
 תואר שני בסיעוד

 ספח התמחות ב"ניהול החוסן הארגוני במערך הסיעוד"

 מסלול תיזה-290201-18-03

 מסלול פרקטיקום -290202-18-03

 

ם חסונים, המצמצמים לחקר ולהובלת ארגוניהינה להכשיר אנשי סיעוד  מטרת העל של התוכנית

  המקדמים איכות טיפול.טעויות אנוש ו

 ניהוליהמסלו מבקשים להתקדם ולהתמחות בה וןשבעלי תואר ראאחים ואחיות התכנית מוצעת ל

וכישורים במחקר, בניהול ובמנהיגות הנחוצים להובלת ידע  סטודנטיםירכשו ה בתכנית  בסיעוד.

 .21-ארגוני הסיעוד להתמודדות עם אתגרי המאה ה

 

 בדומה לתנאי הקבלה לתואר שני בחוג:–תנאי קבלה 

 תואר ראשון ממוסד אקדמי מוכרלפחות בציון  85-

 אוניברסיטאיהרשמה לבחינה באתר ההרשמה ה -ליתבחינת כניסה באנג -

 ההרשמה באתר החוג לסיעוד      -כתיבת מטלה חוגית -

 משך הלימודים:

 8:30-20:00שנתיים, יום ד' בשבוע , מהלך הלימודים יתקיימו ב

 הגשת התיזה()הלומדים במסלול עם תיזה ילמדו שנה שלישית לקראת 

 

 מספר שעות שנתיות הנדרשות לקבלת התואר

 על מנת לקבל ספח התמחות על הסטודנט יהיה להשלים :

 :)תיזה(למסלול א' 

 שש"ס קורסי חובה כלליים  16

 שש"ס קורסי חובה ייחודיים לתכנית הספח 10

 שש"ס קורסי בחירה ייחודיים לתוכנית הספח 6

  לסיום התואר שש"ס 32-סה"כ

 

 :)פרקטיקום(למסלול ב' 

 שש"ס קורסי חובה כלליים  20

 שש"ס קורסי חובה ייחודיים לתכנית הספח 10

 שש"ס קורסי בחירה ייחודיים לתוכנית הספח 8

 שש"ס קורסי בחירה מתוך היצע התכנית הכללית 2

 לסיום התואר שש"ס 40 -סה"כ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 מבנה כללי של תוכנית הלימודים

  לכלל הלומדים בתוכנית המסטר של החוג קורסי חובה . 1

 למסלול א שש"ס קורסים   16     

 שש"ס קורסים למסלול ב   20     

 

 מספר שש"ס משותפים לכלל תלמידי החוג – שם הקורס

 שש"ס 2 כתיבה אקדמית

 שש"ס 2 ש"מ איכותניות

 שש"ס 2 ש"מ כמותניות

 שש"ס 2 סטטיסטיקה א'

 שש"ס 2 סטטיסטיקה ב'

 שש"ס 2 מערכות בריאות מתקדמות

 שש"ס 2 חובה למסלול א' בלבד -סמינר תיזה

 שש"ס 6 חובה למסלול ב' בלבד–פרקטיקום 

EBP 2 שש"ס 

 

 קורסי חובה ייחודיים להתמחות )ספח( ניהול חוסן במערך הסיעוד -שש"ס 01.   2

 מספר שש"ס  שם הקורס

 שש"ס 4 חדש-תיאוריות חוסן ארגוני

 שש"ס 4 חדש-מדיניות ליצירת ארגונים חסוניםפיתוח 

 שש"ס 2 חדש-מנהיגות וניהול בארגוני בריאות 

 

 :. קורסי בחירה ייחודיים להתמחות )ספח( 3

 למסלול א שש"ס קורסים   6    

 שש"ס קורסים למסלול ב   8    

 

 מספר שש"ס  שם הקורס

 שש"ס 2 חדש-חוסן המטפל

 שש"ס 2 סביב מיטת החולה

 שש"ס 2 חדש-חוסן בקהילות בסיכון ניהול

 שש"ס 2 סוגיות מחקריות בתחלואה כרונית וגרונטולוגיה

 שש"ס 2 רב תרבותיות שייכות וזהות

 

 למסלול ב' –קורסי בחירה משותפים מן התכנית לכלל  תלמידי החוג.  4          

 שש"ס מתוך רשימת קורסי הבחירה( 2) לבחירה של  

 מספר שש"ס  שם הקורס

 שש"ס 2 טכנולוגיות מכוונות לקוח בשדה הרפואי

 שש"ס 2 שיטות סקר במדעי הבריאות-שאלה נכונה

 שש"ס 2 תיאוריות ויישומן במערך המחקרי

 שש"ס 2    פיתוח תרופות חדשות  

 

 בסיום הלימודים יוענק :
 תואר שני בסיעוד 

 עם ספח התמחות ב"ניהול החוסן הארגוני במערך הסיעוד"


