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 מועמד/ת נכבד/ה,

 

 ,2021 אנו מודים לך על פנייתך להירשם לתוכנית השתלמות מוכרת בסיעוד )קורס על בסיסי( לשנת הלימודים

 בביה"ס האקדמי לסיעוד ליד המרכז הרפואי קפלן.

 

 להלן הדרישות לרישום לקורס ולתהליך המיון:

 ות בישראל.של  תעודת אחות מוסמכת ברישוי משרד הבריא מקור והעתקהצגת  )1

אחת מהחלופות -תואר אקדמיבכפוף להנחיות המנהל  )של תעודת תואר אקדמי מוכר,  מקור והעתק( הצגת 2

אישור זכאות לתואר חתום ע"י המוסד האקדמי ומוכר ע"י  מוכר/או/ תעודה המעידה על תואר אקדמי- הבאות:

 (המל"ג

 .תמונת פספורט( 4

במידה ולא מצויינת אזרחות בתעודת , תושב קבע/על אזרחות ישראלית)כולל ספח המעיד  צילום תעודת זהות( 5

 .(דרכון הזהות יש לצרף

 )מצורף(. שאלון למועמד( 6

הצהרת ויתור סודיות. כתב הוראות ויתור סודיות רפואית, הצהרת בריאות,     ) חתימה על  הטפסים המצורפים( 7

 בלת חיסונים, ציון תקף של מבחן ממיין(. הצהרת היעדר רישום פלילי, הצהרה על אחריות אישית לק

יש להקפיד ולציין האם נשלח מטעם המוסד והאם  במימון  -על המועמד להשתלמות חוות דעת הממונים( 8

 המוסד/ מימון עצמי. 

 .₪50דמי הרישום לקורס הכשרה מתקדמת בסיעוד הינו -דמי רישום( 9

: תעודה המעידה על בהצגת או זכאות לפטור מהמבחן הממיין תקף עמידה במבחן ממיין, והצגת אישור -מבחן ממיין (10

השנים האחרונות או אישור חתום של מינהל  5-אותעודת רישום המעידה על השתלמות מוכרת מ Phd-תואר שלישי

 שנים אחרונות.  4-לפחות במבחן רישום ממשלתי למעמד אח/ות מוסמך/ת, מ 70הסיעוד המעיד על ציון 

 .*5400ניתן לפנות למוקד מנהל הסיעוד בטלפון  הלבירורים בנושא ז

 

 לתשומת  לבך:

 :30.07.2020 סגירת הרישום לקורסים בתאריך. 

 שנת הלימודים בקורסים השונים תתחיל בחודש ינואר. 

  ,לבוגרי בתי הספר לסיעוד במסלול האקדמי, הניגשים למבחן הרישוי הממשלתי במהלך חודש ספטמבר

 פי הנחיות מנהל הסיעוד .   רישום וקבלה לקורסים  על
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 מיון לקראת קבלה:

 המיון יעשה רק בין המועמדים שעמדו בכל תנאי הקדם. .1

 עדיפות בקבלה תינתן למועמדים שנשלחו מהמוסד המעסיק. .2

 ו מתקיים הקורס.במיון וקבלת מועמדים, היא באחריות וסמכות מנהלת ביה"ס  .3

 

 קבלה להשתלמות מוכרת:

 . י קבלה להשתלמות תימסר למועמד בכתבהודעה על קבלה או א .1

 החלטת ועדות המיון והקבלה לקורסים )מלבד הדרכה קלינית( יתבצע במהלך חודש דצמבר.פרסום  .2

מועמד שהתקבל ולא מימש    החלטת ביה"ס על קבלה של מועמד, כוחה יפה רק לאותה שנת לימודים. .3

 ב להציג  מועמדותו בשנית.זכותו ללימודים ומעוניין ללמוד בשנת לימודים אחרת, חיי

                                                                                 

 reutch@clalit.org.ilדוא"ל:  08-9441563מענה טלפוני: 

 .09:00-12:00, בין השעות ג' –: בימים א' והסדרת תשלוםקבלת קהל

 הגשת הטפסים והמסמכים  במזכירות הקורסים, בשעות קבלת הקהל.

 אין אפשרות לצלם מסמכים במזכירות, ניתן לצלם בתשלום בעמדות הצילום בביה"ס.

  הסדרת התשלום תתבצע בהנהלת חשבונות בביה"ס רק לאחר הגשת הטפסים.

 

                                                                            

 אנו מאחלים לך הצלחה

 ד"ר הילה תם
 מנהלת ביה"ס
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 קורסים להשתלמות מוכרת
 בסיעוד )על בסיסי( המתקיימים בקמפוס קפלן 

 
 

 שם הקורס
 

 ייחודית -מדולה שנייה  משותפת -דולה ראשונה מ

 טיפול נמרץ משולב
 
 

 יומיים בשבוע
 

 
 חטיבה משותפת אקוטית מבוגרים 

 שעות  180

 
 
 
 
 

 שעות  242 –לימודים עיוניים 

 לימודים קליניים : 

 שעות התנסות קלינית. 100 –מסלול א' 
 שעות התנסות קלינית. 200  –סלול ב'  

       רית הנלמדת ברצףמודולא-מתכונת דו

טיפול בחולה 
 הגריאטרי

 
 יומיים בשבוע

 

 חטיבה משותפת בטיפול מוגבר
)טיפול מוגבר בחולה כרוני במצב 

 שעות 161אקוטי( 

 

 מדולה ייחודית בתחום גריאטריה מתוגברת

 שעות   322  –לימודים עיוניים 

 שעות בתחומים מגוונים 280  –לימודים קליניים
 לארית הנלמדת ברצףמודו-מתכונת דו

 מיילדות 
 

 ימים בשבוע 2-3
 

 ימים בשבוע 2שעות.      357  –לימודים עיוניים  

 ימים בשבוע 3שעות.      636  –לימודים קליניים 

 חטיבת לימודים אחת

 יועצות הנקה
 

 יום אחד/ יומיים בשבוע
 

 שעות 150  –לימודים עיוניים 

 שעות 200  –לימודים קליניים
 מודים אחתחטיבת לי

 הדרכה קלינית
 יום בשבוע

 

 שעות 176  –לימודים עיוניים 

 שעות 124  –לימודים קליניים

 חטיבת לימודים אחת

 טיפול 
 בפצעים וסטומה 

 
 יום אחד/ יומיים בשבוע

חטיבה משותפת לטיפול בחולה 
 כרוני

 שעות( 147)

 מודולה ייחודית בתחום פצעים וסטומה

 לימודשעות  268לימודים עיוניים 

 שעות לימוד 152 -לימודים קליניים

 מתכונת דו מודולארית הנלמדת ברצף

 
 ימי הלימוד השבועיים יפורסמו בהמשך.

 פתיחת קורס מותנית באישור מנהל הסיעוד, במספר נרשמים ובהסדרת התשלום.

 קבלה בהתאם להנחיות המנהל, הכללית ותקנון ביה"ס
 
 

 


