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 נהל הסיעודימ -2022-2021 ממשלתיות מועדי בחינות רישוי

 

 מועדי בחינות הרישוי הממשלתיות למעמד אח/ות מוסמכ/ת

 תאריך בחינה

 בחינת רישוי למעמד אח/ות מוסמכ/ת

 

05/04/2021 

06/04/2021 

13/9/2021 

14/9/2021 

 

 מועד בחינת הרישוי הממשלתית למעמד אח/ות מעשי/ת

  תאריך בחינה

 בחינת רישוי למעמד  לאח/ות מעשי/ת

 
22/12/2021 

 

 מועדי הבחינות הממיינות לקראת הרשמה לקורסים על בסיסיים בסיעוד

 

 

 

 

 

 תאריך בחינה
 

 

בחינה ממיינת לקראת הרשמה לקורסים על 
 בסיסיים

( לסיעוד על פי רשימהבבתי הספר )מתקיים   

08/02/2021 

11/04/2021 



 

2 
 מינהל הסיעוד

 משרד הבריאות
 91010ירושלים  1176ת.ד.

call.habriut@moh.health.gov.il  
 

 

Nursing Division 
Ministry of Health 
P.O.B 1176 Jerusalem 91010 
call.habriut@moh.health.gov.il  
 

 

 שהחלו את לימודיהםמועדי בחינות הרישוי הממשלתיות למשתלמים בקורסים על בסיסיים 
 2020בשנת 

 תאריך הבחינה מספר ימי בחינה תחום המבחן

 2 אונקולוגיה
28/02/2021 

01/03/2021 

הנקהת+ ייעוץ קידום בריאומניעה ו  2 
14/01/2021 

17/01/2021 

 2 פסיכיאטריה
17/02/2021 

18/02/2021 

 2 נפרולוגיה
31/01/2021 

01/02/2021 

 4 חדר ניתוח

תחנות סימולציה -04/02/2021  

תחנות סימולציה -07/02/2021  

תחנות סימולציה -08/02/2021  

ידע תחנת -24/02/2021  

 2 טיפול נמרץ פגים
25/01/2021 

26/01/2021 

 3 טיפול נמרץ ילדים

תחנות סימולציה -11/02/2021  

תחנות סימולציה -14/02/2021  

תחנת ידע -24/02/2021  

)סימולציה+ידע( טיפול נמרץ משולב  
(2020)מחזור יולי    3 

10/03/2021 

11/03/2021 

14/03/2021 

 טיפול נמרץ משולב
(2020)מחזור ספטמבר    10 

09/08/2021 

10/08/2021 

11/08/2021 

15/08/2021 

16/08/2021 
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17/08/2021 

18/08/2021 

22/08/2021 

23/08/2021 

24/08/2021 

)קהילה( רפואה ראשונית  1 15/03/2021 

 4 רפואה דחופה

05/04/2021 

06/04/2021 

07/04/2021 

08/04/2021 

 02/06/2021 1 הדרכה קלינית )לבוגרי קורס ייעודי(

 5 מיילדות

בכתב -06/04/2021  

סימולציה -12/05/2021  

סימולציה -13/05/2021  

סימולציה -19/05/2021  

סימולציה -20/05/2021  

 3 גריאטריה

תחנות סימולציה -21/02/2021  

תחנות סימולציה -22/02/2021  

ידע תחנת -24/02/2021  

 

  בחינות בקורסים על בסיסיים בהם יש מספר ימי בחינה השיבוץ למועד הסופי ייקבע על ידי
 ויפורסם לנבחן בזימון לבחינה. מחלקת  הבחינות
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 את לימודיהם שהחלומועדי בחינות הרישוי הממשלתיות למשתלמים בקורסים על בסיסיים 
 2021בשנת 
 

ימי בחינה מספר תחום המבחן  תאריך הבחינה 

 5 מיילדות

בכתב -טרם נקבע  

סימולציה -11/05/2022  

סימולציה -05/2022/12  

סימולציה -05/2022/15  

סימולציה -05/2022/16  

 2 ייעוץ הנקה
13/10/2021 

14/10/2021 

 4 חדר ניתוח

31/01/2022 

01/02/2022 

02/02/2022 

03/02/2022 

 2 פסיכיאטריה
16/12/2021 

19/12/2021 

ת+ ייעוץ הנקהקידום בריאומניעה ו  2 
28/03/2022 

29/03/2022 

 9 טיפול נמרץ משולב

28/12/2021 

29/12/2021 

30/12/2021 

03/01/2022 
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04/01/2022 

05/01/2022 

06/01/2022 

10/01/2022 

11/01/2022 

ייעוץ שינה *  1 22/11/2021 

 4 רפואה דחופה

14/02/2022 

15/02/2022 

16/02/2022 

17/02/2022 

 טרם נקבע 1 * ייעוץ פעילות גופנית

 3 טיפול נמרץ ילדים

02/03/2022 

03/03/2022 

06/03/2022 

 3 טיפול נמרץ פגים

08/02/2022 

09/02/2022 

10/02/2022 

 3 גריאטריה

13/01/2022 

16/01/2022 

17/01/2022 

 2 אונקולוגיה
27/02/2022 

28/02/2022 

 11/11/2021 2 טיפול בפצעים וסטומה
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14/11/2021 

 18/10/2021 1 רפואה ראשונית צבאית

 27/01/2022 1 אי ספיקת לב

 2 רפואה ראשונית )קהילה(
08/03/2022 

09/03/2022 

 21/10/2021 1 שבץ מוחי

 28/11/2021 1 שיקום

 22/12/2021 1 הדרכה קלינית

 22/12/2021 1 מניעת זיהומים

 2 סוכרת
16/11/2021 

17/11/2021 

 2 נפרולוגיה
14/03/2022 

15/03/2022 

 09/12/2021 1 גסטרואנטרולוגיה

 

 * בחינה זו תתקיים במסר ירושלים

  למועד הסופי ייקבע על ידי בחינות בקורסים על בסיסיים בהם יש מספר ימי בחינה השיבוץ
 ויפורסם לנבחן בזימון לבחינה. מחלקת  הבחינות
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 ית קלינית בסיעוד\מומחהות \ת הרישוי הממשלתיות לתואר אחמועדי בחינו

 

 

 

 

 

 

 

 תאריך הבחינה אופן הבחינה תחום המבחן

 פגים
 19/04/2021 בכתב

 03/05/2021 בע"פ

 גריאטריה )מכון טל(
 06/05/2021 בכתב

 24/05/2021 בע"פ

 טיפול תומך )מכון טל(
 06/05/2021 בכתב

 20/05/2021 בע"פ

 גריאטריה
 30/08/2021 בכתב

 12/09/2021 בע"פ

 טיפול תומך
 09/09/2021 בכתב

 30/09/2021 בע"פ
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 מועדי הערעורים על בחינת הרישוי הממשלתיות למעמד אח/ות מוסמכ/ת

 תאריך ערעור

 

 לבחינת רישוי למעמד אח/ות מוסמכ/תערעור 
 2021בשנת 

 

 20/07/2021 

10/11/2021 

 

 

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

  תאריך ערעור

  אח/ות מעשי/תמעמד ערעור לבחינת רישוי ל

2021מועד דצמבר   

 

 טרם נקבע
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 רישום לקורסים על בסיסיים בסיעודמועדי ערעור לבחינות הממיינות לקראת 

 

 תאריך הערעור

בחינה ממיינת לקראת הרשמה ערעור 
 להשתלמויות מוכרות בסיעוד

 

14/01/2021 

15/02/2021 

2020לבחינות ט.נ משולב מועד דצמבר   

15/03/2021 

12/07/2021 

 

 בסיעודמועדי הערעור על בחינות הרישוי הממשלתיות בקורסים העל בסיסיים 

 תאריך הערעור

ערעור על  בחינות הרישוי הממשלתיות בקורסים 
 העל בסיסיים בסיעוד

14/01/2021 

07/04/2021 

15/06/2021 

08/11/2021 
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