החוג לסיעוד
חוג לימודים לתואר ראשון (ב״א) חד חוגי ארבע שנתי
בוגר למדעים בסיעוד ()290102-21-01
החוג לסיעוד ע״ש צ׳ריל ספנסר מתמקד בפיתוח ובהקניית ידע אקדמי ומקצועי בסיעוד
ובהכשרת אחיות ואחים לתפקידי סיעוד קיימים ומתפתחים במערכת הבריאות של המאה ה
.21

מידע למועמדים לשנה"ל תשפ"ב
מטרות תכנית הלימודים
מטרת הלימודים להכשיר בוגרים בעלי כישורים בתחומים הבאים:
 .1מתן טיפול ישיר ותמיכה נפשית במטופל ובמשפחתו.
 .2פיתוח מיומנויות של חשיבה ביקורתית ,ביצוע מחקר ,למידה עצמית ,קבלת החלטות
קליניות והתערבויות ניהוליות הנ חוצות למתן טיפול מקצועי איכותי ובטוח.
 .3פיתוח חשיבה מערכתית והבנה כלכלית לגבי קשר בין צרכי הלקוחות לבין משאבי
מערכות הבריאות השונות.
 .4עבודה בצוות רב מקצועי לקידום מטרות הלקוח והמערכת ולפיתוח פרויקטים לקידום
בריאות בתחומים שונים.
 .5רכישת מיומנויות בין ותוך אישיות הנדרשות לטיפול ולתמיכה במטופלים.

מבנה ומשך הלימודים
תכנית הלימודים מורכבת מלימודים עיוניים ,מלימודים קליניים-עיוניים ומלימודים קליניים -מעשיים.
התכנית הינה אינטגרטיבית ומכוונת לקידום יכולותיו האקדמיות והמקצועיות של הבוגר .החוג לתואר
בוגר בסיעוד הוא חד־חוגי .הלימודים ימשכו  8סמסטרים ,ארבע שנים .התוכנית כוללת  160נקודות
זכות.

 .1לימודים עיוניים
א .מדעי הטבע ,החיים והרפואה :כימיה ,ביוכימיה ,ביולוגיה של התא ,מיקרוביולוגיה ,אנטומיה,
פיזיולוגיה ,גנטיקה ,אימונולוגיה ,פתולוגיה ,פרמקולוגיה ,המטולוגיה ,אנדוקרינולוגיה
ואפידמיולוגיה.
ב .מדעי החברה :פסיכולוגיה ,פסיכולוגיה התפתחותית וחברתית ,סוציולוגיה ואנתרופולוגיה,
סטטיסטיקה ושיטות מחקר.
סיעוד :יסודות הסיעוד ,מבוא למיומנויות בין אישיות ,הקשר במפגש הטיפולי ומיומנויות בין -
אישיות ,מבוא לחשיבה ניהולית ,ניהול במערכות בריאות ,כלכלת בריאות ,ניהול הטיפול ,כתיבה
מדעית ,מבוא לקידום בריאות ,פרויקט קידום בריאות ,סמינר מחקר.

 .2לימודים קליניים עיוניים
מבוא לסיעוד קליני א' וב' ,מצבי חולי ,גריאטריה וגרונטולוגיה ,סוגיות בהתערבות בקהילה וחשיבה
קלינית.

 .3התנסויות קליניות מעשיות בארגוני בריאות ובמסגרות טיפוליות

דרישות משרד הבריאות
 .1על פי הנחיות משרד הבריאות ,כדי להתחיל את ההתנסות הקלינית המעשית כל סטודנט לסיעוד
חייב להתחסן בחיסונים הבאים עד סוף שנה א' ללימודיו :חיסון נגד דלקת כבד נגיפית (מסוג ,)B
חי סון משולש נגד אדמת ,חצבת וחזרת ( ,) MMRהשלמת חיסון נגד טטנוס ודיפטריה ,מבחן מנטו
לשחפת ,חיסון נגד פוליו ,שפעת (רק בחודשים אוקטובר עד ינואר) .הנחיות מפורטות ניתן לקבל
במזכירות החוג .אישור על סיום ביצוע כל החיסונים יש להציג למזכירות היחידה ללימודים
קליניים ע ד סוף שנה א' ללימודים .סטודנט שלא יעמוד בתנאי זה לא יתחיל את ההתנסות
הקלינית.
 .2על הסטודנט מוטלת החובה לבדוק את דרישות משרד הבריאות כתנאי להגשת מועמדות למבחן
הממשלתי לתואר אח/ות מוסמך/ת ולרישום בפנקס האחים והאחיות.
הקורסים הנלמדים במסגרת הלימודים הקליניים הם :התערבות במצבים קליניים באשפוז או בקהילה
והתערבות במצבים קליניים  -אימון מתקדם.
היחידה ללימודים קליניים אחראית על ההתנסויות הקליניות המעשיות .לימודים אלו מתקיימים
במרפאות הקהילה של" :שירותי בריאות כללית" ,מכבי שירותי בריאות ,לאומית שירותי בריאות
ולשכ ת הבריאות (המרפאות פזורות מאזור הצפון ועד חדרה) ובמרכזי אשפוז באזור הצפון :בי"ח לגליל
מערבי – נהריה ,מרכז רפואי רמב"ם ,מרכז רפואי כרמל ,מרכז רפואי בני ציון (חיפה) ,בית חולים
גריאטרי פלימן ,מרכז רפואי גריאטרי בית בלב נשר ,אסותא מרכזים רפואיים (חיפה) ,מרכז ר פואי
אלישע (חיפה) ,מרכז רפואי העמק (עפולה) ,מרכז רפואי הלל יפה (חדרה) ומרכזים לבריאות הנפש:
מזרע (עכו) ,טירת הכרמל (חיפה) ,שער מנשה (פרדס חנה).
ההתנסויות הקליניות המעשיות כוללות  9התנסויות :רפואה פנימית ,כירורגיה ,ילדים ,רפואה דחופה,
בריאות האישה ,בריאות הנפש ,קידום בריאות ,קהילה ואימון מתקדם (סטאז').
ההתנסויות הקליניות המעשיות ,שמתחילות בסמסטר ב' של השנה השנייה ונמשכות עד תום
הלימודים ,הן בהיקף של  24שעות שבועיות ( 3ימי התנסות בשבוע) .לימודים אלו מנוהלים על ידי
מדריכים שהם אחים/יות אקדמיים מנוסים .בסיום כל תקופת התנסות בתחום מסוים מעריך/ה
המדריך/ה את הישגיו ויכולותיו של הסטודנט בנוכחות ובשיתוף הסטודנט .ציון מעבר בהתנסות מותנה
בהערכת מדריך ,בביצוע סימולציות ובאישור סופי של היחידה ללימודים קליניים 20% .מהלימודים
הקליניים יתקיימו באמצעות סימולציות .התנסויות קליניות מעשיות יתקיימו גם בחופשת סמסטר או
במהלך חופשת הקיץ עקב נסיבות שאינן תלויות בחוג (כגון :דרישות משרד הבריאות ,קשיים ובעיות
במקומות ההתנסות וכדומה).

 .3תנאי השתתפות באימון המתקדם (סט אז') בשנה ד' ללימודים הוא:
 .1סיום בהצלחה הקורסים מלווי הקליניקה
 . 2סיום בהצלחה של הקורסים הקליניים העיוניים ושל הקורסים העיוניים
 .3סיום בהצלחה של הלימודים הקליניים המעשיים (ההתנסויות המעשיות).

ההתנסות בארגוני הבריאות השונים היא ללא קשר למקום מגוריו של
הסטודנט .השיבוץ נעשה בהתאם לשיקולים ארגוניים וחינוכיים של החוג
ומוסדות הבריאות ובמידת האפשר נשתדל להתחשב בצרכי הסטודנט.
הוצאות נסיעה להתנסויות הקליניות המעשיות והוצאות רכישת מדים חלות על
הסטודנט.

 .4קורסים במסגרת אשכול מדעי הנתונים ,חדשנות ויזמות ודרך הרוח
בהמשך למדיניות האוניברסיטה ,הנהוגה מזה שנים ,להקנות העשרה ותכנים רלוונטיים
המתקדמים והחדשניים ביותר לסטודנטים שלנו ,נפתח בתש"פ אשכול "מדעי הנתונים",
ואשכול "חדשנות ויזמות" וזאת כחלק מחזון האוניברסיטה כי בוגרינו ,גם בתחומי דעת
שאינם טכנולוגיים מובהקים ,יהיו בעלי ידע והכרה בסיסית של כלי מיחשוב ועיבוד נתונים
מתקדמים.
לפיכך ,החל משנת הלימודים תש"פ ,כל סטודנט המתחיל לימודיו לתואר ראשון יבחר
באחד משלוש אשכולות הלימוד וילמד קורסים בהיקף של  6- 4נקודות זכות שלא מתחום
לימודיו .
באשכול מדעי הרוח -בחוג לסיעוד על כל תלמיד ללמוד  4נ"ז ,במסגרת לימודי "דרך הרוח"
בפקולטה למדעי הרוח.
סיום לימודי האשכול שבחר הסטודנט ,בהצלחה ,הינו תנאי לקבלת תואר בוגר.
את פירוט הקורסים ושעות הלימוד ניתן למצוא באתר האוניברסיטה
http://woh.haifa.ac.il

תנאי הקבלה
מועד אחרון להרשמה –30.06.2021
מועד אחרון להגשת מסמכים – 30.07.2021

קבלה לשנה א׳
לחוג לסיעוד יתקבלו מועמדים אשר יעמדו בתנאי הקבלה הכלליים של האוניברסיטה
ובתנאי הקבלה של החוג לסיעוד.
מועמדים הניגשים לבחינה הפסיכומטרית יעשו כן לא יאוחר ממועד מרץ 2021
תנאי הקבלה מפורטים בטבלה:
דרישות

התנאים לקבלה

הערות

.1

ציון פסיכומטרי גולמי

570

.2

ציון משוקלל

 600ומעלה

.3

יחידות מדעיות בבגרות

 8ומעלה

.4

ציון יע"ל

 120ומעלה.

 569ומטה-שלילי
 -560-569יידונו בוועדה חוגית
 589ומטה-דחייה
590-599
יידונו בוועדה
חוגית
 7ומטה-
יידונו בוועדה חוגית
 109ומטה-שלילי

.5

מבחן התאמה חוגי

 110-119קבלה "על
תנאי" בכפוף
לדרישות
האוניברסיטה

חובה להיבחן

עובר/נכשל

א .ציון פסיכומטרי מ 570 -ומעלה.
ב .ציון סכם (שקלול פסיכומטרי ובגרות) מ.600 -
ג .בגרות הכוללת  8יחידות לפחות במדעים (כימיה /פיזיקה/מתמטיקה/ביולוגיה או מגמות במדעי
הבריאות או מדעי הרפואה).
ד .ציון בבחינת ידע בעברית (יע"ל) למועמדים ששפת ההוראה בביה"ס התיכון
לא הייתה עברית ולא נבחנו בבחינה הפסיכומטרית בשפה העברית ,ברמה המפורטת
בטבלה מעלה .לבירור פרטים נוספים בנושא יע"ל יש לפנות למרכז הארצי לבחינות
והערכה .www.nite.org.il

ה .מבחן התאמה חוגי (בחינת כניסה) .בחינה הבודקת התאמה למקצוע טיפולי .אין צורך
להתכונן לבחינה .הבחינה אורכת  20דקות מול מחשב.

רק מועמדים העונים על תנאי הקבלה יוזמנו על ידי חוג לבחינות כניסה.
למועמדים המתאימים יישלח דוא"ל (מייל) אישי.
אין רישום באופן עצמאי לבחינה.
שימו לב-
 הבחינה ללא עלות יש להביא :אוזניות למחשב (כניסה עגולה למחשב ) ותעודה מזהה ניתן לגשת למועד אחד בלבד מהתאריכים הרשומים.ניתן לגשת לבחינה נוספת אחת בלבד  ,אבל לא באותה שנה.
ו .הצהרות-
כחלק מהליך הקבלה לתואר ראשון בחוג לסיעוד ,כל מועמד יידרש לחתום על הצהרה בדבר
בריאותו והעדר עבר פלילי .לאחר קבלת המועמד ואופן רשמי ,יוכל המועמד להציג את
באתר היחידה הקלינית של החוג.

המסמכים

מועמד שלא נבחן בבחינת הכניסה החוגית (בחינת ההתאמה) או לא עבר את בחינת ההתאמה
החוגית לא יתקבל לחוג לסיעוד.
החוג שומר לעצמו את הזכות :
לזמן מועמד לראיון אישי עם ראש החוג/ראש תכנית הלימודים.
לקבל את המועמדים בעלי תנאי הקבלה הטובים ביותר.
לסגור את מועד ההרשמה קודם לתאריך  – 30.6.2021בהתאם להחלטת ראש החוג וועדת הקבלה לתואר
ראשון.

מועמדים בעלי תואר אקדמי
מועמדים בעלי תואר אקדמי ממוסד אקדמי מוכר יתקבלו ללימודים בחוג לסיעוד:
על סמך הישגיהם בלימודי התואר :ציון סופי משוקלל  86לפחות .לאחר ההרשמה
א.
לאוניברסיטה ,החוג שומר לעצמו את הזכות לזמן מועמד לראיון עם ראש החוג/ראש תכנית הלימודים
.
ב.

מבחן התאמה חוגי (ראו סעיף ה' תחת תנאי קבלה).

סטודנטים בעלי תואר אקדמי שיתקבלו לתכנית ה לימודים הגנרית בחוג לסיעוד יידרשו
ללמוד תכנית לימודים מלאה של ארבע שנים.
בנוסף ,לחתום על הצהרות  -בהתאם לסעיף ו' בתנאי הקבלה לחוג.

קבלה לשנה מתקדמת
אין קבלה לשנה מתקדמת
הכרה בלימודים קודמים
בהתאם לנהלים האוניברסיטאיים בתחום זה  -אנא עיין בשנתון האוניברסיטה בתקנון ה לימודים
לתואר ראשון.

העדפה מתקנת
בהמשך לקידום ערכי שילוב של אנשים עם מוגבלות בקהילה וזכותם לסיוע מהחברה בכך ,נוהגת
הפקולטה מדיניות העדפה מתקנת לגבי אנשים עם מוגבלות פיזית ,חושית או פסיכיאטרית .לפיכך,
מועמדים המתאימים להגדרה של אנשים עם מוגבלות פיזית ,חושית או פסיכיאטרית ,שאינם עומדים
בתנאי הקבלה הפורמאליים של החוג אליו הגישו מועמדותם ,אך עומדים בתנאי המינימום הכלל
אוניברסיטאיים לקבלה ,יהיו זכאים לפנות בכתב לוועדת הקב לה החוגית ולפרט את נימוקיהם
לבקשתם .הוועדה תבחן כל בקשה לגופה ותהיה רשאית לקבל מידע נוסף מהמועמד/ת ,לערוך ראיונות
אישיים קבוצתיים או מבחני התאמה.
לאחר בחינת מכלול המידע הקשור למועמד/ת יכולתו/ה ומוגבלותו/ה ,תחליט הוועדה אם לקבלו/ה ,עם
או ללא תנאי או לדחות א ת הבקשה .הוועדה תודיע על החלטתה בכתב למועמד/ת .שיעור המועמדים
שהוועדה מוסמכת להחליט על קבלתם לא יעלה בכל מקרה על  5%מכלל הסטודנטים שהתקבלו לחוג
באותה שנה .כמו כן ,החלטה זו אינה מתייחסת למועמדים עם מוגבלות העומדים בתנאי הקבלה
הפורמאלים של החוג אליו נרשמו.

תכנית השלמה לתואר ראשון לאחים ואחיות מוסמכים/ות
(אקדמיזציה)
()290103-21-01
מיועדת ל אחים ואחיות מוסמכים/ות המעוניינים להשלים תואר ראשון בסיעוד.
תכנית ה לימודים כוללת  96נק"ז מלימודי תואר ראשון בחוג.
הלימודים יתפרסו על יומיים -שלושה בשבוע ולמשך  3שנים.
על הסטודנטים להשלים חובת אנגלית ,חובת עברית -יע"ל כמקובל לתואר ראשון.
תנאי קבלה:
תעודת אח/ות מוסמך/ת.
ציון פסיכומטרי –  520לפחות.
ראיון לפי הצורך
פרטים נוספים ניתן לקבל במזכירות החוג לסיעוד-
הערה :הרישום לתכנית מותנה בעדכון מזכירות החוג למייל lgavron@univ.haifa.ac.il

תכנית הסבת אקדמאים לתואר ראשון בסיעוד
ולקראת תעודת אחות מוסמכת
()290106-21-01
התכנית מיועדת לבעלי תואר ראשון ממוסד אקדמי מוכר המעוניינים במקצוע המשלב משמעות,
שליחות ואפשרויות תעסוקה וקריירה מגוונות.
התכנית מקנה תואר ראשון בסיעוד ולימודים ל קראת תעודת אח/ות מוסמכת (בוגרי התכנית יוכלו
לגשת 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
מגוונ ים בסיעוד ,הן קליניים והן ניהוליים.
תנאי קבלה:



תואר ראשון ממוסד אקדמי מוכר בארץ בציון  85לפחות.
רצוי רקע קודם (מהבגרות או תואר ראשון) במקצועות מדעיים ( ממדעי החיים,
הבריאות או מדעי הרפואה).
בחינת התאמה חוגית –בהתאם להנחיות החוגיות המופיעות בסעיף תנאי הקבלה לתואר
ראשון ,סעיף ה' במדריך זה.
ראיון אישי ראיון אישי בהתאם להחלטת וועדת הקבלה החוגית




מידע על התכנית:


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





יחד עם התכנית לתואר ראשון של החוג לסיעוד וחלק יהיו קורסים בנפרד .בנוסף ,יהיו גם
קורסים מתוקשבים (למידה מרחוק).
לקראת פתיחת שנה"ל תתכן הדרכה מרוכזת בתחום המדעים למתקבלים לתכנית שאין להם
רקע מדעי.
התנסות קלינית בארגוני בריאות – החל מסמסטר קיץ תשפ"ב -שנה א' בתכנית.
שכר לימוד – על פי נקודות הלימוד.

ייתכנו שינויים במבנה תכנית הלימודים.


החוג שומר לעצמו את האפשרות לסגור את ההרשמה לפני המועד הרשמי שנקבע ,בהתאם
לכמות המועמדים והתאמתם לתכנית.



הודעות קבלה לתוכנית תצאנה רק לאחר סגירת ההרשמה .



החוג לסיעוד שומר לעצמו את הזכות לקבל את המועמדים הטובים ביותר בהתאם
לעמידה בתנאי הסף וסך המקומות המוקצים לתוכנית.

תכנית "פסגה" -עתודאים לסיעוד
()290107-21-01






תכנית המיועדת להכשיר אנשי מקצוע בעלי אוריינטציה ותפיסת עולם מקצועית
רחבה ומיומנויות מגוונות לתפקד כאחים ואחיות בצה"ל ואחר כך בשדרת הסיעוד
בישראל.
המלשב"ים -תחילת הבירור לגבי קבלה לתכנית העתודאים היא דרך הצבא.
על המועמדים יהיה לעמוד בתנאי הקבלה של הצבא ולעמוד בתנאי הקבלה של
החוג:
ציון הפסיכומטרי לאפריל ,2020בחינת כניסה חוגית ,יחידות מדעיות שנלמדו
בבגרות –הצגת גיליון ציוני בגרות זמני ,וראיון אישי עם ראש התכנית.
משך התכנית 3 -שנים (סמסטרים רצופים א ,ב ,ק)

אפיקי מעבר לתואר ראשון בחוג לסיעוד
אפיק סיעוד באוניברסיטה הפתוחה (או"פ)
מועמדים שיסיימו בהצלחה את דרישות אפיק זה ,יקבלו את אישור החוג  ,יוכלו להירשם כמקובל
ללימודי תואר ראשון שנה א' בחוג לסיעוד.
פרטים על מסלול זה ניתן לראות באתר החוג לסיעוד ,בקישור הבא:
http://hw.haifa.ac.il/images/stories/files/nursing/applicants/afik_maavar_openu.pdf

לפרטים נוספים ניתן לפנות למזכירות החוג לסיעוד:
גב' דבי מישור -עוזר מנהלי לראש החוג לסיעוד
dmishor@univ.haifa.ac.il ,04-8288004
גב' מריה אנטונלי -מרכזת שכבת שנה א' בלימודי תואר ראשון
mlvovsky@univ.haifa.ac.il ,04-8288016
גב' ליאת גברון -מרכזת לימודי תואר ראשון ותכנית ההשלמה (אקדמיזציה) לאחיות מוסמכות
lgavron@univ.haifa.ac.il
גב' ליאת גברון -מרכזת תכנית הסבת אקדמאים לסיעוד ותכנית פסגה -עתודאים לסיעוד
lgavron@univ.haifa.ac.il ,04-8240811
פקס מזכירות תלמידים04-8288017 :

