
 

 למדעי הסיעודביה"ס 

  פזית עזוריד"ר : בית הספר דקנית
 

 

 * .S.NB.סיעוד ב כנית  לתואר "בוגר"ת .א

 

 כניתמטרת הת

אקדמיזציה של התחום והיא משלבת  של תכנית הלימודים לתואר "בוגר" בסיעוד תואמת למגמה

המיומנויות . שילוב זה מקנה לבוגרים את קליניתהתנסות ועיוניים עם לימודים קליניים  תכנים

הדרושות לעיסוק בסיעוד ותשתית ראשונית לניהול שירותי סיעוד, כמו גם יכולות אנליטיות 

דרישות הסף שהציב ל התכנית מותאמתמשך במהלך הקריירה.  ה יוכישורים הדרושים ללימוד

 משרד הבריאות לצורך הרישום בפנקס האחיות.

 
 

 כנית הלימודים מבנה ת

 ש"ס(. 223נ"ז ) 160  נמשכת ארבע שנים והיא בהיקף של סיעודבגר תכנית הלימודים לתואר בו

ניהול ד, מדעי הסיעוד, התנסות קלינית והתוכנית כוללת ארבע חטיבות למידה )חובה(: מדעי יסו

  .בריאותצוותי 

 סה"כ 

 נ"ז

קורסי 
חובה 

בחטיבת 
מדעי 
 יסוד

קורסי 
חובה 

בחטיבת 
מדעי 

 סיעוד 

קורסי חובה 
בלימודים 

עיוניים 
 קליניים

התנסות 
  קלינית

התנסות 
קלינית 

 מתקדמת

קורסי חובה 
בחטיבת 

ניהול צוותי 
 בריאות

 12 6 20   54 22 46 160 סה"כ

שנה 
 א'

42 28 6 6 - - 2 

שנה 
 ב'

52 16 11 22 - - 3 

שנה 
 ג'

31 - - 18 13 - - 

שנה 
 ד'

35 2 5 8 7 6 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 * הענקת התואר מותנית באישור המל"ג.

 



 

 

 על התוכנית:

 ההתנסות הקלינית  

ההתנסות הקלינית היא החלק המשמעותי ביותר של תכנית הלימודים, בה הסטודנט עושה 

להעניק טיפול  בעבודתו בקליניקה.  הסטודנט ייבחן ביכולתו אינטגרציה של התיאוריה שלמד

עליו להפגין בטוח למגוון של מטופלים עם בעיות בריאותיות שונות מבחינת מהותן ועצמתן.  

את כישוריו התקשורתיים, להוכיח רגישות לתפיסות ולצרכים הייחודיים של המטופל, 

צוותית, לקבל את ההחלטות הטובות ביותר בנסיבות הקיימות -יכולתו לעבוד במסגרת רב

הטיפול לשנות את מקצועי. בהתנסות מצופה מהסטודנט ועל פי הידוע על בסיס המחקר ה

תוך התייעצות עם הממונים עליו.  תכנית הלימודים בנויה כך,  ינית,בהתאם לדינאמיקה הקל

שהסטודנט ילמד את כל החומר העיוני הרלוונטי להתנסות הקלינית הספציפית לפני שיתחיל 

זה תתרום להפקת מקסימום הלמידה  בעת ההתנסות  את ההתנסות.  הקפדה על עיקרון

 הקלינית.

 ששת תחומי ההתנסויות הקליניות: 

 ם סיעוד מבוגר ) פנימית, כירורגיה  וגריאטריה(תחו 

 תחום סיעוד הילד 

 תחום מיילדות וגניקולוגיה 

 תחום סיעוד ברפואה דחופה וטראומה 

 תחום סיעוד בקהילה ובריאות הציבור 

 תחום סיעוד בבריאות הנפש 

 

 ההתנסויות הקליניות ייערכו במרכזים הרפואיים הבאים:

o .מרכז רפואי ע"ש שיבא, תל השומר 

o מרכז רפואי ת"א , איכילוב 

o .מרכז רפואי לב השרון 

o .מכבי שרותי בריאות 

o שירותי בריאות כללית 

 

 

  חטיבת ניהול צוותי בריאות 

תפיסה ניהולית סטודנטים תקנה ל הייחודית לתכנית במכללה, צוותי בריאות חטיבת ניהול

הניהולי הכללי רחבה בתחומי הפרט, הקבוצה והמערכת של תחום הניהול, ותחבר בין הידע 

עם תכנים רלוונטיים לעולם הפעילות של צוותי סיעוד. קורסי החטיבה  של הסטודנטים

יעניקו לסטודנטים הבנה של מורכבות ההתנהגות האנושית בארגונים, הרחבת הפרספקטיבה 

הניהולית שלהם ויקנו להם הבנה רחבה יותר של מערכות וידע עכשווי בתחום ארגוני 

 השירות.

 

 

 



 

 הקורסים בחלוקה לחטיבות פירוט

 נ"ז(:  46חטיבת מדעי יסוד ) .א

 ש"ס מס' מס' נ"ז שם הקורס

 2 2 סוציולוגיה של הבריאות והרפואה

 2 2 פסיכולוגיהמבוא ל

 8 8 אנטומיה ופיזיולוגיה א'+ב'

 1 1 מבוא לאימונולוגיה   

 2 2 מיקרוביולוגיה

 1 1 וירולוגיה 

 2 2 ביולוגיה של התא

 1 1 כימיה

 1 1 כתיבה מדעית

 3 3 2-ו 1שיטות מחקר 

 2 2 פסיכולוגיה התפתחותית

 2 2 ביוכימיה כללית וקלינית

 3 3 מבוא לסטטיסטיקה )שיעור ותרגיל(

 4 4 פתולוגיה כללית

 4 4 פרמקולוגיה

 2 2 גנטיקה ואמבריולוגיה

 2 2 מבוא לאפידמיולוגיה

 2 2 פרמקולוגיה קלינית

 2 2 תזונה ודיאטטיקה

 46 46  סה"כ

 
 נ"ז( 22חטיבת מדעי סיעוד ) .ב

 מס'ש"ס מס' נ"ז שם הקורס

 6 6 מדעי הסיעוד א' ב' ג'

 4 4 תקשורת ומיומנויות בין אישיות א'+ב'

 3 3 חשיבה קלינית, ניהול הטיפול והדרכת מטופלים

 4 4 מיומנויות קליניות

 1 1 חוק ומשפט בבריאות

 1 1 קידום בריאות

 1 1 דת תהליכים ותוצאות בבריאותאיכות ומדי

 2 2 אתיקה ואחריות מקצועית

 22 22  סה"כ

 

 

 

 

 

 



 

 נ"ז( 74חטיבת לימודים עיוניים קליניים ) .ג

 נ"ז( 54. לימודים עיוניים קליניים )1ג.

 ש"ס מס' מס' נ"ז שם הקורס

 6 6 מבוא למדעי הרפואה והיסוד

 8 8 ה(חלק א' )פנימית וגריאטרי 1מדעי הרפואה והסיעוד 

 8 8 חלק ב' )כירורגיה( 1מדעי הרפואה והסיעוד 

 7 7 )ילד ומתבגר( 2מדעי הרפואה והסיעוד 

 7 7 )בריאות האישה ומיילדות( 3מדעי הרפואה והסיעוד 

 5 5 )בריאות הנפש( 4מדעי הרפואה והסיעוד 

 6 6 חלק א'+ב' )כירורגיה ספציפית(   5מדעי הרפואה והסיעוד 

 3 3 ר והקהילהבריאות  הציבו

 4 4 )רפואה דחופה( 6מדעי הרפואה והסיעוד 

 54 54  סה"כ

 

 נ"ז( 20. התנסות קלינית )2ג.

 ש"ס מס' מס' נ"ז שם הקורס

 28 8 חטיבת המבוגר )פנימית וכירורגית( –התנסות קלינית 

 10 3 נשים –התנסות קלינית 

 7 2 ילדים –התנסות קלינית 

 7 2 יהפסיכיאטר –התנסות קלינית 

 10 3 קהילה –התנסות קלינית 

 7 2 רפואה דחופה –התנסות קלינית 

 69 20  סה"כ

 

 נ"ז( 6התנסות קלינית מתקדמת ) .ד

 ש"ס מס' מס' נ"ז שם הקורס

 20 6 התנסות קלינית מתקדמת

 20 6  סה"כ

 

 נ"ז( 12חטיבת ניהול צוותי בריאות ) .ה

 ש"ס מס' מס' נ"ז שם הקורס

 1 1 ת תחלואה על ניהול הבריאותוהשפע כלכלת בריאות

 2 2 התנהגות אירגוניתמבוא ל

 2 2 אירגוני שירות בטיפול בפרט ובקבוצת מטופלים ניהול

 1 1 שימוש ברשומות ממוחשבות לצרכי ניהול

 2 2 ניהול מערכות בריאות בסביבה דינאמית

 2 2 א'ק חל-בניהול סמינר

 2 2 חלק ב' -סמינר בניהול

 12 12  סה"כ

 



 

 ופירוט תכנית הלימודים מהלך הלימודים

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 )לפחות( 70יש להשיג בקורס זה ציון  *     

נקודות  שם הקורס 'שנה א
 זכות
 )נ"ז(

 שעות
 שבועיות

 )ש"ס(

דרישות 
 קדם

סמסטר 
 א'

  2 2 סוציולוגיה של הבריאות והרפואה

  2 2 מבוא לפסיכולוגיה

  4 4 אנטומיה ופיזיולוגיה א'

  2 2 מיקרוביולוגיה

  2 2 ביולוגיה של התא

  1 1 כימיה

  1 1 מבוא לאימונולוגיה

  1 1 כתיבה מדעית

  1 1 1שיטות מחקר 

  2 2 *מדעי הסיעוד א' 

מבוא למדעי הרפואה א' )עקרונות 
 הסיעוד הקליני(

3 3  

 סה"כ
 

21 21  

 סטרסמ
 ב'

  2 2 פסיכולוגיה התפתחותית

  2 2 ביוכימיה כללית וקלינית

  4 4 אנטומיה ופיזיולוגיה ב'

  1 1 רולוגיהוי

  2 2 * מדעי הסיעוד ב'

תקשורת ומיומנויות בינאישיות 

 *'א

2 2  

  2 2 מבוא לסטטיסטיקה )שיעור(

  1 1 מבוא לסטטיסטיקה )תרגיל(

  3 3 מבוא למדעי הרפואה  ב'

  2 2 מבוא להתנהגות ארגונית

 סה"כ
 

21 21  

 סה"כ שנה א' 
 
 

42 42  



 

 

 )לפחות( 70יש להשיג בקורס זה ציון  *     

 

 שנה ב

 

נקודות  שם הקורס

 זכות

 )נ"ז(

שעות 

 שבועיות

 )ש"ס(

 דרישות קדם

 סמ' א'

 

  4 4 פתולוגיה כללית

  2 2 מבוא לאפידמיולוגיה

תקשורת ומיומנויות 

 *בינאישיות ב' 

2 2  

  2 2 2שיטות מחקר 

  2 2 ולוגיהגנטיקה ואמברי

  2 2 תזונה ודיאטטיקה

חשיבה קלינית, ניהול הטיפול  

 *והדרכת מטופלים 

3 3  

  2 2 *מדעי הסיעוד ג'

חלק   1מדעי הרפואה והסיעוד 

 א' )סיעוד פנימי וגריאטריה(

אנטומיה ופיזיולוגיה  8 8

 ב' -א ו

  27 27 סה"כ

 סמ' ב'

 

   1מדעי הרפואה והסיעוד  

 רורגיה(חלק ב' )כי

אנטומיה ופיזיולוגיה    8 8

ב', לימוד במקביל -א ו

 פרמקולוגיה

מדעי הרפואה והסיעוד  חלק 

 א+ב' )כירורגיה ספציפית(

6 6  

מיומנויות קליניות )סימולציות 

 *ותרגול( 

4 4  

  4 4 פרמקולוגיה

 חטיבת ניהול צוותי בריאות:

ניהול ארגוני שרות וטיפול 

 בפרט ובקבוצה

2 2  

 חטיבת ניהול צוותי בריאות:

שימוש ברשומות ממוחשבות 

 לצרכי ניהול

1 1  

  25 25 סה"כ

  52 52 סה"כ שנה ב' 



 

 )לפחות( 70יש להשיג בקורס זה ציון  *     

 

 

 

 

 

נקודות  שם הקורס שנה ג'

 זכות

 )נ"ז(

שעות 

 שבועיות

 )ש"ס(

 דרישות קדם

 סמסטר

 א' 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

סמסטר 

 ב'

פרמקולוגיה,  14 4 *)פנימית כירורגית(  -התנסות קלינית

מדעי הרפואה 

חלק  1והסיעוד 

 ב'-א' ו

)ילד  2מדעי הרפואה והסיעוד  

 ומתבגר( 

אנטומיה  7 7

-ו 'ופיזיולוגיה א

 , פרמקולוגיה'ב

אנטומיה  7 7 )אשה( 3מדעי הרפואה והסיעוד  

-ו 'ופיזיולוגיה א

 , פרמקולוגיה'ב

  28 18 סה"כ

פרמקולוגיה,  14 4 *)פנימית כירורגית(  -ניתהתנסות קלי

מדעי הרפואה 

חלק  1והסיעוד 

 ב'-א' ו

)טראומה  6מדעי הרפואה והסיעוד   

 ורפואה דחופה(

אנטומיה  4 4

-ו 'ופיזיולוגיה א

 , פרמקולוגיה'ב

פרמקולוגיה,  10 3 *נשים  -התנסות קלינית

מדעי הרפואה 

 3והסיעוד 

 )אישה(

פרמקולוגיה,  7 2 *דיםיל -התנסות קלינית

מדעי הרפואה 

)ילד  2והסיעוד 

 ומתבגר(

  35 13 סה"כ

  63 31 סה"כ שנה ג'



 

נקודות  שם הקורס 'שנה ד

 זכות

 )נ"ז(

שעות 

 שבועיות

 )ש"ס(

 דרישות קדם

 סטר סמ

 א'

  3 3 בריאות הציבור והקהילה

  1 1 * קידום בריאות

)טראומה  6מדעי הרפואה והסיעוד 

  ורפואה דחופה(

4 4  

  10 3 * קהילה -התנסות קלינית

 * רפואה דחופה -התנסות קלינית

 

פרמקולוגיה, מדעי  7 2

 6הרפואה והסיעוד 

 )רפואה דחופה(

 

  1 1 *חוק ומשפט בבריאות 

 חטיבת ניהול צוותי בריאות:

 דינאמית ניהול מערכות בריאות בסביבה 

2 2  

  1 1 מדיניות במערכת הבריאות 

 חטיבת ניהול צוותי בריאות: 

 חלק א' -סמינר בניהול

 ניתוח אירועים קריטיים

2 2  

  31 19 סה"כ

 סטר סמ

 ב'

איכות ומדידת תהליכים ותוצאות 

 * בבריאות

1 1  

  1 1 * אתיקה ואחריות מקצועית

  2 2 פרמקולוגיה קלינית

 יהול צוותי בריאות:חטיבת נ

 חלק ב' -סמינר בניהול

 ניתוח אירועים קריטיים

2 2  

כל ההתנסויות  20 6 * התנסות קלינית מתקדמת

 הקודמות 

  26 12 סה"כ 

 סה"כ שנה ד' 

 

31 57  

  סה"כ

 

160 223  

 )לפחות( 70יש להשיג בקורס זה ציון  *     



 

 תקנות

ההתנסות הקלינית וההתנסות הקלינית  בקורסי נ"ז(, 22בקורסי החטיבה במדעי הסיעוד ) .1

 )לפחות(. 70יש להשיג ציון  נ"ז( 26המתקדמת )

 .ו במועד הקרוב  ביותר בו מתקיים הקורסחייב לחזור עלי –הנכשל בקורס אחד סטודנט .2

 התנסות קלינית: .3

  בחלק מההתנסויות יידרש גם מבחן מסכם קליניקה. כמו כן יידרש הסטודנט לעמוד

ינת אומדן ידע בתחומים בהם לא ביצע התנסות מעשית. עמידה בהצלחה בבח

 בבחינה מהווה תנאי לסיום לימודיו הקליניים של הסטודנט.

 שור לסטודנטים במהלך ההתנסות, בכל הק ההחלטות האקדמיות והמקצועיות

על סמך ביצועיו האקדמיים של הסטודנט, התנהגותו המקצועית תתקבלנה 

די ביטוי בהערכות המתבצעות ע"י המדריך בשדה, והאישית, כפי שהם באים לי

 סגל היחידה ללימודים קליניים ומבחני הידע.

 יוכל  –וקיבל היתר להמשיך בלימודיו  ותקליניה באחת מהתנסויותהנכשל  סטודנט

רק לאחר שיעבור בהצלחה את ההתנסות בה  תמתקדמ תקליני התנסותלהמשיך ב

  נכשל.

 סמסטרה תובמהלך חופש תתקיים מעשיים ייםקלינ בלימודים ההתנסותכי  יתכן 

 .הקיץ חופשת ובמהלך

 

 תנאים לקבלת תואר בוגר בסיעוד:  .4

  במדעי הסיעוד ובלימודים הקליניים. חטיבה)לפחות( בקורסי ה 70ציון 

  שנות לימוד 5תואר בתקופה שלא תעלה על הסיום כל חובות. 

 

 :הבריאותתנאים לקבלת תעודת רישום של אח/ות מוסמך/ת של משרד   .5

  עמידה בבחינה הממשלתית לתואר אח/ות מוסמך/ת 

 מוטלת החובה לבדוק את דרישות משרד הבריאות כתנאי להגשת                                                 סטודנטעל ה

מועמדות למבחן ממשלתי לתואר אח/ות מוסמך/ת ולרישום בפנקס האחים 

 (.www.health.gov.il/UnitsOffice/nursing/Pages/default.aspx ) והאחיות

 

 


