
 

 

 "ט תשרי תשע"טכ
 2018אוקטובר  08

 419319618סימוכין: 
 148/18חוזר מס' 

 מנהלות הסיעוד בבתי החולים  אל: 
 ובבריאות הציבור מנהלות הסיעוד בקופות החולים

 לסיעוד ומנהלות בתי ספר לסיעוד  יםראשי חוג
 

 לסטודנטים ומשתלמים בסיעוד הדרכה קלינית הנדון:
 

 . 2018ביולי  8חוזר נש"מ "עדכון תעריף בגין הדרכה קלינית של סטודנטים לסיעוד" מיום  :סימוכין
 .2018ביולי  10חוזר נש"מ "הדרכה קלינית של סטודנטים/ות בסיעוד" מיום  

 
 הבאים:  מנהל הסיעוד יחוזרחוזר זה מבטל את 

 . מדריך קליני מורשה" - 49"עדכון לחוזר מס'  68/2007חוזר מס'  .1

"התקשרות בין אוניברסיטאות, מכללות, ובתי ספר לסיעוד לבין מוסד רפואי, לצורך  76/2008מס' חוזר   .2
 מתן שירותי הדרכה".

 
למתן שירותי הדרכה קלינית כלל התנאים המאגדת את  השבסימוכין להלן הנחיי םבהמשך לחוזרי

 באשפוז ובקהילה. ,ומשתלמים בסיעוד לסטודנטים
 

 : רקע
 ימספר הוגדלו להשגתואשר  לאומי יעדשיעורן לאלף נפש באוכלוסיה הינה והעלאת מספר האחיות 

זאת לצד הגדלת היקפי השדות הקלינים ומערך המדריכים  .בסיעוד הלימודתוכניות  מספרהלומדים ו
 מגמה זו עתידה להמשך בשנים הקרובות. .באשפוז ובקהילההמורשים הקליניים 

יכולתו והמקצועי קידומו לם התיפקוד יאפשר את המשך מיצוב תפקידו של המדריך הקליני המורשה בסו
 טיפול.ה ילהדריך סטודנטים ומשתלמים בסיעוד כחלק בלתי נפרד מתפקידו הפורמלי בכל מיתאר

בין  ההתקשרות תעריפיהוגדרו הכללים, עקרונות התגמול ו ,הדרכה קליניתעל מנת לאפשר מתן שירותי 
 המוסדות הרפואיים לבין מוסדות הלימוד בסיעוד. 

 
 מטרה:

 במוסד רפואי באשפוז ובקהילה. ,מדריך קליני מורשה הדרכה קלינית ע"ישירותי  למתןהכללים  הגדרת .1

הסדרת תעריפי ההתקשרות בין המוסד הרפואי הגדרת עקרונות התגמול למתן שירותי הדרכה קלינית ו .2
 , מכללות ובתי ספר לסיעוד.לבין אוניברסיטאות

 
 אחריות ליישום:

 ת הסיעוד בכל מוסדות הרפואה באשפוז ובקהילה.ומנהל .1

 ראשי חוגים לסיעוד באוניברסיטאות/מכללות ומנהלות בתי ספר לסיעוד. .2

 
  1/10/2018 תאריך החלה:
 2019נובמבר  תאריך בקרה:

 
 ד"ר שושי גולדברג

 אחות ראשית ארצית
 וראשת מינהל הסיעוד



 

 

 עיקרי ההנחייה

  

 הגדרות

 . 1 בסעיףאח מוסמך העומד בכל הקריטריונים המפורטים  מדריך קליני מורשה:

 בתוכנית לימודים גנרית לסיעוד.  לומד סטודנט לסיעוד:

 בסיעוד.השתלמות מוכרת תכנית לב הלומדמוסמך אח  משתלם בסיעוד:

 לרבות רפואה דחופה, חדר ניתוח וחדר לידה.  ,מחלקה בבית חולים :המחלק

/ פגים /ילדים /לב /כללי טיפול נמרץ:, , התאוששותשבץ מוחי כגון:נמרץ )/מוגברטיפול ל היחיד יחידה:

 (.נוירורכירורגי

 ומכונים. יום יאשפוז ות חוץ,מרפאיחידה אמבולטורית בבית חולים לרבות  יחידה אמבולטורית:

שירות רפואי אחר  ולרבות כל תחנות לבריאות המשפחהמרפאות, מכונים,  שירותים רפואיים בקהילה:

 הניתן בקהילה.

 
 :פירוט ההנחיה

 
 יונים למינוי מדריך קליני מורשה:קריטר .1

 .כאח מוסמך תעודת רישום ממשלתית .א

 עוד או תואר אקדמי המוכר בישראל.תואר אקדמי בסי .ב

מינהל תעודת רישום ממשלתית המעידה על השתלמות מוכרת בהדרכה קלינית או אישור  .ג

 מודולה על בסיסית בהדרכה קלינית.סיום על  הסיעוד המעיד

תעודת רישום ממשלתית המעידה על השתלמות מוכרת בתחום קליני רלוונטי למחלקה.  .ד

 רישום כאמור. בתחומים קליניים בהם לא קיימת השתלמות מוכרת אין חובה לתעודת

 .שנות ניסיון בעבודה כאח מוסמך שתי .ה

 

 מורשה: קליני ךמדרימשרת מינוי ל .2

 . במוסד הרפואי החלטת מנהלת הסיעוד עפ"י הינוהמינוי  .א

 .בפועל של סטודנטים/משתלמים בסיעודמינוי מחייב ביצוע הדרכה קלינית ה .ב

 

 ההדרכה:קבוצת גודל  .3

 שני משתלמים.  /ששה סטודנטים מחלקה:

 משתלמים. /שני סטודנטים יחידה:

 משתלמים. /שני סטודנטים יחידה אמבולטורית:

 שני סטודנטים/משתלמים. שירות רפואי בקהילה:

 



 

 

 : שנת הדרכה קלנדריתלמדריך קליני מורשה בהיקפי ההדרכה הקלינית  .4

 . לפחותחמש קבוצות )סטודנטים ומשתלמים(  או משתלמים 12 או סטודנטים 24 מחלקה:

 . לפחותסטודנטים/משתלמים  12 יחידה:

 . לפחותסטודנטים/משתלמים  12 יחידה אמבולטורית:

 .לפחותסטודנטים/משתלמים  12שירות רפואי בקהילה: 

 

 רמת גמול )מתח דרגות( במשרת מדריך קליני מורשה: .5

 .2018ביולי  10תיקבע כמפורט בחוזר נש"מ "הדרכה קלינית של סטודנטים/ות בסיעוד" מיום 

 

 :עבור הדרכה קלינית תגמול .6

חוזר נש"מ "עדכון תעריף בגין עפ"י בגין שעות הדרכה קלינית  ישירותמדריך קליני מורשה יתוגמל 

 . 2018ביולי  8הדרכה קלינית של סטודנטים לסיעוד" מיום 

 

 לצורך מתן שרותי הדרכה:ההתקשרות עקרונות  .7

 מבוססת על מכפלה של: נוסחת ההתקשרות בין מוסדות רפואיים לבין מוסדות לימוד בסיעוד  .א

 תעריף ליום הדרכה לסטודנט/ xמספר ימי ההדרכה בפועל  xמספר הסטודנטים/משתלמים 

 משתלם.

 כוללת:נוסחת ההתקשרות  .ב

 1200עד שעות הדרכה בחודש, דהיינו  15-לכל שעת הדרכה ועד ל ₪ 80:תגמול למדריך הקליני  1ב.

 .לחודש ₪

 יתרת הסכום שתשולם למוסד הרפואי.  2ב.

 . שעות( 8) יום הדרכה מלאיום הדרכה בפועל הינו  .ג

 

 תעריפי ההתקשרות: .8

   אוניברסיטאותלרבות בתי ספר המשמשים שלוחות של  ,סיעודל בתי ספרבין מוסד רפואי לבין        

 : חוגים לסיעוד באוניברסיטאות ובמכללותו

  48ליום הדרכה לסטודנט הינו ₪  

 120 ליום הדרכה למשתלם הינו ₪  

 



 

 

 סמכות ואחריות: .9

 :במוסד רפואי הסיעוד תמנהל .9.1

מצה את פוטנציאל השדות הקליניים במוסד הרפואי להדרכה קלינית של סטודנטים ומשתלמים ת .א

 בסיעוד.

רפואי במוסד ) 1העומדים בקריטריונים המפורטים בסעיף  יםמורש יםקליני כיםמדרי מנהת .ב

  .למוסד( בהתאמה לסך מישרות ההדרכה הקלינית שהוקצותמנה ממשלתי 

 בשדות הקלינייםת יולהתנסוקבלת סטודנטים ומשתלמים בסיעוד,  לימודמול מוסדות ה תאםת .ג

 היקפי ההדרכה לכל מדריך קליני. תוך מיצוי, השונים

נהל את מערך ההדרכה הקלינית באופן שיאפשר למדריכים הקליניים למצות את קידומם ברמות ת .ד

 הגמול.

 מראש. לפחות שנה ,להתנסויות הקליניות במוסד בקשותהתאשר את  .ה

עד בטופס ייעודי נהל הסיעוד ידווח למת פוז ובקהילהשבא ממשלתירפואי במוסד סיעוד ה תמנהל .ו

, לרבות ההדרכה המתוכננת לחודש תוכנית ההדרכה השנתיתביצוע שנה על  בכלבנובמבר  30

 .('נספח א)דצמבר 

 

 :מנהלת בית ספר לסיעוד/לסיעוד חוג תראש .9.2
תתכנן מערך התנסות קלינית רב שנתי, בהתאם לתוכניות הלימוד וגודל הקבוצות, כפי שנקבעו  .א

 בחוזר זה.

קליניים המותאמים למטרות להתנסויות קליניות בשדות  תגיש בקשות למנהלות הסיעוד .ב

 הלימודיות, לפחות שנה מראש.

 .המוצעיםשדות הקליניים ההתנסויות בתאשר את  .ג

 

 מדריך קליני מורשה: .9.3

 יבנה תכנית הדרכה בהסתמך על מטרות ההתנסות.  .א

 יקדם את השגת המטרות הלימודיות של כל קבוצת סטודנטים/משתלמים. .ב

 יעדי הלמידה.יתכנן ויישם שיטות הוראה והדרכה לקידום  .ג

 ינהל דיונים קליניים וניתוח אירועים. .ד

 יבקר ויעריך את הישגי הלומדים במהלך ובסיום ההתנסות הקלינית, בכתב ובע"פ.  .ה

 הדרכה. היעריך את תכנית ההדרכה בהתאמה למטרותיה ובהתייחס לשביעות רצון הלומדים מתהליך  .ו

קצועיים המעוגנים בחקיקה, חוזרים יפעל לעדכון ידע ומיומנויות אישיים בהתאם לסטנדרטים מ .ז

 ונהלים מחייבים. 

 יפעל בכפיפות, בתיאום ובאישור מנהלת הסיעוד במחלקה/יחידה. .ח



 

 

 :יםהעתק
 

 הכללי המנהל

 הכללי למנהל המשנה

 מורחבת הנהלה

 בישראל והאחיות האחים הסתדרות ר"יו

 חולים בתי מנהלי

 החולים בקופות רפואיים אגפים מנהלי

 מחוזות מנהלי

 ל"צה ר"קרפ

 סוהרה בתי שירות ר"קרפ

  ישראל משטרת ר"קרפ

  



 

 

 נספח א' 
 

 לשנת _______ ע"י מדריך קליני מורשהעל ביצוע הדרכה קלינית מנהלת הסיעוד דווח 
 

  __________ :המרכז הרפואי הממשלתי/לשכת הבריאות המחוזיתשם 
 

 __________ שם המדריך הקליני המורשה: 
 

 __________סה"כ שנות ותק בהדרכה: 
 

 13/14:  דרגה
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

__________________     _________________ 
 תאריך       חתימת מנהלת הסיעוד  

 מחלקה/
 יחידה/
 מרפאה/
 תחנה

 
שם החוג/ 

 ביה"ס לסיעוד

תכנית 
הלימודים 

)למלא בעבור 
כל קבוצת 

לומדים שורה 
 נפרדת(

 מודרכים

מס' סטודנטים 
 מס' משתלמים גנריים

     

     

     

     

     

     

     מודרכים סה"כ


