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 על התכנית 

 

קריות בקרב מיומנויות מח של חותילפואודות סוגיות מרכזיות בסיעוד  הידע בתלהרחמאסטר מכוונת תוכנית ה

ח פיתו שמטרתו. התכנית מאורגנת סביב שני צירים מרכזיים: הציר המתודולוגי כירים בתחוםאנשי מקצוע ב

ניהול התוכן שבמרכזו תכנון וביצוע של פרויקט וציר  מתקדמים, מחקרחשיבה ביקורתית ואנליטית וכישורי 

 וני בריאות.שינוי בארגון בריאות. דגש יושם על בטיחות, איכות ויזמות בארג

וכן לבצע ולנהל מחקרים בתחומי הבריאות  יוכלו למלא תפקידים בכירים במערכת הבריאות בוגרות התכנית

במסלולים שונים של הוראה  והרפואה. בוגרות התוכנית גם תוכלנה להמשיך וללמוד כדי להשתלב, בהמשך,

ליני נרחב יעמידו את בוגרות התכנית שילובן של מיומנויות מחקר מתקדמות עם בסיס ידע קבאקדמיה. ומחקר 

 בקו הראשון של פיתוח יישומי ואקדמי של תחום הסיעוד.
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 תנאי הקבלה והליך ההרשמה

 התכנית תיפתח בסמסטר ב' בשנה"ל תשע"ז 

  1.11.2016תאריך מ חלתההרשמה לתואר שני 

 

ויסתיימו  שבועות בחודש יולי 3.5קיץ בן  יתקיימו במשך ארבעה סמסטרים רצופים, כולל סמסטרהלימודים 
  .2018ביוני 

 

 רישום לתואר שני בסיעוד בשלוחת האוניברסיטה במבח"ר 

 במבח"ר.מקדים תעבור ראיון אישי  כל מועמדת המבקשת להירשם לתואר שני בסיעוד

א בבני ברק לסיעוד, תכנית  מ", תירשמנה לאוניברסיטת חיפה, החוג הריאיוןמועמדות שעברו בהצלחה את 
 . זלשנה"ל תשע"

  http://harshama.haifa.ac.ilניתן לערוך את ההרשמה דרך אתר האוניברסיטה: 

 לפרטים נוספים, ניתן לפנות למחלקת ההרשמה לתארים מתקדמים בטלפונים:

04-8240663 ,04-8249103 ,04-8249991. 

 

 דרישות להצגת מועמדות:

 תעודת אחות מוסמכת.(  1

ומעלה.  85בממוצע של  וד או בתחום אחר ממוסד מוכר להשכלה גבוהה בארץ או בחו"לון בסיעתואר ראש  (2
 בלימודי התואר הראשון. 80ניתן להגיש מועמדות חריגה החל מציון ממוצע של 

 ומעלה.  70מעבר של בחינת כניסה באנגלית בציון   (3

 

 בחינות הכניסה באנגלית תתקיימנה במבח"ר במועדים שיפורסמו.

 מועמדת יכולה  לגשת לבחינה אך ורק לאחר ביצוע הרשמה לחוג לסיעוד.   -

 ניתן לגשת לשני מועדי בחינה בלבד.  -

 מומלץ לגשת לבחינה הקרובה למועד ההרשמה.  -

ידים; שימו לב: עליכן לעקוב אחרי הפרסומים. לא יישלחו התאריכים שייקבעו יהיו מועדי הבחינה היח  -
 .זימונים אישיים

 חובה להצטייד בתעודת זהות.  -

 .מודפס בלבד במילוןמותר להשתמש   -

 )לבירורים, נא תואר שני מאוניברסיטה מוכרת לא יידרשו לעבור בחינת כניסה באנגלית בעלותמועמדות    -

 להתקשר למזכירות החוג באוניברסיטת חיפה(.

להעביר למזכירות החוג אישור  ותמתבקש)לקות למידה או לקות רפואית(,  צרכים מיוחדים ותבעל ותמועמד  -

  מכללה בה למדו.או מה די התואר הראשון, מהאוניברסיטהרשמי על ההקלות שקבלו במסגרת לימו
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  שאלון אישי( 4

הנמצא בסוף חוברת זו ותעבירו למזכירות החוג לסיעוד באוניברסיטת כל מועמדת תמלא את השאלון האישי 
 .04-8288017ה בפקס: חיפ

 
 
 איון קבלהר( 5

 מועמדות שיעמדו בראיון האישי המקדים, יוזמנו לראיון קבלה שיתקיים במכללת מבח"ר. 

 

 מ.א. החוגית.-שאינן עומדות במלוא התנאים יידונו על ידי ועדת ה ן של מימועמדות

 . זהחוג ידון ויטפל רק במועמדות שהשלימו את הליך ההרשמה לחוג כנדרש לשנת הלימודים תשע"

 
שהתארים הקודמים שלהן הם ממוסדות להשכלה גבוהה ששפת ההוראה בהם אינה עברית, יידרשו  מועמדות

 לעבור בחינת ידע בעברית ברמה הנדרשת ע"י האוניברסיטה כתנאי קבלה.

 

 

 

 העדפה מתקנת

בהמשך לקידום ערכי שילוב של אנשים עם מוגבלות בקהילה וזכותם לסיוע מהחברה בכך, נוהגת הפקולטה 

העדפה מתקנת לגבי אנשים עם מוגבלות פיזית, חושית או פסיכיאטרית. לפיכך, מועמדות המתאימות  מדיניות

להגדרה של אנשים עם מוגבלות פיזית, חושית או פסיכיאטרית, שאינן עומדות בתנאי הקבלה הפורמאליים של 

, יהיו זכאיות לפנות החוג אליו הגישו מועמדותן, אך עומדות בתנאי המינימום הכלל אוניברסיטאיים לקבלה

בכתב לוועדת הקבלה החוגית ולפרט את נימוקיהן לבקשתן. הוועדה תבחן כל בקשה לגופה ותהיה רשאית לקבל 

 מידע נוסף מהמועמדת, לערוך ראיונות אישיים או קבוצתיים.

תנאי  לאחר בחינת מכלול המידע הקשור למועמדת, יכולתה ומוגבלותה, תחליט הוועדה אם לקבלה, עם או ללא

או לדחות את הבקשה. הוועדה תודיע על החלטתה בכתב למועמדת. שיעור המועמדות שהוועדה מוסמכת 

מכלל הסטודנטים שהתקבלו לחוג באותה שנה. כמו כן, החלטה זו  5%להחליט על קבלתן לא יעלה בכל מקרה על 

 וג אליו נרשמו.אינה מתייחסת למועמדות עם מוגבלות העומדות בתנאי הקבלה הפורמאליים של הח
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 אנשי קשר

 .  802בחדר   8מגדל אשכול קומה החוג לסיעוד באוניברסיטת חיפה ממוקם ב

 להלן מספרי טלפונים וכתובות דואר אלקטרוני היכולים להיות לך לעזר:

 אפרת דגן פרופ' –א. ראש החוג 

 gan@univ.haifa.ac.iledaכתובת דוא"ל:     

 פרופ' דפנה כרמלי –ב. יו"ר תכנית המ"א במבח"ר

 daphna@research.haifa.ac.ilכתובת דוא"ל:      

 דבי מישור –לראש החוג ומרכזת לימודי התואר השני בחיפה תמנהלי תג. עוזר

 dmishor@univ.haifa.ac.ilדוא"ל:  , כתובת8288004-04טל:     

 מריה אנטונלי –ד. מזכירת החוג ואחראית על תואר שני בבני ברק

 mlvovsky@univ.haifa.ac.il, כתובת דוא"ל: 8288016-04טל:      

 

  04-8288017:   קס של החוג לסיעודמספר הפ

 04-8240663/04-8249103:  מזכירות הרשמה לתארים מתקדמים

  04-8240667:    מדור שכר לימוד

 04-8240111:   מרכזיית האוניברסיטה

  (106או  155)שלוחה  03-5785030:          מזכירות מבח"ר                                 

 

mailto:edagan@univ.haifa.ac.il
mailto:daphna@research.haifa.ac.il
mailto:dmishor@univ.haifa.ac.il
mailto:mlvovsky@univ.haifa.ac.il
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 תכונת הלימודים בתכניתמידע כללי על מ

 

לימודי התואר השני בסיעוד בשלוחת בני ברק, מתוכננים במתכונת של מסלול לימוד ב', כלומר, סביב עבודת 

פרקטיקום וללא תזה. )במקרים חריגים, תישקל האפשרות לכתוב עבודת תזה, לסטודנטיות שתבקשנה להשלים 

 את לימודיהן במסלול א'(.

, קורסים מלווי פרויקט וכן שיטות מחקרשעיקרם לימודי רקע,  יםמתקדמורסי יסוד כוללת ק תכנית הלימודים

 סדנאות קבוצתיות:

  הלימודהלימוד תכניתתכנית
 )ייתכנו שינויים(

 
  היקף הקורס )שש"ס(היקף הקורס )שש"ס(  הקורסהקורס 

 4 בריאות בעולם ובישראל דיניותמ לימודי רקע

 2 סיעודב הדרכה 

 2 טכנולוגיות וטיפול ברפואה 

 1 סוגיות בתורת הארגונים 

 2 סוגיות אתיות ומשפטיות בסיעוד 

 2  כתיבה אקדמית כלים ושיטות מחקר

 4 שיטות מחקר וסטטיסטיקה 

 2 שיטות מחקר איכותניות 

 2 בארגוני בריאות ניהול: מנהיגות וסמינרים סדנאות

 2 סמינר-מחשבת הסיעוד  

 4 סמינר-סוגיות בחקר כאב בנשים  

  : ניהול ושינוי בארגוני בריאותפרקטיקום מלווי פרויקט קורסים 
   

7  

 EBP )2 )קורס מתוקשב 

 36  סה"כ

 

משך הלימודים בתכנית הוא ארבעה סמסטרים. הלימודים יתפרסו על פני שנה וחצי ויכללו סמסטר קיץ מקוצר 

)יום ב'(; בסמסטר הקיץ יתקיימו  . הלימודים יתקיימו ביום אחד בשבוע2017בן שלושה וחצי שבועות בחודש יולי 

ד'. הלימודים כוללים עמידה בדרישות של קורסי החובה ושל פרויקט הפרקטיקום. היקף -לימודים בימי ב' ו

לסיים את חובות  . יש, כולל כתיבת שתי עבודות סמינריוניותשעות סמסטריאליות לתואר 36הלימודים הוא 

 הסמסטר הרביעי ללימודים.השמיעה עד תום 

 באתר החוג שכתובתו: הניתן לעיין בתכנית הלימודים של תכנית המסטר שנלמדה בשנה"ל תשע"

-nursing/nursing-bb/249-nursing-program-ma/ma-p://hw.haifa.ac.il/index.php/he/nursinghtt

2015-2014-ma-bb-syllabi-bb/1815-ma-ma/nursing-programs/nursing-study 

http://hw.haifa.ac.il/index.php/he/nursing-ma/ma-program-nursing-bb/249-nursing/nursing-study-programs/nursing-ma/nursing-ma-bb/1815-syllabi-bb-ma-2014-2015
http://hw.haifa.ac.il/index.php/he/nursing-ma/ma-program-nursing-bb/249-nursing/nursing-study-programs/nursing-ma/nursing-ma-bb/1815-syllabi-bb-ma-2014-2015
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 הערכת הסטודנטית

 בסיומו של כל קורס תינתן הערכה לכל סטודנטית שהשתתפה בו. 

קיימו דיוני הערכה על הישגי הסטודנטיות ורמתן האקדמית. במקרים בהם בסוף הסמסטר השני ללימודים ית

להחליט על הפסקת מ"א החוגית -משמעית שהסטודנטית נכשלת בלימודיה, תוכל ועדת ה-תתגבש התרשמות חד

 לימודים.
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                          י הרווחה והבריאות  הפקולטה למדע                                

                                       החוג לסיעוד ע"ש צ'ריל ספנסר                                           

Faculty of Social Welfare & Health Sciences                                         

The Cheryl Spencer Department of Nursing                                      

 החוג לסיעוד

 שאלון אישי למועמדת ללימודי מ"א 

 נא לצרף תמונה עדכנית

 

 פרטים אישיים
 

  שם משפחה_______________________ שם פרטי_______________ 

 ______________________ת.ז )כולל ספרת ביקורת(

 _____________ מיקוד  __________________________________כתובת _______

 טלפון נוסף _____________________________  ____________________________   טלפון

 ___________________________________________________________  כתובת דואר אלקטרוני

 __________שנת עלייה______________________תאריך לידה ___________ארץ לידה _________

 

 אקדמית(והשכלה )על תיכונית 

 ציון ממוצע שהושלם התואר שם המוסד תחום הלימוד משנה עד שנה
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 י ממקום עבודתך הנוכחי()התחיל מקומות עבודה
 

 תפקיד עבודה  מקום משנה עד שנה

   

   

   

   

 

 קצועיות וקורסים הרלוונטיים ללימודים בתכניתהשתלמויות מ
 

 נושא הקורס/השתלמות תאריכים

 

המוסד או הגוף 
 המארגן

 משך הקורס )שעות(

    

    

    

    

    

 
 , הצגות בכנסים  מדעיים השתתפות במחקר, פרסומים

אריכים ופרטים )נושא המחקר, שמות ת ינאנא  ציי, בתחום המקצועי, או הצגת בכנס יםפרסמת מאמר, אם השתתפת במחקרים

 העמיתים למחקר, שם כתב העת או הכנס וכיו"ב(

 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

___ 
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 רקע אישי

התפתחותך המקצועית, יעדיך המקצועיים  אתבקצרה י קצת יותר אנו מבקשים כי תתארעל מנת להכיר אותך 

 לתרום לקידום הקריירה שלך.  סיעודוכיצד עשויים לדעתך הלימודים לתואר שני בהמרכזיים 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

 תחומי התעניינות

 תחומים בהם נראה לך  כי את עשויה לעסוק במחקר בעבודת התיזה )רישום זה אינו מחייב(: 2-3י אנא, ציינ

1. ____.______________________________________________________ 

2. .__________________________________________________________ 

3. .__________________________________________________________ 

 ממליציםשמות 

 . הצורך תבמיד ממליצים אליהם נוכל לפנותשל שני  ואמצעי התקשרות נא לציין שמות כתובות

 

 ממליץ ראשון:                                                              ממליץ שני:

 __________________________           םש         __________________________           שם

 _________________________        תפקיד          _________________________       תפקיד

 _________________________ מקום עבודה         ___  _____________________ מקום עבודה

 כתובת ____________________________        _________________________  ___  כתובת

 _____________________________טלפון    ____________________          _________ טלפון

  סלולרי ____________________________               סלולרי ____________________________

 

 ת ____________________________________________ חתימת המועמדתאריך___


