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 לקבלה לקורסים על בסיסיים  מועד הבחינה הממיינתב שינוי -הודעה חשובה

 בביה"ס לסיעוד קפלן

  יות ואחים מוסמכות/ים שלום רב, אח

והבחינה הממיינת  הוקדםהרינו להביא לידיעתכם כי מועד הבחינה הממיינת לקבלה לקורסים על בסיסיים 

תחילה( , שעות הבחינה ללא שינוי  כפי שפורסם 20/5/2021 -ולא ב ) 11/4/2021 -בתאריך התתקיים 

 בביה"ס לסיעוד קפלן.  ,15:00-17:00

,   15/3/2021 -בתאריך הוהוא יסתיים  הוקדםלבחינה הממיינת  מועד סיום הרישוםלנוכח האמור, גם 

 כפי שפורסם תחילה(  20/4/2021 -יום ב' ) ולא ב

 מקומכם, מספר המקומות מוגבל!  אנו ממליצים להקדים ולהירשם כבר עתה ולהבטיח את

                                             הרישום לבחינה מתקיים במזכירות בית הספר לסיעוד אצל הגב' אורלי סלמי 

 .  8:00-12:00ה' בין השעות -בימים א'

מייל  או באמצעות שליחת   3033פנימי   / 08-9440033לפרטים נוספים ניתן ליצור קשר בטלפון 

 Orly_S@clalit.org.ilלכתובת הבאה: 

 כמו כן, מצ"ב רשימת ספרות החובה לבחינת המיון

 יש להציג במסגרתו את המסמכים הבאים:  ,זה לא מכבר ,ללא שינוי וכפי שפורסםנשאר תהליך הרישום 

  מסמך מקור וצילום של המקור תעודת אח/ות מוסמך/ת 

 ר בישראלמסמך מקור וצילום מקור תואר אקדמי מוכ 

  הצגת ת"ז וצילום ת"ז כולל ספח המעיד על אזרחות או תושבות ישראלית 

 )טופס רישום מלא וחתום )בהמשך המסמך 

  ישולמו במועד הרישום.₪  50דמי רישום בסך 

 

 בברכת הצלחה רבה,                                                  

 

               אורלי סלמי          יורם נבו                                     ד"ר הילה תם                            

 מנהלת בית הספר                            סגן מנהלת בית הספר                        מזכירת הקורסים 

   להשתלמות מוכרת בסיעוד                                                                                                      
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 קורסים להשתלמות מוכרת

 )על בסיסי( המתקיימים בקמפוס קפלןבסיעוד  
 

 ייחודית -מדולה שנייה  משותפת -מדולה ראשונה  שם הקורס
 טיפול נמרץ משולב

 
 

 יומיים בשבוע
 

 
 חטיבה משותפת אקוטית מבוגרים 

 שעות  180

 
 
 
 
 

 שעות  242 –עיוניים לימודים 

 לימודים קליניים : 

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

       הנלמדת ברצף ריתאמודול-דומתכונת 

טיפול מוגבר בחולה 
 הגריאטרי

 
 יומיים בשבוע

 

 חטיבה משותפת בטיפול מוגבר
בחולה כרוני במצב מוגבר )טיפול 

 שעות 161 אקוטי(

 

 מדולה ייחודית בתחום גריאטריה מתוגברת

 שעות   322  –לימודים עיוניים 

 בתחומים מגווניםשעות  280  –לימודים קליניים
 הנלמדת ברצף ריתאמודול-דומתכונת 

 מיילדות 
 

 ימים בשבוע 2-3
 

 ימים בשבוע 2שעות.      357  –לימודים עיוניים  

 ימים בשבוע 3   שעות.   636  –לימודים קליניים 

 חטיבת לימודים אחת
 יועצות הנקה

 יום אחד/ יומיים בשבוע
 

 שעות 150  –לימודים עיוניים 

 שעות 200  –לימודים קליניים
 חטיבת לימודים אחת

 הדרכה קלינית
 יום בשבוע

 

 שעות 176  –לימודים עיוניים 

 שעות 124  –לימודים קליניים

 חטיבת לימודים אחת

  טיפול
 וסטומה בפצעים 

 יום אחד/ יומיים בשבוע

 חטיבה משותפת לטיפול בחולה כרוני
 שעות( 147)

 מודולה ייחודית בתחום פצעים וסטומה

 שעות לימוד 268לימודים עיוניים 

 שעות לימוד 152 -לימודים קליניים

 מתכונת דו מודולארית הנלמדת ברצף

   

 
 ימי הלימוד השבועיים יפורסמו בהמשך.

 תנית באישור מנהל הסיעוד, במספר נרשמים ובהסדרת התשלום.פתיחת קורס מו

 קבלה בהתאם להנחיות המנהל, הכללית ותקנון ביה"ס
 
 
 
 
 



  

 
  01.21  3/40אד 

 

 

3 3 

 
 טופס רישום למבחן ממיין

 

 _שם משפחה: __________________________שם פרטי: _____________

 זהות: _______________כתובת מגורים: _____________________ מס' ת.

 פון להתקשרות: ___________________טל

 _________________________________________דוא"ל: ____________

 _____________________________מקום עבודה נוכחי: _______________

 _____________________________מתעניינ/ת בקורס: ________________

 השכלה אקדמאית:
 התואר וםשנת סי שם המוסד תחום

    
    
 

 

 ידוע לי כי :

לעמוד  ,רשם במועד לקורס הרצויי*הליך הקבלה לקורסים להשתלמויות מוכרות הוא הליך נפרד ויש לה

 על ידי מנהל הסיעוד ולעבור את וועדות הקבלה בקמפוס . הנדרש הקבלה בקריטריון

ואה, לצפות בציון ולהפיק ולהדפיס מכתב *בתום המבחן באחריות הנבחן להיכנס לפורטל האישי של מקצועות הרפ

 של אישור ציון.

 

 

 

 

 תאריך:_________________________                               חתימה:________________________

 

 

 

 

 


