
 
 B.N, M.Nהמחלקה לסיעוד 

 
 בעלי תפקידים במחלקה

 

 ראשת המחלקה )רמ"ח( לסיעוד  – כהן -ד"ר אורלי גרינשטיין

 ראש התכנית לתואר ראשון בסיעוד – גב' עינת קמחי

 ראש התכנית לתואר שני בסיעוד וקורסים מתקדמים –  ד"ר יגאל  פלכט

 ראש התכנית לתואר ראשון בסיעוד לאחים ואחיות מוסמכים  – גב' אורלי ליברמן

 ראש התכנית לתואר ראשון בסיעוד למגזר הבדואי - גב' אריאלה קרן

  יו"ר ועדת קבלה מחלקתית - סמדר מלכין   ‘גב

 יו"ר ועדת שנה א'– גב' קרן לויטין

 יו"ר ועדת שנה ב'– גב' יעל אורלוב

 נה ג'יו"ר ועדת ש– גב. ריטה נחמני

 יו"ר ועדת שנה ד'– גב' רגינה מויסא

 יו"ר ועדת שנה תואר ראשון למגזר הבדואי - גב' אריאלה קרן

 תואר ראשון –רכזת לענייני סטודנטים  – גב' שוש מויאל

 תואר שני וקורסים מתקדמים –רכזת לענייני סטודנטים  – גב' טובה איתן

 מה לתוארהשל –רכזת לענייני סטודנטים  - גב' מיטל בן חמו

 תואר ראשון למגזר הבדואי –רכזת לענייני סטודנטים  - גב' וולריה לוקטיניונוב

  

. השקפת העולם של המחלקה לסיעוד (B.N)המחלקה לסיעוד מקיימת זה שנים לימודים לקראת תואר "בוגר בסיעוד"
הכשרה מובנית המבוססת על גישה הוליסטית, פיתוח היא קידום איכות הטיפול לכל אדם באשר הוא באמצעות 

 יכולת לשיפוט קליני, עדכון ידע ומחקר.
 

הסטודנט לומד להעניק טיפול איכותי תוך התייחסות להיבטים ביופסיכוסוציאליים של קידום בריאות וטיפול בחולי 
 קהילתיות  ואשפוז שונות. במעגל החיים, על ידי פיתוח, יישום והערכת מודלים בריאותיים חדשניים במסגרות

 הפילוסופיה של המחלקה מושתתת על: 

 טיפול ממוקד בפרטPerson Centered Care  -  ארגון שרותי הבריאות סביב צרכיי המטופל תוך כיבוד
 ייחודו והתחשבות בתפיסותיו לגבי מצב בריאותו.

 טיפול ממוקד במשפחה- Family Centered Care . 

 חת אחריות על בריאותו ולטיפול עצמי.העצמת הפרט ועידודו ללקי 

 .בניית תוכניות התערבות רב מקצועיות בכל רמות המנע 

 .הבנת הקשר בין  בריאות וחולי להיבטים חברתיים ותרבותיים 

  הבטחת המשכיות הטיפול תוך הבנת השלכות עתידיות על הבריאות ואיכות –תכנון התערבויות לטווח ארוך
 החיים.

 
לעוסק בו אפשרויות רבות לבחירת התמחות במגוון רחב של תחומים: בתחום הקליני, המנהלי, מקצוע הסיעוד מזמן 

 החינוכי ומחקרי .
 

מלווים את האדם בכל מעגל החיים, וברצף הבריאות והחולי. הם מעורבים בקידום  בוגרי המחלקה לסיעוד
, בשיקום ניה לגורמי טיפול מתאימיםוהפהבריאות, במניעת מחלות, בטיפול במטופלים, בתמיכה, בהדרכה, בייעוץ 

 ובשימור הבריאות. האחריות והסמכות המקצועית הם המאפיינים של מקצוע הסיעוד.
 הבוגרים עומדים בכל שעה בפני הצורך לקבל החלטות תוך הפעלת שיקול דעת בניהול הטיפול.

 



 תכניות הלימודים*
 (.B.N)שנתי לקראת תואר "בוגר בסיעוד"  4המסלול האקדמי 

הלימודים משולבים בהוראה עיונית בכל המקצועות הקליניים והסיעודיים ובהתנסויות קליניות במרבית השדות 
 . ההתנסויות הן ברחבי הארץהקליניים, בבית חולים ובמערך האמבולטורי בקהילה

 ההוצאות הכספיות הנלוות להתנסויות חלות על הסטודנט.

 .המחלקה שומרת לעצמה את הזכות לשנות את היקף הנק"ז לתואר, תכנית הלימודים ומועדי ההתנסויות 

 .באחריות הסטודנט לעקוב אחר השינויים  בתכנית הלימודים 
 

למועד מיוחד במחלקה לסיעוד תינתן לסטודנט שניגש ונכשל בשני מועדים  חד פעמיתזכות :  לתשומת לבכם* 

. סטודנט יהיה זכאי לנצל זכות זו פעם אחת בשנה בלבד במהלך כישלונות נוספיםבמידה שאין לו בקורס 

 .לימודיו לתואר

 ועדת ההוראה של המחלקה לסיעוד מחליטה אילו קורסים יקנו זכות למועד מיוחד.
 
 

 פריסת תכנית לימודים לתואר ראשון
 

 :חובה אוניברסיטאית
 חדשים, חובת סיום במהלך שנה א' ללימודיםחובה למתקבלים  –לומדה להכרת נהלי הטרדה מינית 

 (2חובת סיום עד לסוף שנה ב' ללימודים )ברמת מתקדמים  –אנגלית 
 חובה למתקבלים חדשים, חובת סיום מהלך סמסטר א' שנה א' ללימודים. –הדרכה בספרייה 

 
 חובות הסטודנט

 השתתפות היא נוכחות בכלהסטודנט חייב להשתתף בכל הפעילויות המפורטות להלן. משמעותה של 
 פי תכנית הלימודים כפי שפורסמה מראש.-הפעילויות ומילוי כל המטלות על

  נוכחות חובה
 בשיעורים פרונטלים לפי הרשום בסילבוס.

 בהוראה קלינית מכל סוג בכל המסגרות הקליניות.

 הוראה קלינית מעשית או/ו תרגולים בחדר הכתה.
 בחינות, בחנים ומבדקים מכל סוג.

 
 חיסונים

 חיסונים: על הסטודנטים לתואר ראשון להתחסן ע"פ הנדרש עד תום סמסטר א' של שנה א' ולהציג את
 האישור למזכירת המחלקה לשם עדכון במערכת. סטודנט שלא ישלים חובה זו יופסקו לימודיו לאלתר.

 נא ראה פרק בשנתון הפקולטה למדעי הבריאות.
 
 

 שנה א':
לומד הסטודנט קורסים במדעי היסוד הרפואיים, מדעי הטבע ומדעי החברה כולל  ראיון  בשנת הלימודים הראשונה

( אשר IPE)  Intra Professional Education ותקשורת, בריאות המשפחה ויסודות הסיעוד. בנוסף מתקיים קורס 
 מתחיל בשנה א ונמשך במהלך ארבעת השנים

 
 בסמסטר ב' נלמדים מדעי היסוד במסגרת מערכות הגוף )לב, וכלי דם, נשימה, עיכול, מפרקים ונפרולוגית(.

בנוסף, במהלך סמסטר זה נחשף הסטודנט בהדרגה לטיפול במטופל במחלקות השונות של בית החולים, באמצעות 
 בסימולציה בחדרי תרגול.הימים הקליניים, והתנסות כוללנית ראשונה. כמו כן יתקיימו ימי התנסות 

 
 שנה ב':

 המשך מדעי היסוד, פרמקולוגיה, התמקדות בנושאים קליניים 
  , אנדוקרינולוגיה.מדעי העצב, רבייה

 סיעוד מיילדות וגינקולוגיה.סיעוד הילד הבריא, והחולה, וסיעוד המתבגר, 
 .סיעוד פנימי, סיעוד כירורגי, סיעוד אורתופדי ואורולוגי, סיעוד גריאטרי

ביקורתית. בתום הקורס בחשיבה קלינית ביקורתית יערך מבחן מסכם אינטגרטיבי שעור ודיון ופיתוח חשיבה קלינית  
בו ידרשו הסטודנטים להפגין חשיבה קלינית ביקורתית וביצוע מיומניות קליניות. מבחן זה מהווה תנאי לכניסה 

 (.(Objective Structured Clinical Examination OSCEלהתנסויות הקלינית. 



 , מועדי ב' עשויים להינתן במתכונת שונה מהמתכונת במועד א'.OSCEבמבחנים קליניים מסוג 
 במבחן זה אין מועד מיוחד! 

 
 שנה ב' סמסטר ב', הסטודנטים יוצאים להתנסויות קליניות מובנות על בסיס הלימודים התיאורטיים שנלמדו.

 
 ':שנה ג

 המשך לימודים קליניים 
לימודים תיאורטיים בבריאות הנפש ופסיכיאטריה, רפואה ראשונית, וחינוך לבריאות, רפואה דחופה, סיעוד בקהילה 

 מחקרי הנמשך גם בשנה ד', -וקידום בריאות,  סמינר קליני
 יתקיימו גם התנסויות  בשדות הקליניים השונים.  

 ' על פי החלטת ההנהלה.בבריאות הקהילה חלק מהסטודנטים יתנסו בשנה ג' וחלקם בשנה ד
 

 :שנה ד'

בשנה זאת , בסמסטר א' ובסמסטר ב' סטודנט שסיים בהצלחה את כל המטלות הקליניות והתיאורטיות נחשף 
לחטיבת לימודים מתקדמת כולל התנסות קלינית  מתקדמת במחלקה ייעודית בבית החולים וכן סבב הסתכלות 

 ביחידות לטיפול נמרץ ואונקולוגיה. 
נלמדים גם  לימודי בחירה, לימודים מתקדמים כגון דיני בריאות, מנהל בסיעוד, מערכת הבריאות,  גישות בשנה זו  

 מחקרי.-לשיקום החולה וכן המשך הסמינר הקליני 
 
 

 להלן תכנית הלימודים המלאה לשנת חוזה תשע"ט:
 

תכנית הלימודים המלאה לשנת חוזה תשע"ט דינמית, כל שינוי עתידי בתכנית יובא לידיעת ציבור הסטודנטים 
 בהודעות המחלקה ועדכון תכנית הלימודים . 

 
בתום הלימודים הסטודנטים ניגשים למבחן רישוי ממשלתי לקבלת תעודת הסמכה של אחות מוסמכת ממשרד 

 ודת ההסמכה.הבריאות. התעודה לתואר מותנת בתע
 
 

 הענקת תואר, קידום והצטיינות )ראה שנתון של בית הספר(
 
 

       ט"תשע  'א סמסטר - 'א שנה סיעוד 
 שעות ז"נק הוראה אופן הקורס שם קורס 'מס

 הוראה
 שעות
 תרגול

 שעות
 מעבדה

התנסו
 ת

 קלינית
    0 0 תרגיל בספריה הדרכה 47210001
    39 1 ת"שו  וירטואלי - המחשב הכרת 47210031
    0 0 מקוונן קורס מינית הטרדה למניעת והנהלים החוק הכרת 90055001
   6 32 2.5 ת"שו כללית לאנטומיה מבוא 47211023
    20 1.5 שעור ופתולוגיה להיסטולוגיה מבוא 47214630
   10 20 2 ת"שו  ואורגנית כללית כימיה 47211032
    26 2 שיעור   התא של ביולוגיה 47211041
    32 2.5 שיעור  המטולוגית מערכת 47211151
    26 2 שיעור  לפרמוקולוגיה מבוא 47211841
    34 2 שיעור  ווירולוגיה אימונולוגיה מיקרוביולוגיה 47211301
    26 2 שיעור   לפסיכולוגיה מבוא 47211421
    14 1 שיעור I וראיון תקשורת 47211441
    20 1.5 שיעור   ובריאותה משפחה 47211451
   18 25 2.5 ת"שו בסטטיסטיקה יסוד מושגי 47211511
    0.00 0 מקוונן קורס רוקחי חשבון 47211001
    36 3 שיעור ותזונה לביוכימיה מבוא 47211063
    50 4 שיעור   1 חלק - הסיעוד יסודות 47211610

   16 400 29.5  כ"סה 

*        
       ט"תשע 'ב סמסטר - 'א שנה 

 שעות ז"נק הוראה אופן הקורס שם קורס 'מס
 הוראה

 שעות
 תרגול

 שעות
 מעבדה

התנסו
 ת

 קלינית



    14 1 שיעור גנטיקה 47211072
    46 3.5 שיעור דם וכלי לב מערכת 47211161
    38 3 שיעור נשימה מערכת 47211171
    34 2.5 שיעור נפרולוגיה מערכת 47211191
    26 2 שיעור התפתחותית פסיכולוגיה 47211431
 54  44 60 6.5 ת"שו  2 חלק - הסיעוד יסודות 47211612
    26 2 ת"שו  ראשונה עזרה 47211631
   18 25 2.5 ת"שו לאפידימיולוגיה מבוא 47211521
    39 3 שיעור עיכול מערכת 47212111
47012000 IPE - Intra-Proffesional Education 13 1 קורס    
    14 1 שיעור מפרקים 'מע 47212141

 54  62 335 28 שעור כ"סה 

 54  78 735 57.5  א שנה כ"סה 

  
 

      

       פ"תש  'א סמסטר 'ב שנה 
 שעות ז"נק הוראה אופן הקורס שם קורס 'מס

 הוראה
 שעות
 תרגול

 שעות
 מעבדה

התנסו
 ת

 קלינית
    12 1 שיעור מדעית וכתיבה לקריאה מבוא 47212012
    39 3 שיעור קלינית פרמקולוגיה 47212400
    48 4 שיעור  ורביה אנדוקרינולוגיה מערכת 47212151
    84 6.5 שיעור  וגניקולוגיה האישה בבריאות סיעוד 47212531
    10 1 שיעור דיאטטיקה 47212121
    26 2 שיעור  ילדים מחלות 47212552
    10 1 שיעור  הפג וסיעוד הילוד תורת 47212571
    38 3 שיעור  כללית כירורגיה 47212582
    18 1.5 שיעור  'א הילד סיעוד 47212601
    24 2 שיעור  'ב הילד סיעוד 47212611
    16 1 שיעור וסיעוד ילדים כירורגית 47212753
    20 1.5 שיעור תרבותית רב וחברה וסיעוד בריאות 47213432
   10 32 3 ת"שו סיעודי ותהליך ביקורתית קלינית חשיבה 47212682

 32  10 377 30.5  כ"סה 

        
       פ"תש 'ב סמסטר 'ב שנה 

 שעות ז"נק הוראה אופן הקורס שם קורס 'מס
 הוראה

 שעות
 תרגול

 שעות
 מעבדה

התנסו
 ת

 קלינית
    42 3 שיעור  פנימי סיעוד 47212010
    22 1.5 שיעור סיעוד + וחזה לב ,דם כלי כירורגית 47212583
    46 3.5 שיעור סיעוד + העצב מדעי 47212520
    42 3 שיעור  כירורגי סיעוד 47212642
    20 1.5 שיעור אורולוגי וסיעוד אורולוגיה 47212702
 התנסות הציבור ובריאות הילד סיעוד 47212711

 קלינית
 128    3 שיעור

 32   26 2.5 שיעור ותרגיל שעור - גריאטרי וסיעוד גריאטריה 47212653
 96    2 התנסות קלינית התנסות וגניקולוגיה האישה בריאות 47212751
    20 1.5 שיעור המתבגר סיעוד 47212650
    20 1.5 שיעור אורטופדי וסיעוד אורטופדיה 47212752

 256  18 238 23  כ"סה 

 288  28 615 53.5  'ב שנה כ"סה 

        

       א"תשפ  'א סמסטר 'ג שנה 
 שעות ז"נק הוראה אופן הקורס שם קורס 'מס

 הוראה
 שעות
 תרגול

 שעות
 מעבדה

התנסו
 ת

 קלינית
    66 5 שיעור ופסיכיאטריה הנפש בבריאות סיעוד 47213421
    20 1.5 שעור בריאות קידום 47212002
    8 0.5 שעור א' תקשורת מיומנויות 47213450
   4 24 2 שיעור בקהילה סיעוד 47213409
 192    4 התנסות בכירורגיה קלינית התנסות המבוגר סיעוד 47213652
 192    4 התנסות בפנימית קלינית התנסות המבוגר סיעוד 47213653
   4 34 2.5 שיעור וטראומטולוגיה דחופים במצבים סיעוד 47213520

 384  8 152 19.5  כ"סה 



        
       א"תשפ  'ב סמסטר 'ג שנה 

 שעות ז"נק הוראה אופן הקורס שם קורס 'מס
 הוראה

 שעות
 תרגול

 שעות
 מעבדה

התנסו
 ת

 קלינית
 התנסות ופסיכיאטריה הנפש בבריאות סיעוד 47213711

 קלינית
 96    2 התנסות

    20 1.5 שיעור  בסיעוד אתיקה 47213010
 144 במתכונת לא  3 התנסות קלינית התנסות בקהילה סיעוד 47213751
 וטראומטולוגיה דחופים במצבים סיעוד 47213771

 קלינית התנסות
 96    2 התנסות

    18 1.5 שעור תקשורת ב' מיומנויות 47213451
    3 0.5 ת"שו פיזיקלית אבחנה 47216801
    26 2 שעור לסוציולוגיה מבוא 47211461
47012050 IPE - Intra-Proffesional Education 13 1 קורס    
    36 3 שיעור ראשונית רפואה 47213512

     16.5  סמינר ללא 'ב סמסטר כ"סה 
    26 2 סמינר 'א מחקרי קליני סמינר 

 עם לילדים הורים ידי על כאב וניהול אומדן 47213230
 מטואונקולוגיותה מחלות

    26 2 סמינר

    26 2 סמינר האישה בבריאות נבחרות סוגיות 47213350
 סמים אלכוהול כלפי סטודנטים עמדות 47213100

 ונהיגה
    26 2 סמינר

 בשירותי  הקשורים זיהומים ומניעת בקרה 47213633
 )א'( בריאות

    26 2 סמינר

 הטיפול בניהול ואתגרים סוגיות ,מושגים 47213632
 ובטיפול הפליאטיבי

    26 2 סמינר

 במקצועות סטודנטים של בריאות פרופיל 47213640
 הבריאות

    26 2 סמינר

 אורח אימוץ בנושא מחקר קליני סמינר 47213622
 א חלק - בריא חיים

    26 2 סמינר

 336   142.00 18.5  ב סמסטר כ"סה 
 720  8 294.00 38  'ג שנה כ"סה 
        
       ב"תשפ  'א סמסטר  'ד שנה 

 שעות ז"נק הוראה אופן הקורס שם קורס 'מס
 הוראה

 שעות
 תרגול

 שעות
 מעבדה

התנסו
 ת

 קלינית
 228 במתכונת לא 0 5  התנסות מתקדמת קלינית התנסות 47214001
    16 1 שיעור עיניים מחלות 47213571
  במתכונת לא  0 התנסות קלינית התנסות בקהילה סיעוד 47213751
    20 1.5 שיעור אונקולוגי וסיעוד אונקולוגיה 47213691
    26 2 שעור המטופל שיקום 47214470
    20 1.5 שיעור נמרץ בטיפול נבחרות בעיות 47210012
   8 14 1 שיעור לוריד צנתר הרכבת+בסיעוד פעולות 47210013
 בחדר התנסות - האישה בבריאות סיעוד 47214012

  לידה
 50 במתכונת לא  1 התנסות

     13  וסמינר בחירה ללא א סמסטר כ"סה 
    26 2  )מהמוצעים אחד (בחירה קורסי 

      שיעור רפואי דימות 47219631
 העידן רפואת - ההוליסטי הטיפול טכניקות 47219998

 ישן-החדש
      שיעור

 למאה ועד מהרנסנס במערב וחברה רפואה 47214660
 ואחת העשרים

    26 2 שעור

 מאויבים - תקשורת מול בריאות צוותי 47214650
 לידידים

    26 2 שיעור

    26 2 שיעור  בחירה קורס למחקר חשיפה 47215015
 - בריאה בזיקנה תחומים רב הבטים 

 למעשה מתאוריה
    26 2 שיעור

      שיעור אישיות תאוריות 47215090
    26 2  )מהמוצעים )אחד ב':  מחקרי קליני סמינר 

 עם לילדים הורים ידי על כאב וניהול אומדן 47213231
 מטואונקולוגיות מחלות

      סמינר

 סמים אלכוהול כלפי סטודנטים עמדות 47214020
 ונהיגה

      סמינר



      סמינר האישה בבריאות נבחרות סוגיות 47214350
 במקצועות סטודנטים של בריאות פרופיל 47214640

 הבריאות
      סמינר

 בשירותי  הקשורים זיהומים ומניעת בקרה 47213634
 בריאות )ב'(

      סמינר

 הטיפול בניהול ואתגרים סוגיות ,מושגים 47214632
 ובטיפול הפליאטיבי

      סמינר

 אורח אימוץ בנושא מחקר קליני סמינר 47213623
 ב חלק - בריא חיים

      סמינר

     17  א סמסטר ד שנה כ"סה 
 שעות ז"נק הוראה אופן הקורס שם קורס 'מס

 הוראה
 שעות
 תרגול

 שעות
 מעבדה

התנסו
 ת

 קלינית
    26 2 שיעור  בישראל הבריאות מערכת 47214580
  במתכונת לא 0 0  התנסות מתקדמת קלינית התנסות 47214001
 32   10 1.5 ת"שו אונקולוגי בסיעוד קלינית התנסות 47213692
    20 1.5 שיעור בריאות דיני 47214243
 בחדר התנסות - האישה בבריאות סיעוד 47214012

  לידה
  במתכונת לא  0 התנסות

 32   10 1.5 התנסות קלינית התנסות נמרץ בטיפול נבחרות בעיות 47214791
    34 2.5 שיעור בסיעוד מינהל 47214331

     9  סמינר ללא ב סמסטר כ"סה 
       (מהמוצעים אחד) :'ג מחקרי קליני סמינר 

 עם לילדים הורים ידי על כאב וניהול אומדן 47213232
 המטואונקולוגיות מחלות

    26 2 סמינר

 סמים אלכוהול כלפי סטודנטים עמדות 47214030
 ונהיגה

      סמינר

       האישה בבריאות נבחרות סוגיות 47214351
      הבריאות במקצועות סטודנטים של בריאות פרופיל 47214645
 בשירותי  הקשורים זיהומים ומניעת בקרה 47213635

 )ג'( בריאות
      סמינר

 הטיפול בניהול ואתגרים סוגיות ,מושגים 47214633
 ובטיפול הפליאטיבי

      סמינר

 אורח אימוץ בנושא מחקר קליני סמינר 47213624
 ג חלק - בריא חיים

      סמינר

 0  0 0 11  ב סמסטר 'ד שנה כ"סה 

     28   ד שנה כ"סה 

 1062 0 114 1644 177 ז"נק כ"סה  

     2 אנגלית  

   179     

 
 

  



 ( לאחיות ואחים מוסמכים תשע"ט.B.Nלימודים  לקראת תואר בוגר בסיעוד )
 

תכנית ייחודית להשלמה  בית הספר למקצועות הבריאות הקהילתיים ע"ש רקנאטי, מציע לאחיות ואחים מוסמכים
 . 1(.B.Nלתואר בוגר בסיעוד )

 סמסטרים(. 6יומיים בשבוע ) –משך הלימוד עד שלוש שנים 

 התכנית הלימודית מעודכנת לדרישות המל"ג.

 מהות תכנית הלימודים:

 נקודות זכות )נק"ז( אקדמיות, כולל אנגלית.  96בוגר בסיעוד התכנית מחייבת להשלים לצורך זכאות לתואר 

 בתוכנית קורסי חובה וקורסי בחירה, קורסים סמסטריאליים וקורסים שנתיים כולל סמינרים בנושאים שונים. 

 חלק מהלימודים משולבים בתכנית הגנרית.

 :חובה אוניברסיטאית
 חובה למתקבלים חדשים, חובת סיום במהלך שנה א' ללימודים –מינית לומדה להכרת נהלי הטרדה 

 (2חובת סיום עד לסוף שנה ג' ללימודים )ברמת מתקדמים  –אנגלית 
 חובה למתקבלים חדשים, חובת סיום במהלך סמסטר א' שנה א' ללימודים. –הדרכה בספרייה 

 
 חובות הסטודנט

 ת להלן. משמעותה של השתתפות היא נוכחות בכלהסטודנט חייב להשתתף בכל הפעילויות המפורטו
 פי תכנית הלימודים כפי שפורסמה מראש.-הפעילויות ומילוי כל המטלות על

  נוכחות חובה
 ם לפי הרשום בסילבוס.יבשיעורים פרונטלי

 בחינות, בחנים ומבדקים מכל סוג.
 

במידה שאין זכות למועד מיוחד במחלקה לסיעוד תינתן לסטודנט שנכשל בשני מועדים בקורס :  לתשומת לבכם

 .. סטודנט יהיה זכאי לנצל זכות זו פעם אחת בשנה בלבד במהלך לימודיו לתוארלו כישלונות נוספים

 ועדת ההוראה של המחלקה לסיעוד מחליטה אילו קורסים יקנו זכות למועד מיוחד.
 

  



 תכנית הלימודים
 

 
   תשע"ט -שנה א סמסטר א  -תואר בוגר בסיעוד לאחים ואחיות מוסמכים 

שעות  נק"ז אופן הוראה שם הקורס מס' קורס
 הוראה

 שעות תרגול

 0 0 תרגיל הדרכה בספריה 47210001
  

 39 1 שו"ת וירטואלי  -הכרת המחשב  47210031
 משותף עם א

הכרת החוק והנהלים  90055001
 למניעת הטרדה מינית

 0 0 קורס מקוונן

  
 32 2.5 שו"ת מבוא לאנטומיה כללית 47211023

  
מבוא להיסטולוגיה  47214630

 ופתולוגיה
 20 1.5 שעור

מבוא לקריאה וכתיבה  47212012 
 מדעית

 12 1 שיעור
  

 2 שיעור ביולוגיה של התא   47211041
26   

 14 1 שיעור Iתקשורת וראיון  47211441
  

 26 2 שעור שיקום המטופל 47214470
 משותף עם ד

 26 2 סמינר עשיה מבוססת ראיות א 47210005

 אחד מהמוצעים
 26 סמינר התמודדות עם כאב כרוני א 47219413

 10 1 שיעור דיאטטיקה 47212121
 משותף עם ב

 14 1 שיעור גנטיקה 47211072
  

 20 1.5 שיעור משפחה ובריאותה   47211451
  

          
  

   16.5     סה"כ
  

קורסי בחירה: )אחד   
 מהמוצעים(

      
 משותף עם כל המחלקות

 26 2 שיעור דימות רפואי 47219631
  

טכניקות הטיפול ההוליסטי  47219998
 ישן-רפואת העידן החדש -

 30 2.5 שיעור

  
רפואה וחברה במערב  47214660

מהרנסס ועד למאה 
 העשרים ואחת

 26 2 שעור

  
צוותי בריאות מול תקשורת  47214650

 מאויבים לידידים -
 26 2 שיעור

  
 26 2 שעור חשיפה למחר 47215015

  
הבטים רב תחומים בזיקנה  47216020

 בריאה מתאוריה למעשה
 26 2 שעור

  
     שיעור תאוריות אישיות 47215090

  

  
 סה"כ

  18.5     

  
  

        

  
     



 סמסטר ב' תשע"ט -שנה א'   
שעות  נק"ז אופן הוראה שם הקורס מס' קורס    

 הוראה
 שעות תרגול

 20 1.5 שעור קידום בריאות 47212002
  

 26 2 שעור מבוא לסוציולוגיה 47211461
 משותף עם ג

 26 2 שיעור מבוא לפרמוקולוגיה  47211841
  

 26 2 שעור מבוא לפסיכולוגיה  47211421
  

 26 2 סמינר עשיה מבוססת ראיות א 47210006

 אחד מהמוצעים
 26 סמינר התמודדות עם כאב כרוני א 47219483

 20 1.5 שיעור מערכת הבריאות בישראל  47214580
 משותף עם ד

 26 2 שו"ת עזרה ראשונה  47211631
 משותף עם א

מיקרוביולוגיה אימונולוגיה  47211301
 ווירולוגיה

 26 2 שיעור

  
 25 2.5 שו"ת מבוא לסטטיסטיקה 47211511

18 

  
 17.5 שעור סה"כ

441 18 

 18 441 36   סה"כ שנה א  

  
     

 שנה ב' סמסטר א'  תש"פ  
 

שעות  נק"ז אופן הוראה שם הקורס מס' קורס   
 הוראה

 שעות תרגול

 39 3 שיעור פרמקולוגיה קלינית 47212400
  

 26 2 שיעור התפתחותיתפסיכולוגיה  47211431
  

 26 2 סמינר סמינר קליני  א 47213621

 אחד מהמוצעים 
 26 סמינר סמינר קליני א 47213621

 32 2.5 שעור יסודות הסיעוד  47211610
  

בריאות וסיעוד וחברה רב  47213432
 תרבותית

 20 1.5 שיעור
 משותף עם שנה ב

 26 2 שעור סיעוד בקהילה 47213409
 עם שנה גמשותף 

 26 2 שעור סיעוד בבריאות האישה  47212531
  

   15     סה"כ
  

קורסי בחירה: )אחד   
 מהמוצעים(

  2 26 
 אמשותף עם כל המחלקות

 26 2 שיעור דימות רפואי 47219631
  

טכניקות הטיפול ההוליסטי  47219998
 ישן-רפואת העידן החדש -

 30 2.5 שיעור

  
רפואה וחברה במערב  47214660

מהרנסס ועד למאה 
 העשרים ואחת

 26 2 שעור

  
צוותי בריאות מול תקשורת  47214650

 מאויבים לידידים -
 26 2 שיעור

  



 26 2 שעור חשיפה למחר 47215015
  

הבטים רב תחומים בזיקנה  47216020
 בריאה מתאוריה למעשה

 26 2 שעור

  
     שיעור תאוריות אישיות 47215090

  
   17     סה"כ

  

  
     

 שנה ב' סמסטר ב' תש"פ  
שעות  נק"ז אופן הוראה שם הקורס מס' קורס    

 הוראה
 שעות תרגול

 26 2 סמינר סמינר קליני  ב 47213631

 אחד מהמוצעים
 26 סמינר סמינר קליני ב 47213631

 24 2 שיעור סיעוד הילד ב'  47212611
  

 26 2 שיעור מינהל בסיעוד 47214331
 משותף עם שנה ד

 36 3 שיעור רפואה ראשונית 47213512
 משותף עם ג סיעוד

 3 0.5 שו"ת אבחנה פיזיקלית 47216801
 משותף עם ג סיעוד

 2.5 שעור מבוא לאפידימיולוגיה 47211521
26 18 

 36 3 שעור כירורגיה כללית 47212571
  

 -גריאטריה וסיעוד גריאטרי  47212653
 ותרגילשעור 

 2.5 שיעור

26   
 17.5     סה"כ

    
 26   סמינר סמינר קליני מחקרי א'  

 משותף עם שנה ג+ד
אומדן וניהול כאב על ידי  47213230

הורים לילדים עם מחלות 
 מטואונקולוגיות

 26 2 סמינר

  
סוגיות נבחרות בבריאות  47213350

 האישה
 26 2 סמינר

  
כלפי עמדות סטודנטים  47213100

 אלכוהול סמים ונהיגה
 26 2 סמינר

  
בקרה ומניעת זיהומים  47213633

הקשורים  בשירותי בריאות 
 )א(

 26 2 סמינר

  
מושגים, סוגיות ואתגרים  47213632

בניהול הטיפול הפליאטיבי 
 ובטיפול

 26 2 סמינר

  
פרופיל בריאות של  47213640

סטודנטים במקצועות 
 הבריאות

 26 2 סמינר

  
סמינר קליני מחקר בנושא  47213622

 -אימוץ אורח חיים בריא 
 חלק א

 26 2 סמינר

  

  
 19.5   סה"כ

  18 

  
   סה"כ שנה ב'

36.5   18 



  
  

   
 שנה ג' סמסטר א'  תשפ"א  

שעות  נק"ז אופן הוראה שם הקורס מס' קורס    
 הוראה

 שעות תרגול

 8 0.5 שעור מיומנויות בתקשורת א 47213450
 משותף עם שנה ג

חשיבה קלינית ביקרותית  47512000
 ותהליך סיעודי

 2 שו"ת

26   
 26 2 שעור סיעוד בבריאות הנפש 47512002

  
 32 2.5 שעור סיעוד במצבים דחופים 47213520

 משותף עם ג
 16 1 שיעור מחלות עיניים 47214001

 משותף עם ד
אונקולוגיה וסיעוד  47213691

 אונקולוגי
 20 1.5 שעור

 משותף עם ד
 20 1.5 שעור בעיות בטיפול נמרץ 47210012

 משותף עם ד
   11     סה"כ

  

קורסי בחירה: )אחד   
 מהמוצעים(

    26 
 משותף לכל המחלקות

 26 2 שיעור דימות רפואי 47219631
  

טכניקות הטיפול ההוליסטי  47219998
 ישן-רפואת העידן החדש -

 30 2.5 שיעור

  
רפואה וחברה במערב  47214660

מהרנסס ועד למאה 
 העשרים ואחת

 26 2 שעור

  
צוותי בריאות מול תקשורת  47214650

 מאויבים לידידים -
 26 2 שיעור

  
 26 2 שעור חשיפה למחר 47215015

  
הבטים רב תחומים בזיקנה  47216020

 בריאה מתאוריה למעשה
 26 2 שעור

  
     שיעור תאוריות אישיות 47215090

  
 26   סמינר סמינר קליני מחקרי א'  

 משותף עם ד
אומדן וניהול כאב על ידי  47213231

הורים לילדים עם מחלות 
 מטואונקולוגיות

   2 סמינר

  
עמדות סטודנטים כלפי  47214020

 אלכוהול סמים ונהיגה
     סמינר

  
סוגיות נבחרות בבריאות  47214350

 האישה
     סמינר

  
פרופיל בריאות של  47214640

סטודנטים במקצועות 
 הבריאות

     סמינר

  
בקרה ומניעת זיהומים  47213634

הקשורים  בשירותי בריאות 
 )ב(

     סמינר

  



מושגים, סוגיות ואתגרים  47214632
בניהול הטיפול הפליאטיבי 

 ובטיפול

     סמינר

  
סמינר קליני מחקר בנושא  47213623

 -חיים בריא אימוץ אורח 
 חלק ב

     סמינר

  

  
 15   סה"כ

360 0 

  
     

 שנה ג' סמסטר ב'  תשפ"א  
שעות  נק"ז אופן הוראה שם הקורס מס' קורס    

 הוראה
 שעות תרגול

 20 1.5 שעור דיני בריאות 47219251
 משותף עם ד

 18 1.5 שעור מיומנויות בתקשורת 47213451
 משותף עם שנה ג

 1.5 שעור אתיקה בסיעוד 47213010
 משותף עם ג 20

סה"כ סמסטר ב' ללא   
 סמינר

  4.5   
  

 26 2 סמינר סמינר קליני מחקרי א'  
 משותף עם ד

אומדן וניהול כאב על ידי  47213232
הורים לילדים עם מחלות 

 מטואונקולוגיות

 26 2 סמינר

  
עמדות סטודנטים כלפי  47214030

 אלכוהול סמים ונהיגה
     סמינר

  
סוגיות נבחרות בבריאות  47214351

 האישה
      

  
פרופיל בריאות של  47214645

סטודנטים במקצועות 
 הבריאות

      

  
בקרה ומניעת זיהומים  47213635

הקשורים  בשירותי בריאות 
 )ג(

     סמינר

  
מושגים, סוגיות ואתגרים  47214633

בניהול הטיפול הפליאטיבי 
 ובטיפול

     סמינר

  
סמינר קליני מחקר בנושא  47213624

 -אימוץ אורח חיים בריא 
 חלק ג

     סמינר

  
 סה"כ סמסטר ב 47213622

  6.5     

  
 סה"כ שנה ג'

  21.5   0 

  
     

 סה"כ לתואר
  

94 
  

  
 2 אנגלית

  
 סה"כ לתואר

      
 


