

פורום מייעץ אחיות
ראשיות קהילה

פתיחת הסבה במאיר

 
 
 
 

פורום מייעץ מנהלי/ות ביה”ס 
וראשי החוגים לסיעוד

 
 
 

CBT מבחן

פתיחת הסבה באסף הרופא

 
 
 

 
פתיחת הסבה בשערי צדק 

פתיחת תעודה בבני ציון

ה׳ד׳ג׳ב׳א׳

1314151617

מבחן קורס על בסיסי
בייעוץ הנקה

מבחן קורס על בסיסי
בייעוץ הנקה

מבחן מומחיות בגריאטריה - 
בעל פה

בחינות רישוי ממשלתית
לאח/ות מוסמך/ת

מועד אחרון לקבלת מסמכים
להכרה במעמד מקצועי

עבור המבקשים
להיבחן בדצמבר 2020

פתיחת הסבה
 באיכילוב

מפגש 4 - וועדת היגוי
מינוף והעצמת פוטנציאל

האח/ות המוסמך/ת במערך 
הגריאטרי - תדרוך לקראת 

הבקרה בחודש אוקטובר

ה׳ד׳ג׳ב׳א׳

2021222324

ראש
השנה

פתיחת הסבה
בדינה

סדנת הנחיות מקצועיות 
לפורום מרכזי קורסים

על בסיסיים )קבוצה שנייה(
  

ד׳ג׳ב׳א׳

27282930

  יום כיפורערב יום כיפור



אוקטובר 2020 תשרי-חשון תש״פ

ה׳

1

בקרה ארצית בנושא מינוף 
והעצמת פוטנציאל האח/ות 
המוסמך/ת במערך הגריאטרי

פתיחת לומדה מקוונת לבוגרי 
חו”ל: תוכנית השלמת ידע

לאח/ות מוסמך/ת
במדינת ישראל”

ערעור מבחן קורסים
על בסיסיים

מועד קיץ אוגוסט

ה׳ד׳ג׳ב׳א׳

45678

חול המועד סוכותחול המועד סוכותחול המועד סוכותחול המועד סוכותחול המועד סוכות

פתיחת הסבה בנצרת

ה׳ד׳ג׳ב׳א׳

1112131415

בקרה ארצית בנושא מינוף והעצמת פוטנציאל האח/ות המוסמך/ת במערך הגריאטרי

בקרת בתי הספר והחוגים - פתיחת הסבה בזיו צפתפתיחת הסבה בהדסהאסרו חג
הטמעת סימולציות בהכשרה

בקרת בתי הספר והחוגים - 
הטמעת סימולציות בהכשרה

בקרת בתי הספר והחוגים - פתיחת הסבה בקפלןפתיחת הסבה בברזילי
הטמעת סימולציות בהכשרה

פתיחת קורס הכנה לעולים - 
הכנה למבחן אפריל 2021

פורום מייעץ מנהלי/ות
בתי חולים כלליים

 
 

ערעור מבחן פתיחת הסבה בבני ציון
ווועדה לפעולות חריגותמומחיות גריאטריה

בקרת בתי הספר והחוגים - 
הטמעת סימולציות בהכשרה

ה׳ד׳ג׳ב׳א׳

1819202122

בקרה ארצית בנושא מינוף והעצמת פוטנציאל האח/ות המוסמך/ת במערך הגריאטרי

בקרת בתי הספר והחוגים - 
הטמעת סימולציות בהכשרה

בקרת בתי הספר והחוגים - 
הטמעת סימולציות בהכשרה

בקרת בתי הספר והחוגים - 
הטמעת סימולציות בהכשרה

בקרת בתי הספר והחוגים - 
הטמעת סימולציות בהכשרה

בקרת בתי הספר והחוגים - 
הטמעת סימולציות בהכשרה

פתיחת תוכנית אקדמית 
 באונברסיטאות ומכללות

 

פתיחת תוכנית תעודה
בזיו צפת

מפגש 4 -
מרכזות הדרכה קלינית

מפגש 3 - מפגש וועדה לגמול פתיחת הסבה בוולפסון
השתלמות 

פורום מייעץ מנהלי/ות
בתי חולים פסיכיאטריים

ה׳ד׳ג׳ב׳א׳

2526272829

בקרה ארצית בנושא מינוף והעצמת פוטנציאל האח/ות המוסמך/ת במערך הגריאטרי

בקרת בתי הספר והחוגים - 
הטמעת סימולציות בהכשרה

בקרת בתי הספר והחוגים - 
הטמעת סימולציות בהכשרה

בקרת בתי הספר והחוגים - 
הטמעת סימולציות בהכשרה

בקרת בתי הספר והחוגים - 
הטמעת סימולציות בהכשרה

בקרת בתי הספר והחוגים - 
הטמעת סימולציות בהכשרה

פתיחת תוכנית אקדמית
במכללת רמת גן

 
 

 
 

פורום מייעץ בריאות הציבור

הפצת הצבות
לבוגרי ספטמבר 2020

עד סוף אוקטובר
יש לשלוח דו”ח בקרה

לכל מוסד מבוקר
במערך האשפוז בנושא

תחומי פעילות אחות מסתובבת 
ורחוצה בחדר ניתוח 



נובמבר 2020 חשון-כסלו תש״פ

ה׳ד׳ג׳ב׳א׳

12345

  
כנס של הפורום לניהול

המשאב האנושי -
״שוברים שחיקה״

פגישת פורום 
מומחיות בסיעוד

ה׳ד׳ג׳ב׳א׳

89101112

פורום מייעץ מנהלי/ות 
בתי חולים גריאטריים

סדנה לבוחנים
חדשים במסר

ה׳ד׳ג׳ב׳א׳

1516171819

 
 

 
 

 
  

מבחן בקורס על בסיסי
בייעוץ שינה

מבחן בקורס על בסיסי
בייעוץ פעילות גופנית

ה׳ד׳ג׳ב׳א׳

2223242526

סדנה לבוחנים   
חדשים במסר

ב׳א׳

2930

 

עד סוף נובמבר פרסום וניתוח 
ממצאים ברמה הארצית

בנושא תחומי פעילות אחות 
מסתובבת ורחוצה בחדר ניתוח

 

סיום והשלמת תהליך איתור 
ומיפוי מצב קיים והערכת 

צרכים בנושא תפקיד ופעילות 
האח/ות במתאר הבית 



דצמבר 2020 כסלו-טבת תש״פ

ה׳ד׳ג׳

123

מבחן בקורס על בסיסי
 בפצע וסטומה

אירוע הוקרה לחברי/ות
ומרכזי/ות וועדות מייעצות 

לאחות ארצית ראשית 

  
 

מבחן קורס על בסיסי
בסוכרת

ה׳ד׳ג׳ב׳א׳

678910

מבחן קורס על בסיסי
בסוכרת

הכנס השנתי לאחיות ואחים 
מומחים בישראל

 
ערב חנוכה 

ה׳ד׳ג׳ב׳א׳

1314151617

חנוכהחנוכהחנוכהחנוכהחנוכה

מבחן מומחיות בסוכרת -
בכתב

ה׳ד׳ג׳ב׳א׳

2021222324

ערעור מבחן אחיות ואחים 
  ווועדה לפעולות חריגותמוסמכים )ספטמבר 2020(

סיכום ממצאי בקרת
בתי ספר בנושא

סימולציות והוצאת דוחות
מבחן קורס על בסיסי   

בשיקום

ה׳ד׳ג׳ב׳א׳

2728293031

מבחן קורס על בסיסי
בשבץ מוחי

 

מבחן קורס על בסיסי
בגסטרואנטרולוגיה

מבחן מומחיות בסוכרת -
בעל פה

ניתוח ממצאי מיפוי והערכת 
צרכים בנושא תפקיד

ופעילות האח/ות במתאר הבית

בחינת רישוי ממשלתית
למעמד אח/ות מעשי/ת

מבחן קורס על בסיסי 
הדרכה קלינית 

מבחן קורס על בסיסי
מניעת זיהומים



נספחים



תכנית עבודה - מינהל הסיעוד 66

נספח 1 - תוכניות לימוד בסיעוד המופעלות
במוסדות ההכשרה בשנת 2020

תוכניות לימודים לתואר ראשון )BA(  בסיעוד
 

מועד פתיחהשם המוסד האקדמי

אוניברסיטת תל אביב

18/10/2020ביה”ס האקדמי לסיעוד ע”ש פט מתיוס , הלל יפה

18/10/2020ביה”ס האקדמי לסיעוד ע”ש זיוה טל, שיבא
18/10/2020ביה"ס האקדמי לאחיות ע"ש שיינברון, איכילוב

18/10/2020ביה”ס האקדמי לסיעוד ע”ש וולפסון
18/10/2020ביה”ס האקדמי לסיעוד “דינה”, בילינסון

18/10/2020ביה”ס האקדמי לסיעוד במרכז הרפואי מאיר

18/10/2020לימודים בחוג לסיעודאוניברסיטת חיפה 

האוניברסיטה  העברית  
בירושלים

18/10/2020ביה”ס האקדמי לסיעוד ע”ש הנריטה סאלד, הדסה

18/10/2020ביה”ס האקדמי לסיעוד אסף הרופא 
18/10/2020ביה”ס האקדמי לסיעוד קפלן

18/10/2020לימודים בחוג לסיעודאוניברסיטת  בן-גוריון בנגב
18/10/2020ביה”ס  האקדמי לסיעוד  ברזילי, אשקלון

ביה”ס הגבוה לטכנולוגיה 
-מכון טל

18/10/2020לימודים בחוג לסיעוד: מכון טל - )בנות(
1/3/2020לימודים בחוג לסיעוד: מכון טל - )בנות(

18/10/2020לימודים בחוג לסיעוד: “מבחר” בני-ברק )בנות(
1/3/2020לימודים בחוג לסיעוד: מכון לב - )בנים(

18/10/2020ביה”ס האקדמי לסיעוד שערי צדק 

18/10/2020לימודים בחוג לסיעודהמכללה האקדמית צפת
18/10/2020לימודים בחוג לסיעודמכללת עמק יזרעאל

18/10/2020ביה”ס  האקדמי לסיעוד נצרת
המכללה האקדמית לישראל 

25/10/2020לימודים בחוג לסיעודרמת גן

מכללת רופין 
18/10/2020לימודים בחוג לסיעוד

18/10/2020ביה”ס האקדמי לסיעוד  לניאדו

המכללה האקדמית  תל-
אביב יפו

18/10/2020לימודים בחוג לסיעוד
18/10/2020“מבחר”-בני ברק )בנים(

18/10/2020לימודים בחוג לסיעודאוניברסיטת  אריאל בשומרון

18/10/2020לימודים בחוג לסיעודהמכללה האקדמית אשקלון  

18/10/2020לימודים בחוג לסיעודהקריה האקדמית קרית אונו 
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נספח 1 - תוכניות לימוד בסיעוד המופעלות
במוסדות ההכשרה בשנת 2020

 )BA( תוכניות לימודים לעתודה צה"לית "פסגה" - לתואר ראשון בסיעוד
  

מועד פתיחהשם מוסד

18/10/2020אוניברסיטת ת”א – שלוחת בית הספר האקדמי לסיעוד וולפסון

18/10/2020אוניברסיטת חיפה

 )BA( תוכניות לימודים להסבת אקדמאיים - לתואר ראשון בסיעוד 

מועד פתיחהשם מוסד

18/10/2020אוניברסיטת ת”א – שלוחת בית הספר לסיעוד ע”ש שיינברון, איכילוב

18/10/2020אוניברסיטת ת”א – שלוחת בית הספר לסיעוד ע”ש זיוה טל,  שיבא

18/10/2020אוניברסיטת חיפה

25/10/2020המכללה האקדמית  לישראל רמת גן

18/10/2020המכללה האקדמית  תל-אביב יפו

18/10/2020מכללת עמק יזרעאל
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נספח 1 - תוכניות לימוד בסיעוד המופעלות
במוסדות ההכשרה בשנת 2020

תוכניות לימודים להסבת אקדמאיים למעמד אחות מוסמכת - לימודי בוקר

מועד פתיחהשם המוסד
אביב

מועד פתיחה
סתיו

5/4/20208/9/2020ביה”ס האקדמי לסיעוד ע”ש פט מתיוס, הלל יפה

22/3/20206/9/2020ביה”ס האקדמי לסיעוד ע”ש זיוה טל, שיבא

15/3/202013/9/2020ביה”ס האקדמי לסיעוד ע”ש שיינברון, איכילוב

15/3/202018/10/2020ביה”ס האקדמי לסיעוד ע”ש וולפסון

3/3/202021/9/2020ביה”ס האקדמי לסיעוד “דינה”, בילינסון

1/3/20206/9/2020ביה”ס האקדמי לסיעוד במרכז הרפואי מאיר

12/10/2020----ביה”ס האקדמי לסיעוד ע”ש הנריטה סאלד, הדסה

1/3/20206/9/2020ביה”ס האקדמי לסיעוד אסף הרופא

 13/5/2020ביה”ס האקדמי לסיעוד קפלן
12/10/2020שלוחת דרום

22/3/20206/9/2020ביה”ס האקדמי לסיעוד שערי צדק 

13/05/20205/10/2020ביה”ס האקדמי לסיעוד, נצרת

1/12/2020----ביה”ס האקדמי לסיעוד לניאדו

19/4/202012/10/2020ביה”ס לסיעוד  ע”ש י.זיידה, בני ציון

19/4/202011/10/2020ביה”ס האקדמי לסיעוד ברזילי, אשקלון

19/4/202013/10/2020ביה”ס לסיעוד זיו, צפת

* מועדי פתיחת מסלולי לימוד עשויים להשתנות, יש להתעדכן  במוסד הלימודים המפעיל את התוכנית.
* פתיחת מסלול הלימודים מותנה במספר הנרשמים.



תכנית עבודה - מינהל הסיעוד 69

נספח 1 - תוכניות לימוד בסיעוד המופעלות
במוסדות ההכשרה בשנת 2020

  תוכניות לימודים להסבת אקדמאיים למעמד אחות מוסמכת - לימודי ערב

מועד פתיחהשם המוסד

2/9/2020 ביה”ס האקדמי לסיעוד ע”ש זיוה טל, שיבא תל השומר

26/4/2020 ביה”ס האקדמי לסיעוד אסף הרופא

20/6/2020ביה”ס האקדמי לסיעוד שיינברון , איכילוב 

* מועדי פתיחת מסלולי לימוד עשויים להשתנות, יש להתעדכן  במוסד הלימודים המפעיל את התוכנית.
* פתיחת מסלול הלימודים מותנה במספר הנרשמים.

 

 תוכניות לימודים להסבת אקדמאיים למעמד אחות מוסמכת- לבעלי משפחות

מועד פתיחהשם המוסד

אפריל 2020ביה”ס האקדמי לסיעוד ע”ש וולפסון

ספטמבר 2020ביה”ס האקדמי לסיעוד ע”ש פט מתיוס, הלל יפה

ספטמבר 2020ביה”ס האקדמי לסיעוד ברזילי, אשקלון

* מועדי פתיחת מסלולי לימוד עשויים להשתנות, יש להתעדכן  במוסד הלימודים המפעיל את התוכנית.
* פתיחת מסלול הלימודים מותנה במספר הנרשמים.

תוכניות לימודים ללימודי תעודה למעמד אחות מוסמכת   

מועד פתיחהשם המוסד
אביב

מועד פתיחה
סתיו

26/4/202020/10/2020ביה”ס לסיעוד, זיו, צפת

22/4/20206/9/2020ביה”ס לסיעוד  ע”ש י.זיידה, בני ציון 

1/6/2020ביה”ס האקדמי  לסיעוד ברזילי אשקלון )תוכנית ייחודית לבני העדה הבדואית(
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נספח 1 - תוכניות לימוד בסיעוד המופעלות
במוסדות ההכשרה בשנת 2020

תוכניות לימודים ללימודי תעודה למעמד אחות מעשית   

מועד פתיחהשם המוסד

2/1/2020ביה”ס האקדמי לסיעוד אסף הרופא

5/1/2020ביה”ס לסיעוד  ע”ש י.זיידה, בני ציון

5/1/2020ביה”ס האקדמי לסיעוד ברזילי אשקלון

* מועדי פתיחת מסלולי לימוד עשויים להשתנות, יש להתעדכן  במוסד הלימודים המפעיל את התוכנית.
* פתיחת מסלול הלימודים מותנה במספר הנרשמים.
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נספח 1 א' 
פרויקט "מתחדשים" - קליטת אחיות עולות בישראל

 דף מידע1
הקדמה:

מינהל הסיעוד בשיתוף המשרד לעלייה והקליטה החל בשנת 2017 את פרויקט "מתחדשים"-המיועד לקליטת אחיות 

עולות חדשות בוגרות תוכניות לימודי סיעוד בחו"ל. 

עקרונות התוכנית: 

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

קורסי הכנה המופעלים בפריסה ארצית בהתאמה לכל אזורי הארץ.	 

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

גמישות לעולה - תינתן אפשרות הבחירה של מסלול הקליטה המותאם לו, משך הזמן והשפה המועדפת עליו.	 

יעילות - מוצע לבחירת העולה מסלול קליטה מובנה חדש שאורכו חצי שנה הכולל קורס הכנה והגשה לבחינת 	 

רישוי ממשלתית.

שלבי התוכנית:

שלב טרום עליה 

ניתן להגיש בקשה להכרה במעמד מקצועי בסיעוד עוד טרם עלייה לישראל. 	  הכרה במעמד מקצועי בסיעוד:  

את הבקשה יש לבצע באמצעות שליחת מסמכים נדרשים למינהל הסיעוד  כמפורט באתר מינהל הסיעוד בשש 

שפות. 
https://www.health.gov.il/UnitsOffice/nursing/licenseProcedure/Pages/
OccupationLicenseApplication.aspx

לומדת "השלמת ידע לתפקוד אחות מוסמכת בישראל“2, ניתן לבצע את הלומדה המקוונת  מרחוק בשש שפות 	 

לבחירת העולה. 

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

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

https://www.health.gov.il/UnitsOffice/nursing/licenseProcedure/Pages/OccupationLicenseApplication.aspx
https://www.health.gov.il/UnitsOffice/nursing/licenseProcedure/Pages/OccupationLicenseApplication.aspx
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קורס הכנה 

משרד הבריאות בשיתוף משרד העלייה והקליטה יפעיל קורסי הכנה המיועדים לעולות חדשות-אחיות מוסמכות 	 

בחו"ל שהוכרו ונקבע מעמדם המקצועי כאחיות מוסמכות ע"י מינהל הסיעוד. קורסי ההכנה כוללים לימודי עברית 

ולימודים מקצועיים. לימודי עברית יתקיימו במסגרת קורס הכנה, באחריות משרד העלייה והקליטה ומשרד החינוך. 

לסיעוד 	  הכשרה  במוסדות  ותופעל  הסיעוד  מינהל  ידי  על  נקבעת  ההכנה  בקורס  המקצועית  הלימודים  תוכנית 

המוכרים בישראל בלבד. התוכנית תופעל פעמיים בשנה בפריסה ארצית )פתיחת הקורסים מותנת במינימום של 

המשתתפים(. 

דמי 	  בעלות  קיום, והשתתפות  דמי  יקבלו  הקורס  כן, משתתפי  והקליטה, כמו  העלייה  משרד  ידי  על  ימומן  הקורס 

נסיעות בהתאם לזכאותם לאורך תקופת הלימודים. 

במהלך הקורס ישולבו שיעורי תגבור פרטניים  וחומר עזר בשפת הלומד ובהתאם לצרכיו. 	 

משתתף בקורס  הכנה  שסיים ועמד בכל הדרישות  בהצלחה וקיבל ציון גמר משוקלל של 70 ומעלה, המשקף את 	 

כלל הישגיו ,יהיה זכאי לקבלת תוספת של  עד 10 נקודות לציון בבחינה הממשלתית. 

בחינת רישוי ממשלתית למעמד אחות מוסמכת: 

בחודש 	  הראשון  ובשבוע  אפריל  חודש  של  הראשון  בשבוע  בשנה,  פעמיים  תתקיים  הבחינה    - הבחינה  מועדי  

ספטמבר בכל שנה.

שפת הבחינה - הבחינה תתקיים בכל המועדים בשש שפות )עברית, אנגלית, רוסית, ערבית, ספרדית וצרפתית(.	 

בה  הממשלתית  הבחינה  בשפת  ממשלתית  בבחינה  ציון  על  ערעור   להגיש  יוכלו  מחו"ל  סיעוד  בוגרי  חדשים  עולים 

נבחנו, הערעור יימסר לנציגי מינהל הסיעוד במעמד יום הערעור, בכתב קריא וברור. הערעור יתורגם במינהל הסיעוד 

באמצעות מתורגמן הממומן ע"י משרד הקליטה.

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

בישראל )מותנה בהצגת תעודת עולה חדש(.

בחינת רישוי ממשלתית סימולטיבית3  - לבעלי ניסיון קליני מוכח של חמש שנים לפחות כאחות  מוסמכת בארץ 	 

המוצא תינתן האפשרות להיבחן בבחינת רישוי  סימולטיבית.

הליך הכרה במומחיות קלינית בסיעוד בתחומים המוכרים במדינת ישראל: 

מינהל הסיעוד החל בהליך הכרה לאחיות עולות, בעלות תואר אחות מומחית בסיעוד מחו"ל בהתאם לתחומי המומחיות 

בסיעוד המוכרים בתקנות מדינת ישראל ומתעדכנות מעת לעת.

 https://www.health.gov.il/UnitsOffice/nursing/Pages/default.aspx: ראה קישור

3             מותנה במינימום  נרשמים

נספח 1 א' 
פרויקט "מתחדשים" - קליטת אחיות עולות בישראל
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פריסת תוכניות לימוד בסיעוד עבור עולות חדשות מחו"ל המופעלות במוסדות ההכשרה בשנת 2020

תכנון פריסת תוכנית לימודים בסיעוד עבור עולים חדשים בוגרי לימודי סיעוד מחו"ל
שתוכנית לימודיהם מחו"ל הוכרה על ידי מינהל הסיעוד כאחות מוסמכת

מועד פתיחה* שם מוסד

קורס הכנה לבחינת ספטמבר 2020 
בית ספר אקדמי לסיעוד בצפון הארץ

פברואר 2020
טרמינולוגיה 
מרץ2020  

תכנים מקצועיים

קורס הכנה לבחינת ספטמבר 2020 
בית ספר אקדמי לסיעוד במרכז הארץ

פברואר 2020
טרמינולוגיה 
מרץ2020  

תכנים מקצועיים

 קורס הכנה לבחינת ספטמבר 2020 
בית ספר אקדמי לסיעוד בדרום הארץ

פברואר 2020
טרמינולוגיה 
מרץ2020  

תכנים מקצועיים

קורס הכנה לבחינת אפריל 2021 
בית ספר אקדמי לסיעוד בצפון הארץ

ספטמבר 2020
טרמינולוגיה

אוקטובר2020
תכנים מקצועיים

קורס הכנה לבחינת אפריל 2021 
בית ספר אקדמי לסיעוד במרכז הארץ

ספטמבר 2020
טרמינולוגיה

אוקטובר2020
תכנים מקצועיים 

קורס הכנה לבחינת אפריל 2021 
בית ספר אקדמי לסיעוד בדרום הארץ

ספטמבר 2020
טרמינולוגיה

אוקטובר2020
תכנים מקצועיים

* מועדי פתיחת מסלולי לימוד  עבור עולים חדשים עשויים להשתנות, יש להתעדכן במינהל הסיעוד
   )המחלקה להסמכה-חו"ל( או מול משרד העלייה והקליטה.

* פתיחת מסלול הלימודים מותנה במספר הנרשמים.

נספח 1 א' 
פרויקט "מתחדשים" - קליטת אחיות עולות בישראל
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נספח 2 
 פריסת   תוכניות   להשתלמויות   מוכרות   בסיעוד   לשנת  2020   

1 
 מינהל הסיעוד

 משרד הבריאות
 91010ירושלים  1176ת.ד.

call.habriut@moh.health.gov.il  
 5655946	02 פקס:  *5400  טל:

 

Nursing Division 
Ministry of Health 

P.O.B 		76 Jerusalem 9	0	0 
call.habriut@moh.health.gov.il 
Tel: * 5	00 Fax:0		5655946 

 

  2020פריסת השתלמויות מוכרות שנת 
 

 

מרכז 
הכשרה 
 רמב"ם

אסף  זיוה טל שיינברון
שערי  דינה מאיר קפלן צפת וולפסון ברזילי הרופא

הלל  הדסה צדק
 יפה

מכללת 
עמק 
 יזרעאל

 
CBT               

 מיילדות
 

              
 חדר ניתוח 

 
              

 יועצות הנקה
 

 
             

 פסיכיאטריה
 

 
       

 
     

מניעה וקידום 
 בריאות )ברה"צ(

 +יעוץ הנקה
 

 
  

 
    

 
     

 מניעת זיהומים
    

 
    

 
     

 ייעוץ שינה
               

ייעוץ לפעילות 
   גופנית

תיתכן 
פתיחה 
            במרץ

אחות ראשונית 
               צבאית
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מרכז 
הכשרה 
 רמב"ם

אסף  זיוה טל שיינברון
שערי  דינה מאיר קפלן צפת וולפסון ברזילי הרופא

הלל  הדסה צדק
 יפה

מכללת 
עמק 
 יזרעאל

חטיבה משותפת 
 אקוטית מבוגרים

   
    

 
 

 
 

 
  

טיפול נמרץ 
 משולב 

       
 

 
 

 
 

  

        רפואה דחופה
יתקיים 

בשלוחת 
  סורוקה

 
    

               שבץ מוחי
חטיבה משותפת 

 אקוטית ילדים
   

 
 

    
 

    
  טיפול נמרץ ילדים 

  
 

 
    

 
    

   טיפול נמרץ פגים 
  

 
    

 
    

חטיבה משותפת 
 כרונית-אקוטית

 
 

 
    

 
      

טיפול בחולה 
 הגריאטרי

 
 

 
    

 
      

  נפרולוגיה
 

 
           

  אונקולוגיה
 

 
           

  גסטרואנטרולוגיה
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מרכז 
הכשרה 
 רמב"ם

אסף  זיוה טל שיינברון
שערי  דינה מאיר קפלן צפת וולפסון ברזילי הרופא

הלל  הדסה צדק
 יפה

מכללת 
עמק 
 יזרעאל

  חטיבה כרונית
    

 
        

רפואה 
ראשונית 
               )קהילה(

      סוכרת
 

        
  שיקום

    
 

        
טיפול בפצע 

 וסטומה
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  נית אינה סופית וניתנת לשינוייםהתכ* 

 בנוגע לתאריך פתיחה * הדרכה קלינית יש לברר ישירות מול מוסדות ההכשרה

 באר שבע* הדרכה קלינית מתקיימת גם ברקאנטי, אוניברסיטת 

 

 

 

מרכז 
הכשרה 
 רמב"ם

אסף  זיוה טל שיינברון
שערי  דינה מאיר קפלן צפת וולפסון ברזילי הרופא

הלל  הדסה צדק
 יפה

מכללת 
עמק 
 יזרעאל

 הדרכה קלינית
 
 
 

              

 

1 
 מינהל הסיעוד

 משרד הבריאות
 91010ירושלים  1176ת.ד.

call.habriut@moh.health.gov.il  
 5655946	02 פקס:  *5400  טל:

 

Nursing Division 
Ministry of Health 

P.O.B 		76 Jerusalem 9	0	0 
call.habriut@moh.health.gov.il 
Tel: * 5	00 Fax:0		5655946 

 

  2020פריסת השתלמויות מוכרות שנת 
 

 

מרכז 
הכשרה 
 רמב"ם

אסף  זיוה טל שיינברון
שערי  דינה מאיר קפלן צפת וולפסון ברזילי הרופא

הלל  הדסה צדק
 יפה

מכללת 
עמק 
 יזרעאל

 
CBT               

 מיילדות
 

              
 חדר ניתוח 

 
              

 יועצות הנקה
 

 
             

 פסיכיאטריה
 

 
       

 
     

מניעה וקידום 
 בריאות )ברה"צ(

 +יעוץ הנקה
 

 
  

 
    

 
     

 מניעת זיהומים
    

 
    

 
     

 ייעוץ שינה
               

ייעוץ לפעילות 
   גופנית

תיתכן 
פתיחה 
            במרץ

אחות ראשונית 
               צבאית
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מועד פתיחת תחום
מוסד הכשרההקורס

המרכז להכשרה מתקדמת חיפהינואר 20פגים

ביה”ס האקדמי לאחיות תל השומרפברואר 20כירורגיה

ביה”ס האקדמי לאחיות תל אביבמרץ 20טיפול תומך

ביה”ס האקדמי לאחיות תל אביבמרץ 20גריאטריה

טרם נקבעמאי 20קהילה

ביה”ס האקדמי לאחיות תל השומרמאי 20כאב

המרכז להכשרה מתקדמת חיפהמאי 20סוכרת

מינהל הסיעוד – משרד הבריאות מאי 20מדיניות ומנהל

מכון טלאוקטובר 20גריאטריה )במסלול לתואר שני(

מכון טלאוקטובר 20טיפול תומך )במסלול לתואר שני(

* מועדי פתיחת תוכניות הלימוד למומחיות עשויים להשתנות, יש להתעדכן  בהתאם לפרסומי מינהל הסיעוד

נספח 3 
תוכניות להכשרת אחיות ואחים מומחים

מועדי פתיחה
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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(. תחו	

מי 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 לתוכנית מומחיות תתבצע אך ורק במועדים שיפורסמו על ידי מינהל הסיעוד באתר האינטר

נט של מינהל הסיעוד.

במעמד הגשת מועמדות, מתבקשים המועמדים לצרף:

קורות חיים. 	

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

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

המלצת הממונה. 	

נספח 3 א׳
דרישות   קדם   להגשת   מועמדות   למומחיות   בסיעוד  
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השתלמות מוכרת )קורס על בסיסי( רלוונטית על פי תחום המומחיות

תחומי השתלמות מוכרת המאושרים כדרישת תחום מומחיות קלינית
קדם להגשת מועמדות

·טיפול תומך אונקולוגיה	
· גריאטריה	
· טיפול מוגבר בחולה הגריאטרי	

·גריאטריה גריאטריה	
· טיפול מוגבר בחולה הגריאטרי	
· טיפול נמרץ משולב )כללי(	
· רפואה ראשונית בקהילה	

·סוכרת סוכרת	

·פגים טיפול נמרץ בפג וביילוד	
· טיפול נמרץ בפגים, ילודים, תינוקות, 	

ילדים )פית”י(

·כירורגיה טיפול נמרץ משולב )כללי(	
· טיפול מוגבר בחולה הגריאטרי	
· אונקולוגיה	

·רפואה ראשונית* רפואה ראשונית בקהילה 	
· טיפול נמרץ משולב )כללי(	
· טיפול מוגבר בחולה הגריאטרי	
· אונקולוגיה	

·כאב* טיפול נמרץ משולב )כללי(	
· 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

נספח 3 א׳
דרישות   קדם   להגשת   מועמדות   למומחיות   בסיעוד  
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נספח 4
מועדי בחינות רישוי ממשלתיות - מינהל הסיעוד 2020

מועדי בחינות הרישוי הממשלתיות למעמד אח/ות מוסמכ/ת

תאריך בחינה
בחינת רישוי למעמד אח/ות מוסמכ/ת

)מועד אפריל יתקיים בבנייני האומה - ירושלים
מועד ספטמבר יתקיים בגני התערוכה – ת”א(

06.04.2020

16.09.2020

מועד בחינת הרישוי הממשלתית למעמד אח/ות מעשי/ת

תאריך בחינה בחינת רישוי למעמד לאח/ות מעשי/ת
)יתקיים בבנייני האומה בירושלים(

27.12.2020

מועד בחינות ממיינות לקורסים לקראת הרשמה לקורסים על בסיסיים

תאריך בחינה
בחינה ממיינת לקראת הרשמה

לקורסים על בסיסיים
)מתקיים בבתי”ס לסיעוד על פי רשימה(

04.02.2020

04.05.2020
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מועדי בחינות הרישוי הממשלתיות למשתלמים
בקורסים על בסיסיים שלמדו בשנת 2019

תאריך הבחינהמספר ימי בחינהתחום המבחן

2אונקולוגיה
 02/01/2020

 05/01/2020

06/01/2020 1גסטרואנטרולוגיה

108/01/2020קידום בריאות

2פסיכיאטריה
 16/01/2020

19/01/2020

102/02/2020נפרולוגיה

4חדר ניתוח

 05/02/2020

 06/02/2020

 09/02/2020

 10/02/2020

2פגים
 13/02/2020

16/02/2020

2טיפול נמרץ ילדים
 24/02/2020

 25/02/2020

8טיפול נמרץ  משולב

27/02/2020

01/03/2020

 04/03/2020

 05/03/2020

 15/03/2020

 16/03/2020

 18/03/2020

 19/03/2020

23/03/2020 1רפואה ראשונית

נספח 4
מועדי בחינות רישוי ממשלתיות - מינהל הסיעוד 2020
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תאריך הבחינהמספר ימי בחינהתחום המבחן

3רפואה דחופה

30/03/2020

 31/03/2020

 02/04/2020

106/04/2020מיילדות בכתב

2גריאטריה
 19/04/2020

 20/04/2020

4מיילדות

 17/05/2020

 18/05/2020

 20/05/2020

 21/05/2020

2מועדי קיץ 1
 03/06/2020

 04/06/2020

23/07/2020 1רפואה ראשונית צה”ל

2מועדי קיץ 2
 03/08/2020

 04/08/2020

CBT110/09/2020

נספח 4
מועדי בחינות רישוי ממשלתיות - מינהל הסיעוד 2020
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מועדי בחינות הרישוי הממשלתיות לתואר אח/ות מומחה/ית

תאריך הבחינהאופן הבחינהתחום המבחן

18.3.20בכתבמדיניות ומינהל בסיעוד

30.03.20בע”פ

22.04.20בכתבגריאטריה

06.05.20בע”פ

30.06.20בכתבטיפול תומך

14.07.20בע”פ

02.09.20בכתבגריאטריה

15.09.20בע”פ

14.12.20בכתבסכרת

30.12.20בע”פ

         

נספח 4
מועדי בחינות רישוי ממשלתיות - מינהל הסיעוד 2020
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מועדי הערעורים על בחינת הרישוי הממשלתיות למעמד אח/ות מוסמכ/ת

תאריך ערעור
ערעור לבחינת רישוי למעמד אח/ות 

מוסמכ/ת
22.07.20

20.12.20

מועד הערעור על בחינת הרישוי הממשלתית למעמד אח/ות מעשי/ת

תאריך ערעור ערעור לבחינת רישוי לאח/ות מעשי/ת

17.02.20

מועדי הערעורים לבחינות הממיינות לקראת רישום לקורסים על בסיסיים בסיעוד

תאריך ערעור
ערעור לבחינה ממיינת לקראת הרשמה 

22.04.20להשתלמויות מוכרות בסיעוד

16.07.20

נספח 4
מועדי בחינות רישוי ממשלתיות - מינהל הסיעוד 2020
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מועדי הערעורים על בחינות הרישוי הממשלתיות בקורסים העל בסיסיים בסיעוד 

תאריך ערעור

ערעור על  בחינות הרישוי הממשלתיות 
בקורסים העל בסיסיים בסיעוד

24.03.20

16.07.20

05.08.20

01.10.20

מועד הערעור על בחינת הרישוי הממשלתית במיילדות

תאריך ערעור ערעור לבחינת רישוי ממשלתית במיילדות

05.05.20

מועדי הערעורים על בחינות רישוי לתואר אח/ות מומחה/ית

תאריך ערעורתחום המבחן

22.04.20מדיניות ומינהל בסיעוד

24.05.20גריאטריה

30.07.20טיפול תומך

13.10.20גריאטריה

ינואר 21סכרת

נספח 4
מועדי בחינות רישוי ממשלתיות - מינהל הסיעוד 2020
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מועדי בחינות הרישוי הממשלתיות למשתלמים שהחלו את לימודיהם
בקורסים העל בסיסיים בשנת 2020 )בחינות סימולטיביות ושאלות רב ברירה באותו היום(

תאריך הבחינהמספר ימי בחינהתחום המבחן

2ייעוץ הנקה
13/09/2020

14/09/2020

119/11/2020ייעוץ שינה

119/11/2020ייעוץ פעילות גופנית

101/12/2020פצע וסטומה

2סוכרת
03/12/2020

06/12/2020

124/12/2020שיקום

127/12/2020שבץ מוחי

129/12/2020גסטרואנטרולוגיה

2אונקולוגיה
03/01/2021

04/01/2021

2פסיכיאטריה
06/01/2021

07/01/2021

2מניעה וקידום בריאות+ ייעוץ הנקה
14/01/2021

17/01/2021

2טיפול נמרץ פגים
25/01/2021

26/01/2021

131/01/2021נפרולוגיה

121/03/2021רפואה ראשונית )קהילה(

יקבע בהמשך1רפואה ראשונית צבאית

3רפואה דחופה

05/04/2021

06/04/2021

07/04/2021

4מועדי קיץ

25/07/2021

26/07/2021

27/07/2021

28/07/2021

הבחינות יתקיימו במרכז הארצי לסימולציה בתל השומר )"מסר"(
מועדי בחינות הרישוי הממשלתיות, למשתלמים שהחלו את לימודיהם בקורסים העל בסיסיים בשנת 2020

 )בחינות סימולטיביות ושאלות רב ברירה במועדים נפרדים(

נספח 4 א׳
מועדי בחינות רישוי ממשלתיות - מינהל הסיעוד 2020-2021

קורסים על בסיסיים ומומחיות
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תאריך הבחינהאופן הבחינהמספר ימי בחינהתחום המבחן

חדר ניתוח
סימולציה4

03/02/2021

04/02/2021

07/02/2021

08/02/2021

24/02/2021שאלות רב ברירה1

גריאטריה
סימולציה2

10/03/2021

11/03/2021

24/02/2021 שאלות רב ברירה1

טיפול נמרץ משולב
סימולציה7

17/02/2021

18/02/2021

01/03/2021

02/03/2021

04/03/2021

07/03/2021

08/03/2021

24/02/2021שאלות רב ברירה1

טיפול נמרץ ילדים
סימולציה2

11/02/2021

14/02/2021

24/02/2021שאלות רב ברירה1

מיילדות
סימולציה4

12/05/2021

13/05/2021

19/05/2021

20/05/2021

אפריל 2021-שאלות רב ברירה1
 טרם נקבע

הבחינה בשאלות רב ברירה היא ממוחשבת ותתקיים במרכז הקונגרסים )בנייני האומה( ירושלים
הבחינות הסימולטיביות יתקיימו במרכז הארצי לסימולציה בתל השומר )"מסר"(

נספח 4 א׳
מועדי בחינות רישוי ממשלתיות - מינהל הסיעוד 2020-2021

קורסים על בסיסיים ומומחיות
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מועדי בחינות הרישוי הממשלתיות, למשתלמים שהחלו את לימודיהם
בקורסים העל בסיסיים בשנת 2020 הנבחנים בשאלות רב ברירה בלבד

תאריך הבחינהתחום המבחן

27/12/2020מניעת זיהומים

27/12/2020הדרכה קלינית 

הבחינה היא ממוחשבת תתקיים במרכז הקונגרסים )בנייני האומה( ירושלים

נספח 4 א׳
מועדי בחינות רישוי ממשלתיות - מינהל הסיעוד 2020-2021

קורסים על בסיסיים ומומחיות
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תאריך ערעורתחום המבחן

28/02/2021הדרכה קלינית

28/02/2021מניעת זיהומים

28/02/2021ייעוץ הנקה

28/02/2021ייעוץ שינה

28/02/2021ייעוץ פעילות גופנית

28/02/2021גסטרואנטרולוגיה

28/02/2021סוכרת

28/02/2021שיקום

28/02/2021פצע וסטומה

28/02/2021שבץ מוחי

07/04/2021נפרולוגיה

07/04/2021פסיכיאטריה

07/04/2021אונקולוגיה

07/04/2021מניעה וקידום בריאות+ ייעוץ הנקה

07/04/2021טיפול נמרץ פגים

03/05/2021מיילדות

01/06/2021גריאטריה

01/06/2021רפואה ראשונית )קהילה(

01/06/2021טיפול נמרץ משולב

01/06/2021רפואה דחופה

01/06/2021חדר ניתוח

01/06/2021טיפול נמרץ ילדים

מועדי הערעורים על בחינות הרישוי הממשלתיות בקורסים העל בסיסיים בסיעוד

נספח 4 א׳
מועדי בחינות רישוי ממשלתיות - מינהל הסיעוד 2020-2021

קורסים על בסיסיים ומומחיות
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מועדי בחינות הרישוי הממשלתיות לתואר אח/ות מומחה/ית
שהחלו את לימודיהם בשנת 2020

תאריך הבחינהאופן הבחינהתחום המבחן

גריאטריה
20/04/2021בכתב

02/05/2021בע”פ

טיפול תומך
20/04/2021בכתב

06/05/2021בע”פ

כירורגיה
20/04/2021בכתב

04/05/2021בע”פ

פגים
20/04/2021בכתב

09/05/2021בע”פ

מדיניות ומינהל
19/07/2021בכתב

02/08/2021בע”פ

סוכרת
19/07/2021בכתב

09/08/2021בע”פ

כאב
19/07/2021בכתב

11/08/2021בע”פ

קהילה
19/07/2021בכתב

04/08/2021בע”פ

נספח 4 א׳
מועדי בחינות רישוי ממשלתיות - מינהל הסיעוד 2020-2021

קורסים על בסיסיים ומומחיות
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מועדי הערעורים על בחינות הרישוי הממשלתיות לתואר אח/ות מומחה/ית

תאריך ערעורתחום המבחן

02/07/2021גריאטריה

02/07/2021טיפול תומך

02/07/2021כירורגיה

02/07/2021פגים

02/09/2021מדיניות ומינהל

02/09/2021סוכרת

02/09/2021כאב

02/09/2021קהילה

נספח 4 א׳
מועדי בחינות רישוי ממשלתיות - מינהל הסיעוד 2020-2021

קורסים על בסיסיים ומומחיות
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נספח 5
  חוזר   שכר   לימוד   לשנת  2020    

הנדון: שכר לימוד לשנת 2020

מסמך זה מתייחס לשכר לימוד במקבצי התוכניות הבאות:

השתלמויות מוכרות בסיעוד לאחיות מוסמכות* )קורסים על בסיסיים(א. 

תוכנית הסבת אקדמאים למעמד אחות מוסמכת*ב. 

לימודי תעודה למעמד אחות מוסמכת*ג. 

לגבי כל מקבץ תוכניות 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 ולנשים כאחד.
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נספח 5
  חוזר   שכר   לימוד   לשנת  2020    

כללי

הפורטל . 1  .2018 לספטמבר   1 ב-  החל  סיעוד"  ללומדי  האישי  ב"פורטל  הסטודנטים  קליטת  תהליך 
מיועד ללומדים בכל אחת מתוכניות הלימוד הבאות: 

· למעמד אחות מוסמכת: אקדמית, הסבת אקדמאים, לימודי תעודה.	

· למעמד אחות מעשית.	

· לימודי השתלמות מוכרת בסיעוד. 	

שכר הלימוד נגזר מתמחור תוכניות הלימוד ומשתנה בהתאם לאילוצי התקציב של אותה השנה.. 2

ולסמן . 3 באינטרנט  האישי  לפורטל  להיכנס  נדרש  בסיעוד  לימודים  לתוכנית  נרשם  אשר  סטודנט 
אישור על כתב התחייבות לתשלום שכר לימוד בפורטל. כמו כן יש להחתים את הסטודנט על  "כתב 
התחייבות לתשלום שכר לימוד עבור תוכניות לימודים בסיעוד" )ראה נספח 2(.  את כתב ההתחייבות 

החתום יש לתייק בתיקו האישי של הסטודנט. 

סטודנט יהיה זכאי לגשת לבחינת רישום/רישוי לאחר שמילא כל חובותיו, לרבות תשלומי שכר לימוד . 4
ודמי טיפול עבור הגשה לבחינה ממשלתית והנפקת תעודת רישום/רישוי.

סטודנט יהיה זכאי לקבל אשור על תוכנית לימודים, תעודה על סיום קורס, תעודת רישום/רישוי, או . 5
כל מסמך המעיד על לימודיו, אך ורק לאחר סיום תשלומי שכר לימוד. 

שלמד . 6 השעות  היקף  על  יחסי  לימוד  שכר  ישלם  הופסקו,  שלימודיו  או  לימודיו  המפסיק  סטודנט 
בהתאמה לדיווח שהתקבל מביה"ס. 

סטודנט לא יהיה זכאי לקבלת החזר של דמי הרישום.. 7
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נספח 5
  חוזר   שכר   לימוד   לשנת  2020    

תוכניות השתלמות מוכרת בסיעוד )קורסים על בסיסיים( א. 
המפורט מטה מתייחס לתוכניות השתלמות מוכרת אשר תופעלנה במועדים    

1 בינואר 2020 – 31 בדצמבר 2020.

תוכניות בתחום האקוטי, הכרוני, מצבים אקוטיים בחולי כרוני  

עקרונות א.1 
תמחור על-פי יחידות הוראה )מודולות( - 

תוכניות השתלמות מוכרת מתומחרות על בסיס יחידות ההוראה בחלוקה ללימודי:
חטיבה משותפת	 
תחום קליני ייחודי	 

שכר לימוד א.2 
שכר הלימוד לתוכניות השתלמות מוכרות בסיעוד מפורט בטבלה בסעיף א.6.	 
הנחה בשכר לימוד 	 

מהות    	 

במועדי ההפעלה הנקובים לעיל תינתן הנחה לחלק מתוכניות ההשתלמות המוכרת, בגובה של 	 
60% משכר הלימוד.

הנחה בשכר לימוד אינה חלה על תשלומים עבור דמי רישום, בחינת רישום/רישוי ותעודת רישום/	 
רישוי.

אחות 	  א.2.2.2.  בסעיף  המפורטים  התנאים  בכל  עומדת  אשר  לאחות  תינתן  לימוד  בשכר  הנחה 
שאינה עומדת באחד מהתנאים הנ"ל, תשלם שכר לימוד מלא.

תנאים	 

הנחה בשכר לימוד תינתן ללומדים העומדים בתנאים הבאים:    
אחות מוסמכת המועסקת במוסד רפואי ממשלתי או מוסד רפואי ציבורי אחר או קופת חולים )ראה 	 

נספח 1(, מטעמו נשלחה לתוכנית הלימודים. 
אחות מוסמכת הלומדת בתוכנית מלאה או בתחום קליני ייחודי בלבד )מודולה ייחודית( שממומנת 	 

על ידי משרד הבריאות. 
לתחומים 	  תתוכנן  האחות  של  העסקתה  כי  בכתב  מצהירה  הרפואי  במוסד  הסיעוד  מנהלת 

הרלוונטיים לתוכנית ההשתלמות המוכרת )ראה נספח 3(.
בקשת האחות בצירוף הצהרת מנהלת הסיעוד אושרה על ידי הווועדה להנחה בשכר לימוד, להלן 	 

"הווועדה".

יישום -     
הליך בקשת ההנחה: בקשת האחות להנחה תוגש לאחר קבלתה לתוכנית ההשתלמות המוכרת 	 

)ראה נספח 4(. הבקשה, בצירוף הצהרת מנהלת הסיעוד במוסד הרפואי הציבורי, תועבר למינהל 
הסיעוד באמצעות מנהלת ביה"ס לא יאוחר מ- 10 ימי עבודה מיום פתיחת תוכנית הלימודים. כמו 

כן מנהלת ביה"ס תסמן במערכת העוסקים כי האחות הגישה בקשה להנחה.

בקשה שתוגש לאחר המועד לא תידון בווועדה.
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נספח 5
  חוזר   שכר   לימוד   לשנת  2020    

הליך האישור: בקשת האחות, בצירוף הצהרת מנהלת הסיעוד, תידון בווועדה במינהל הסיעוד. 	 
.SMS החלטת הווועדה תסומן במערכת העוסקים ותועבר לאחות בהודעת

א.3   כללי תשלום שכר לימוד 

 לימודי חטיבה משותפת: 	 
ללומדים בבתי ספר לסיעוד ממשלתיים - שכר הלימוד ישולם בהתאמה לפריסת התשלומים 

המפורטת באתר התשלומים )מערכת עוסקים(. 
 התשלום הראשון מהווה מקדמה וישולם עד למועד פתיחת הקורס )ינואר 2020(.

ללומדים בבתי ספר שאינם ממשלתיים – פריסת התשלומים וגביית שכר לימוד הינה באחריות בית 
הספר לסיעוד המפעיל את התוכנית. 

 לימודי תחום קליני ייחודי: 
ללומדים בבתי ספר ממשלתיים - שכר הלימוד ישולם בהתאמה לפריסת התשלומים המפורטת 

באתר התשלומים )מערכת עוסקים(. 
ללומדים בבתי ספר שאינם ממשלתיים – פריסת התשלומים וגביית שכר לימוד הינה באחריות בית 

הספר לסיעוד המפעיל את התוכנית. 

מעבר בין יחידות הלימוד מותנה בהשלמת שכר הלימוד כנדרש. 	 

א.4   בקרה ודיווח 

מנהלת ביה"ס תהיה אחראית לביצוע בקרה ומעקב אחר תשלומי שכר הלימוד בבית ספרה 	 
במערכת העוסקים. 

מנהלת ביה"ס המפעיל תוכניות לימודים המתוקצבות על ידי מינהל הסיעוד, תהייה אחראית לעדכון 	 
במערכת העוסקים על לומד אשר הפסיק לימודיו  מרצונו או בהחלטת ביה"ס. העדכון יבוצע לא 

יאוחר משבעה )7( ימי עבודה מתום הפסקת הלימודים. 
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נספח 5
  חוזר   שכר   לימוד   לשנת  2020    

א.5.   דמי רישום 

דמי הרישום לכלל התוכניות להשתלמויות מוכרות לסיעוד יעמדו על סך 50 ₪.  )הסכום כולל את 	 
הרישום לחטיבה המשותפת ולמודולה הייחודית(. 

דמי הרישום למבחן ממיין יעמדו על סך 50 ₪.   

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

גובה שם התוכנית
ההנחה

שכר לימוד בחטיבה 
משותפת

שכר לימוד בתחום קליני 
הערותייחודי

ללא 
הנחה

לאחר 
לאחר הנחהללא הנחההנחה

ה. קלינית בת 100 שעות1,9956,930טיפול נמרץ משולב

ה. קלינית בת 200 שעות1,9957,770טיפול נמרץ משולב

ה. קלינית בת 100 שעות60%1,9957986,9302,772רפואה דחופה

ה. קלינית בת 200 שעות60%1,9957987,7703,108רפואה דחופה

60%1,9957987,3502,940שבץ מוחי

ה. קלינית בת 100 שעות1,9956,930טיפול נמרץ ילדים

ה. קלינית בת 300 שעות1,9958,610טיפול נמרץ ילדים

טיפול נמרץ פגים 
וילודים

ה. קלינית בת 100 שעות1,9956,405

טיפול נמרץ פגים 
וילודים

ה. קלינית בת 300 שעות1,9958,085

ה. קלינית בת 100 שעות1,8907,245נפרולוגיה

ה. קלינית בת 200 שעות1,8908,085נפרולוגיה

1,8907,770אונקולוגיה

60%1,8907568,7153,486גריאטריה

ה. קלינית בת 136 שעות60%1,8907567,3502,940גסטרו

ה. קלינית בת 200 שעות60%1,8907567,8753,150גסטרו

1,8907,560סוכרת

60%1,8907567,1402,856שיקום

1,8907,350פצעים וסטומה

11,130 1,890רפואה ראשונית
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  חוזר   שכר   לימוד   לשנת  2020    

תוכניות השתלמות מוכרת בסיעוד בתחומים אחרים

עקרונות א.7 
תוכניות ההשתלמות המוכרת בתחומים אלה, מתומחרות על בסיס סך יחידות ההוראה לתוכנית.

שכר לימוד א.8 
שכר הלימוד לתוכניות השתלמות מוכרת בסיעוד מפורט בטבלה בסעיף א.12.	 

הנחה בשכר לימוד 	 

מהות -   	 

במועדי ההפעלה הנקובים לעיל תינתן הנחה לחלק מתוכניות ההשתלמות המוכרת בגובה 	 
של 40% או בגובה של 60% משכר הלימוד.

הנחה בשכר הלימוד אינה חלה על תשלומים עבור דמי רישום, בחינת רישום/רישוי ותעודת 	 
רישום/רישוי.

א.2.2.8. 	  בסעיף  המפורטים  התנאים  בכל  עומדת  אשר  לאחות  תינתן  לימוד  בשכר  הנחה 
אחות שאינה עומדת באחד מהתנאים הנ"ל, תשלם שכר לימוד מלא.

תנאים -   	 

הנחה בשכר לימוד תינתן ללומדים העומדים בתנאים הבאים:   

אחות מוסמכת המועסקת במוסד רפואי ממשלתי או מוסד רפואי ציבורי אחר או בקופת חולים 	 
)ראה נספח 1(, מטעמו נשלחה לתוכנית הלימודים.

אחות מוסמכת הלומדת בתוכנית מלאה שממומנת על ידי משרד הבריאות. 	 

לתחומים 	  תתוכנן  האחות  של  העסקתה  כי  בכתב  מצהירה  הרפואי  במוסד  הסיעוד  מנהלת 
הרלוונטיים לתוכנית ההשתלמות המוכרת )ראה נספח 3(.

בקשת האחות בצירוף הצהרת מנהלת הסיעוד אושרה על ידי הווועדה להנחה בשכר לימוד, להלן 	 
"הווועדה".
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הליך בקשת ההנחה: בקשת האחות להנחה תוגש לאחר קבלתה לתוכנית ההשתלמות המוכרת 	 
)ראה נספח 4(. הבקשה, בצירוף הצהרת מנהלת הסיעוד במוסד הרפואי הציבורי, תועבר למינהל 
הסיעוד באמצעות מנהלת ביה"ס לא יאוחר מ- 10 ימי עבודה מיום פתיחת תוכנית הלימודים. כמו 

כן מנהלת ביה"ס תסמן במערכת העוסקים כי האחות הגישה בקשה להנחה.

בקשה שתוגש לאחר המועד לא תידון בווועדה.

הליך האישור: בקשת האחות, בצירוף הצהרת מנהלת הסיעוד, תידון בווועדה במינהל הסיעוד. 	 
.SMS החלטת הווועדה תסומן במערכת העוסקים ותועבר לאחות בהודעת

כללי תשלום שכר לימוד   א.9 
התשלומים 	  לפריסת  בהתאמה  ישולם  הלימוד  שכר   - ממשלתיים  לסיעוד  ספר  בבתי  ללומדים 

המפורטת באתר התשלומים )מערכת עוסקים(. 

התשלום הראשון מהווה מקדמה וישולם עד למועד פתיחת הקורס  )ינואר 2020(.  

ללומדים בבתי ספר שאינם ממשלתיים – פריסת התשלומים וגביית שכר לימוד הינה באחריות בית   
הספר לסיעוד המפעיל את התוכנית. 

פריסת התשלומים וגבייתם בתוכניות השתלמות מוכרת בהדרכה קלינית, טיפול קוגניטיבי התנהגותי  	 
)CBT( הנה באחריות בית הספר לסיעוד המפעיל את התוכנית.

בקרה ודיווח  א.10 
מנהלת ביה"ס תהיה אחראית לביצוע בקרה ומעקב אחר תשלומי שכר הלימוד בבית ספרה במערכת 	 

העוסקים. 

מנהלת ביה"ס המפעיל תוכניות לימודים המתוקצבות על ידי מינהל הסיעוד, תהייה אחראית לעדכון 	 
במערכת העוסקים על לומד אשר הפסיק לימודיו  מרצונו או בהחלטת ביה"ס. העדכון יבוצע לא יאוחר 

משבעה )7( ימי עבודה מתום הפסקת הלימודים. 

א.11  דמי רישום 
דמי הרישום לכלל התוכניות להשתלמויות מוכרות לסיעוד יעמדו על סך 50 ₪	 

דמי הרישום למבחן ממיין יעמדו על סך 50 ₪. 	 
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טבלת שכר לימוד עבור תוכניות השתלמות מוכרת בסיעוד בתחומים אחרים א.12 

הערות שכר לימוד 
לאחר הנחה

שכר לימוד 
ללא הנחה גובה ההנחה שם התוכנית

ה. קלינית בת 216 שעות 3,402 8,505 60% חדר ניתוח 

ה. קלינית בת 416 שעות 4,074 10,185 60% חדר ניתוח 

4,410 11,025 60% פסיכיאטריה

4,334 10,835 60% מניעה, קידום בריאות  וייעוץ הנקה

4,662 7,770 40% מניעת זיהומים

14,490 מיילדות

5,670 יעוץ הנקה

4,527 יעוץ הנקה - השלמה

4,851 8,085 40% יעוץ פעילות גופנית

6,000 ייעוץ שינה

16,800 טיפול קוגניטיבי התנהגותי
C.B.T

3,045 הדרכה קלינית
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תוכנית הסבת אקדמאים למעמד אחות מוסמכת ב. 
המפורט מטה מתייחס לתוכניות הסבת אקדמאים אשר מועד הפעלתן הוא בין התאריכים 1 בינואר 2020 לבין   

31 בדצמבר 2020.

עקרונות ב.1 
תוקף התעריפים   

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

שכר לימוד ב.2 
שכר הלימוד לתוכנית בת 2,648 שעות להסבת אקדמאים למעמד אחות מוסמכת הוא  23,900 ₪.   

מלגת לימודים כהלוואה עומדת: ב.1.2 

מהות -  	 

מלגה 	  תינתן   )2020 בשנת  )שהחלה  מוסמכת  אחות  למעמד  אקדמאים  הסבת  בתוכנית 
כהלוואה עומדת, מטעם משרד הבריאות, בגובה 50% משכר הלימוד לתוכנית. 

המלגה אינה חלה על תשלום עבור דמי רישום, בחינת רישום ותעודת רישום.	 

סטודנט ישלם שכר לימוד מלא ולא יהיה זכאי למלגה אם אינו עומד בתנאים המפורטים 	 
מטה. 

תנאים -  	 

מלגה כהלוואה עומדת בגובה של 11,950 ₪ תינתן ללומדים העומדים בתנאים הבאים: 

הסטודנט לומד באחד מבתי הספר לסיעוד שאושרו על ידי מינהל הסיעוד להפעיל תוכנית 	 
במתכונת זו )תוכנית שאינה אקדמית(.

הסטודנט, הציג תעודת זהות על שמו וחתם בפני נציג בית הספר האחראי לנושא, על הסכם 	 
התחייבות, לרבות חתימה על שטר חוב על סך 11,950 ₪ ובצרוף צילום תעודת זהות וצילום 

כרטיס אשראי )הסכם התחייבות ושטר חוב יישלחו לבתי"ס בהמשך(. 

הסטודנט שילם את יתרת שכר הלימוד בסך של 11,950 ₪ על פי המפורט בסעיף ב.3. 	 

סטודנט אשר קיבל מלגה בעבר לצורך לימודיו בתוכנית להסבת אקדמאים, הפסיק לימודיו 	 
או שלימודיו הופסקו, רשאי להגיש בקשה למלגה פעם נוספת בתנאי ששילם עבור לימודיו 

הקודמים בתוכנית. במקרה זה, יידרש לתשלום יתרת שכר הלימוד כמקובל. 

 יישום -  	 

מנהלת בית הספר תעביר למינהל הסיעוד, רשימת סטודנטים שחתמו על הסכם התחייבות, 	 
בצרוף הסכם החתום על ידי הסטודנט והמחאה, לא יאוחר מ-20 יום מיום תחילת הלימודים.

הפסקת לימודים בבתי ספר לסיעוד שאינם ממשלתיים:	 

על  הסיעוד  מינהל  את  בכתב  תיידע  וכן  העוסקים  במערכת  תעדכן  הספר  בית  מנהלת 
הפסקת לימודים של סטודנט, לרבות כל שינוי במתכונת הלימודים, לרבות מועד הפסקת 
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ימי   )7( יאוחר מתום שבעה  6. זאת לא  והשעות שנלמדו באמצעות נספח מס'  הלימודים 
עבודה. 

הפסקת לימודים בבתי ספר לסיעוד ממשלתיים:	 
לימודים של סטודנט, לרבות  מנהלת בית הספר תעדכן במערכת העוסקים על הפסקת 
מועד הפסקת הלימודים והשעות שנלמדו באמצעות. זאת לא יאוחר מתום שבעה )7( ימי 

עבודה. 

כללי תשלום שכר לימוד   ב.3  

סטודנט ישלם מקדמת שכר לימוד בגובה של  10% מסך העלות הכוללת של הקורס. המקדמה תשולם 	 
עם ההודעה על קבלתו לתוכנית הלימודים ולא יאוחר מיום תחילת תוכנית הלימודים. סטודנט יהיה 

זכאי להחזר המקדמה תוך 45 ימי עבודה, אם לא התחיל את תוכנית הלימודים. 

גביית התשלומים מסטודנטים שחתמו על הסכם התחייבות, תיעשה בשתי פעימות )כולל המקדמה(. 	 
בהתאם להסכם בכל פעימה יגבה תשלום בגובה של 25% משכר הלימוד הכולל. סה"כ יגבו תשלומים 

בהיקף של 50% משכר לימוד.   

גביית תשלומים עבור תוכנית שמועד תחילתה הוא מרץ/אפריל/מאי 2020:	 

· יש להשלים גביית 50% משכר הלימוד )כולל מקדמה( לא יאוחר מיום 1 ביולי/אוגוסט/	
ספטמבר 2020 בהתאמה למועד תחילת הקורס.  

·  יש להשלים גביית 50% הנותרים משכר לימוד לא יאוחר מיום 	
1 ביולי/אוגוסט/ספטמבר 2021 בהתאמה למועד תחילת הקורס. 

גביית תשלומים עבור תוכנית שמועד תחילתה הוא ספטמבר/אוקטובר/נובמבר 2020:	 

· יש להשלים גביית 50% משכר הלימוד )כולל מקדמה( לא יאוחר מיום 1 במרץ/אפריל/מאי 	
2021 בהתאמה למועד תחילת הקורס.  

· יש להשלים גביית 50% הנותרים משכר לימוד לא יאוחר מיום 1 במרץ/אפריל/מאי 2022 	
בהתאמה למועד תחילת הקורס. 

מעבר משנה א' לשנה ב' מותנה בהשלמת שכר הלימוד כנדרש.	 

בקרה ודיווח  ב.4 

 דיווח על ידי בתי ספר שאינם ממשלתיים:	 
מנהלת ביה"ס שאינו ממשלתי תעביר למינהל הסיעוד דו"ח המאשר תשלומי שכר לימוד של 

הלומדים שחתמו על הסכם התחייבות בתוכנית להסבת אקדמאים לאחות מוסמכת. הדו"ח יועבר 
על גבי טבלה )ראה נספח 5( בכפוף להסכם בשני מועדים הבאים:
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·  דו"חות תשלומי שכר לימוד בתוכנית שמועד תחילתה הוא מרץ/אפריל/מאי 2020 יועברו: 	
דו"ח על תשלום ראשון לא יאוחר מיום 30 במרץ/אפריל/מאי 2020 בהתאמה למועד תחילת 

 הקורס.
דו"ח על תשלום שני לא יאוחר מיום 30 במרץ/אפריל/מאי 2021 בהתאמה למועד תחילת 

הקורס.

· דו"חות תשלומי שכר לימוד בתוכנית שמועד תחילתה הוא ספטמבר/אוקטובר/נובמבר 2020 	
 יועברו: 

דו"ח על תשלום ראשון לא יאוחר מיום   30 ספטמבר/אוקטובר/נובמבר 2020 בהתאמה 
 למועד תחילת הקורס. 

דו"ח על תשלום שני לא יאוחר מיום 30 ספטמבר/אוקטובר/נובמבר 2021 בהתאמה למועד 
תחילת הקורס.

בקרה על ידי בתי ספר ממשלתיים:	 
מנהלת ביה"ס תהיה אחראית לביצוע בקרה ומעקב אחר תשלומי שכר הלימוד בבית ספרה במערכת 

העוסקים. 

ב.5   דמי רישום  
דמי רישום לתוכנית הסבת אקדמאים למעמד אחות מוסמכת - 240 ₪.

לימודי תעודה למעמד אחות מוסמכת ג. 
לימודי תעודה הם תוכניות לימודים גנריות למעמד אחות מוסמכת המתוקצבות מדי שנה בהתאם לכללי תקציב   

המדינה. 

המפורט מטה מתייחס לתוכניות אשר מועד הפעלתן הוא בין התאריכים 1 בינואר 2020 לבין 31 בדצמבר 2020. 

ג.1.  עקרונות

תוקף התעריפים - תוקף שכר הלימוד הוא כפי שנקבע למועד פתיחת תוכנית הלימודים, דהיינו: לא 
יחולו שינויים בשכר הלימוד במהלך הפעלת התוכנית.

ג.2.  שכר לימוד 

שכר הלימוד לתוכנית לימוד גנרית בת 2,648 שעות הוא 23,900 ₪.
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ביצוע התוכנית, בפריסה רחבה או צרה, אינו משנה את גובה שכר הלימוד.

מלגת לימודים כהלוואה עומדת: ג.1.2 

מהות -  	 

בתוכנית לימודי תעודה למעמד אחות מוסמכת )שהחלה בשנת 2020( תינתן מלגה כהלוואה 	 
עומדת, מטעם משרד הבריאות, בגובה 50% משכר הלימוד לתוכנית. 

המלגה אינה חלה על תשלום עבור דמי רישום, בחינת רישום ותעודת רישום.	 

סטודנט ישלם שכר לימוד מלא ולא יהיה זכאי למלגה אם אינו עומד בתנאים המפורטים 	 
מטה. 

תנאים -  	 

מלגה כהלוואה עומדת בגובה של 11,950 ₪ תינתן ללומדים העומדים בתנאים הבאים: 

הסטודנט לומד באחד מבתי הספר לסיעוד שאושרו על ידי מינהל הסיעוד להפעיל תוכנית 	 
במתכונת זו.

הסטודנט, הציג תעודת זהות על שמו וחתם בפני נציג בית הספר האחראי לנושא, על הסכם 	 
התחייבות, לרבות חתימה על שטר חוב על סך 11,950 ₪ ובצרוף צילום תעודת זהות וצילום 

כרטיס אשראי )הסכם התחייבות ושטר חוב יישלחו לבתי הספר בהמשך(. 

הסטודנט שילם את יתרת שכר הלימוד בסך של 11,950 ₪ על פי המפורט בסעיף ג.3. 	 

אחות 	  למעמד  תעודה  לימודי  בתוכנית  לימודיו  לצורך  בעבר  מלגה  קיבל  אשר  סטודנט 
נוספת  פעם  למלגה  בקשה  להגיש  רשאי  הופסקו,  שלימודיו  או  לימודיו  הפסיק  מוסמכת, 
יתרת שכר  יידרש לתשלום  זה,  לימודיו הקודמים בתוכנית. במקרה  עבור  בתנאי ששילם 

הלימוד כמקובל. 

 יישום -   	 

מנהלת בית הספר תעביר למינהל הסיעוד, רשימת סטודנטים שחתמו על הסכם התחייבות, 	 
בצרוף הסכם החתום על ידי הסטודנט והמחאה, לא יאוחר מ- 20 יום מיום תחילת הלימודים.

על 	  הסיעוד  מינהל  את  בכתב  תיידע  וכן  העוסקים  במערכת  תעדכן  הספר  בית  מנהלת 
הפסקת לימודים של סטודנט, לרבות כל שינוי במתכונת הלימודים, לרבות מועד הפסקת 
ימי   )7( יאוחר מתום שבעה  לא  זאת   .6 נספח מס'  והשעות שנלמדו באמצעות  הלימודים 

עבודה. 
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ג.3.  כללי תשלום שכר לימוד 

באחריות בתי הספר לסיעוד לגבות שכר הלימוד.

דמי רישום ומקדמת שכר לימוד ג.4. 

 דמי רישום חד פעמיים לתוכנית לימודים גנרית למעמד אחות מוסמכת הם 240 ₪.

ב ב ר כ ה,

ד"ר אלזה לבון

מנהלת המחלקה לאסדרת כוח אדם בסיעוד

העתק: ד"ר שושי גולדברג, אחות ראשית ארצית וראש מינהל הסיעוד
גב' תמי אנוקה, מרכזת בכירה מינהל הסיעוד

צוות מינהל הסיעוד
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נספח 5
  חוזר   שכר   לימוד   לשנת  2020    

נספח 1
רשימת מוסדות בריאות ציבוריים* וקופות חולים הנכללים בתוכנית הסיוע
של מינהל הסיעוד לאחיות הלומדות בתוכניות השתלמות מוכרת בסיעוד

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	 

קופות חולים
שירותי בריאות כללית	 
קופת חולים מאוחדת	 
מכבי שירותי בריאות	 
לאומית שירותי בריאות	 

* מוסדות נוספים שאינם מופיעים ברשימה זו ניתן לבדוק את מעמדם כארגונים ציבוריים בקישור המצורף.
לצורך החיפוש יש ללחוץ על הקישור הבא: 

https://www.old.health.gov.il/units/pharmacy/institution/select_try.asp

https://www.old.health.gov.il/units/pharmacy/institution/select_try.asp
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נספח 5
  חוזר   שכר   לימוד   לשנת  2020    

נספח 2
כתב התחייבות לתשלום שכר לימוד עבור תוכנית לימודים בסיעוד

חלק א' -  פרטים אישים

שם  ______________________________  ת.ז. _________________________ 

כתובת ________________________________________ טלפון סלולארי ______________________

טלפון נוסף ____________________ כתובת דוא"ל ________________________________________

לומד/ת בתוכנית _____________________________ מועד פתיחה __________  מועד סיום ___________

בבי"ס לסיעוד ____________________________________________________________________

חלק ב' – מהות ההתחייבות

אני מצהיר/ה ומתחייב/ת בזאת כדלהלן:

שכר הלימוד בו אני מתחייב/ת לעמוד הוא בגובה של __________________ ₪.. 1
ידוע לי שאני מחויב לשלם שכר לימוד כפי שאדרש בהתאם לכללי משרד הבריאות ותקנון בית הספר לסיעוד.. 2
ידועים לי הכללים והתנאים לתשלום שכר הלימוד בתוכנית בה אני משתתף ואני מתחייב/ת לנהוג על פיהם.. 3
ידוע לי שחתימתי על גבי הטופס מהווה התחייבות מצדי לתשלום שכר הלימוד כפי שאדרש.. 4
ידוע לי כי במידה ויופסקו לימודי, תהא הסיבה לכך אשר תהא, ייגבה ממני שכר הלימוד באופן יחסי בהתאם לתאריך בו הודיע . 5

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.    . 7
ידוע לי שאם לא אעמוד בתנאים ובכללים הנדרשים לתשלום שכר הלימוד, רשאי בית הספר להפסיק לימודיי לאלתר, ללא . 8

התראה נוספת. 

חתימת התלמיד  __________________________  תאריך החתימה _________________________

תאריך: ______________
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נספח 5
  חוזר   שכר   לימוד   לשנת  2020    

לכבוד
מינהל הסיעוד

נספח 3
משרד הבריאות

ת"ד 1176
ירושלים

באמצעות מנהלת ביה"ס לסיעוד __________________________________________________

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

אני _________________________ מנהל/ת הסיעוד ב  _______________________________
                       שם פרטי ומשפחה

מצהיר/ה כי המועמד/ת ___________________________ נשלח/ת מטעם המוסד ללימודים 
                                         שם פרטי ומשפחה 

בתוכנית השתלמות מוכרת בסיעוד בתחום: ___________________________________________

שתחל במועד _____________________________________  וכי השתתפותו/ה בתוכנית חיונית 
למוסד.

בתום הקורס יש בכוונתי לשבצו/ה לעבודה בתחום הרלוונטי:

כן

לא

השתתפות המוסד השולח:

היעדרות בשכר

שכר לימוד

אינו משתתף
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נספח 5
  חוזר   שכר   לימוד   לשנת  2020    

נספח 4

תאריך: ______________
לכבוד

מינהל הסיעוד
משרד הבריאות

ת"ד 1176, 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  _____________________________     ת"ז _______________________
                              שם ומשפחה 

המועסקת במוסד  ___________________________________________________________

מזה _________________________ שנים/חודשים. במחלקה __________________________ 

לומד/ת בתוכנית להשתלמות מוכרת  בסיעוד בתחום ______________________________________

במסלול ________________________________________    מתאריך ___________________

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

· ידוע לי, שבתום התוכנית 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 ממינהל הסיעוד המאשרת בקשתי להנחה בשכר לימוד, עלי לשלם את מלוא 	

שכר הלימוד.
· ידוע לי כי הזכאות להנחה היא חד פעמית לאותה תוכנית לימודים.	

___________________________

       חתימה + חותמת מנהל/ת הסיעוד

________________________

          חתימת האח/אחות
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נספח 5
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נספח 5

תאריך: ______________
לכבוד

גב' תמי אנוקה
מרכזת בכירה

מינהל הסיעוד, משרד הבריאות
ת"ד 1176, ירושלים

הנדון:   דיווח על תשלומי שכר לימוד

 סימוכין: חוזר שכר לימוד לשנת 2020

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

שם ביה"ס לסיעוד  _________________________________________________________

שם התוכנית_____________________________________________________________

מועד תחילת הלימודים ______________________________________________________

_________________________________________ סך הלומדים שהחלו לימודיהם בתוכנית  

_________________________________________ סך הלומדים שהפסיקו לימודים בתוכנית  

מס’ 
סידורי

אישור להנחה/ת”זשם
מלגה
כן/לא

גובה שכ”ל 
ששולם

הערות

____________________________

             חתימה+ חותמת מנהלת בית הספר



תכנית עבודה - מינהל הסיעוד 109

נספח 5
  חוזר   שכר   לימוד   לשנת  2020    

נספח 6
תאריך: ______________

לכבוד
גב' תמי אנוקה
מרכזת בכירה

מינהל הסיעוד, משרד הבריאות
ת"ד 1176, ירושלים

הנדון:   הודעה על הפסקת לימודים

סימוכין: חוזר שכר לימוד לשנת 2020

הריני להודיע כי הלומד/ת ________________________ ת"ז ______________________________
      שם פרטי ומשפחה

בתוכנית הלימודים __________________   _____________, שהחלה בתאריך ___________________

בביה"ס לסיעוד   _______________________________________________________________

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

הפסיק/ה לימודיו/ה בתאריך ____________. 

עד למועד הפסקת הלימודים הנ"ל למד/ה _______________ שעות לימוד. 
שילם/מה שכר לימוד בסך ____________.

לא  / כן  קיבל/ה מלגה/הנחה בשכר לימוד:  
פרטי התקשרות עם הלומד:

_________________________________  טלפון:  ____________________________ כתובת: 

__________________________________________________________________ דוא"ל: 

הערות: ___________________________________________________________________

____________________________

                   חתימה+ חותמת מנהלת בית הספר 

____________________________

                               שם מנהלת בית הספר 
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