
 תכנית הסבת אקדמאים לתואר ראשון בסיעוד
 ולקראת תעודת אחות מוסמכת 

(290106-18-01) 

 
התכנית מיועדת לבעלי תואר ראשון ממוסד אקדמי מוכר המעוניינים במקצוע המשלב משמעות, שליחות 

 ואפשרויות תעסוקה וקריירה מגוונות.

ות מוסמכת )בוגרי התכנית יוכלו לגשת התכנית מקנה תואר ראשון בסיעוד ולימודים לקראת תעודת אח/
 למבחן הממשלתי להסמכה בסיעוד(.

הבוגרים יוכלו להשתלב בעבודה כאחים ואחיות מוסמכות בארגוני בריאות ובמרפאות בקהילה ולהיות 
שותפים לאתגרים העומדים כיום במערכת הבריאות בארץ. התואר מקנה אפשרויות לקידום ולקריירה 

 קליניים והן ניהוליים.מגוונים בסיעוד, הן 

 תנאי קבלה:

 מוזמנים 80-84לפחות. מועמדים בעלי ציון שבין  85ממוסד אקדמי מוכר בארץ בציון  תואר ראשון ,
 להגיש מכתב בקשה לדיון מיוחד הנלווה לכל המסמכים.

 

 .)רצוי רקע קודם במקצועות מדעיים ) ממדעי  החיים, הבריאות  או מדעי הרפואה 
 

יש  לשלוח למזכירות החוג אישור זכאות וציון סופי של תואר ראשון: לכתובות המייל: 
lgavron@univ.haifa.ac.il   04-8288017או לפקס 

 
  בחינת כניסה(– בחינת התאמה חוגית 

  500-, בניין ראשי קומת ה577המבחן יתקיים בימי שלישי בכיתת מחשבים      

 לא יישלחו זימונים לבחינה -שימו לב   . ובהתאם לרשום     
 12:00בשעה   -20.02.2018. 1   
 10:00בשעה  -20.03.2018. 2    
 10:00בשעה  -24.04.2018. 3    
  10:00בשעה  -15.05.2018. 4    
   10:00בשעה  -29.05.2018. 5    
 12:00בשעה  -12.06.2018. 6    
 12:00בשעה  -19.06.2018. 7    
 700-, בניין ראשי קומת ה721בחדר  10:00בשעה  -03.07.2018. 8    
 
 התאריכים המצוינים הינם מועדי הבחינה היחידים;  

 ניתן לגשת למועד אחד בלבד מהתאריכים הרשומים.   -
 ניתן לחזור על הבחינה אם נבחנת בעבר.לא    
 חובה להגיע לבחינה עם: -
 תעודת זהות או תעודה מזהה אחרת. -
 מ"מ(. 3.5אוזניות  שמע עם אפשרות חיבור למחשב )חיבור של  -
. מומלץ לגשת מועמד יכול  לגשת לבחינה אך ורק לאחר ביצוע ההרשמה כמועמד לתואר ראשון בחוג לסיעוד  -

 .הקרובה למועד ההרשמהלבחינה 
 ההרשמה למבחן התאמה חוגי באמצעות הקישור:-

https://candidate.haifa.ac.il/irj/portal/ExamsRegistration 

 יתכן ראיון אישי בהתאם להחלטת וועדת הקבלה החוגית-ראיון אישי 
 

 מידע על התכנית:

mailto:lgavron@univ.haifa.ac.il
https://candidate.haifa.ac.il/irj/portal/ExamsRegistration


 נקודות זכות )נ"ז( לתואר. התכנית כוללת לימודים  126סמסטרים רצופים,  7 -משך התכנית
ימים(. חלק מהקורסים יילמדו יחד עם  3בקורסים פרונטליים עיוניים בקמפוס אוניברסיטת חיפה )

ורסים התכנית לתואר ראשון של החוג לסיעוד וחלק יהיו קורסים בנפרד. בנוסף, יהיו גם ק
 מתוקשבים )למידה מרחוק(. 

  לקראת פתיחת שנה"ל תתכן הדרכה מרוכזת בתחום המדעים למתקבלים לתכנית  שאין להם רקע
 מדעי. 

 מידע על התנסות   שנה א' בתכנית.-החל מסמסטר קיץ תשע"ט –התנסות קלינית בארגוני בריאות
 באתר החוג. קלינית ניתן למצוא בשנתון החוג ובמידע על לימודי תואר ראשון

  על פי נקודות הלימוד. –שכר לימוד 

  8240811-04לפרטים נוספים ניתן לפנות למזכירות החוג: ליאת גברון , lgavron@univ.haifa.ac.il 

 

 לצפייה בתכנית הלימודים, אנא ראו קישור בלשונית "סטודנטים" באתר החוג.
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