
 ספנסר רילש ע"ש סיעודל החוג

   .N)S(B. האוניברסיטה בוגר לתואר לימודים חוג

 הסיעוד במדעי

 (ארבע־שנתי חד־חוגי,)
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בסיעוד ריל ספנסר מתמקד בפיתוח ובהקניית ידע אקדמי ומקצועי שהחוג לסיעוד ע״ש 
יאות של המאה ה מתפתחים במערכת הברקיימים וובהכשרת אחיות ואחים לתפקידי סיעוד 

21. 

 ד"פתשמידע למועמדים לשנה"ל 

 
 מטרות תכנית הלימודים

 מטרת הלימודים להכשיר בוגרים בעלי כישורים בתחומים הבאים:

 מתן טיפול ישיר ותמיכה נפשית במטופל ובמשפחתו.  .1

 למידה עצמית, קבלת החלטות    פיתוח מיומנויות של חשיבה ביקורתית, ביצוע מחקר,   .2

 ות והתערבויות ניהוליות הנחוצות למתן טיפול מקצועי איכותי ובטוח.קליני    

 קשר בין צרכי הלקוחות לבין משאבי    פיתוח חשיבה מערכתית והבנה כלכלית לגבי   .3

 מערכות הבריאות השונות.    

   לקידום מטרות הלקוח והמערכת ולפיתוח פרויקטים לקידום רב מקצועי עבודה בצוות   .4

 חומים שונים.בריאות בת     
 תמיכה במטופלים.לרכישת מיומנויות בין ותוך אישיות הנדרשות לטיפול ו . 5    

 

 בחוג לסיעוד ישנם מספר מסלולי לימוד לתואר ראשון, הכוללים: 

 שנתי(  4תואר ראשון גנרי )
 שנתי( 4תואר ראשון גנרי בשיתוף עם ביה"ס האקדמי בני ציון )

סמסטרים רצופים, כולל סמסטרי  7מסלול הסבה )נמשך -ים תואר ראשון לבוגרי תארים קודמ
 קיץ(, 

 שנים(.  3השלמת תואר ראשון  לאחים ואחיות )אקדמיזציה, נמשך 
 

 מבנה ומשך הלימודים

מעשיים. -קלינייםומלימודים  עיוניים-קלינייםתכנית הלימודים מורכבת מלימודים עיוניים, מלימודים 
נת לקידום יכולותיו האקדמיות והמקצועיות של הבוגר. החוג לתואר התכנית הינה אינטגרטיבית ומכוו

קודות נ 160 התוכנית כוללת סמסטרים, ארבע שנים.  8בוגר בסיעוד הוא חד־חוגי. הלימודים ימשכו 
  זכות.

  :חטיבות למידה 4לתואר ראשון כוללות  הליבה בתוכניתחטיבות הלימוד 

  : א. חטיבת מדעי יסוד

צמצום פערים ואי  ,מדיניות, מדדי איכות ותוצאי בריאות : כת הבריאות בישראלמער מדעי החברה:
 .שוויון בבריאות מיגור גזענות, הדרה ואפליה במערכת הבריאות

 מדעי ההתנהגות: מבוא לפסיכולוגיה ופסיכולוגיה התנהגותית

 



יולוגיה, אימונולוגיה, : כימיה, ביוכימיה, אנטומיה, פיסיולוגיה, ביולוגיה של התא, מיקרובמדעי החיים
 גנטיקה, פרמקולוגיה, פרמקולוגיה קלינית, פתולוגיה, תזונה קלינית, אפידמיולוגיה.

 :חטיבת יסודות הסיעודב. 

עשייה מבוססת חשיבה קלינית,  קבלת החלטות: תיאוריות במחקר, מודלים בקבלת החלטות קליניות,
 אתיקה, חוק ומשפט, ראיות, איכות, בטיחות וניהול סיכונים

( האדם, )מיומנויות תקשורת אפקטיבית, חמלה ואמפתיה תמיכה, ייעוץ והדרכהתקשורת בין אישית: 
התמודדות עם לחץ, שחיקה -שיתוף המטופלים בקבלת החלטות טיפוליות מטפל-מטופל :מטפל, מטופל

 ומניעת אלימות

מיומנויות קליניות  ,כלי אומדן ,בדיקות עזר ואבחון ,עקרונות הסיעוד הקליניטיפול כוללני: 
 והתערבויות טיפוליות

האחות  ,יםיעבודה בצוותים אינטגרטיב ,שיטות עבודה בסיעודניהול ומנהיגות: קידום בריאות, 
חדשנות טכנולוגית י. מנהיגות והובלת שינו ,צף תלות עצמאות בבריאות וחולי, רכמנהלת טיפול

 .ומובילות דיגיטלית
 

 יים והתנסויות קליניות מעשיותעיונחטיבת לימודים קליניים ג. 

" שכוללים את התחומים: חשיבה הלימודים הקליניים העיוניים נקראים "קורסי בריאות וחולי
 -,  הילד והמתבגר, סיעוד הזקן, הנפש, האישה, המבוגר1כירורגי–, המבוגר  1שמרני –קלינית,  המבוגר 

 חירום, אסון וטראומה, עזרה ראשונה. מצבי -, סוגיות בבריאות וחולי 2שמרני -, המבוגר 2שמרני 

 

 -קליניות מעשיות התנסויות

תחומים הבאים: קהילה, רפואה  8כוללות  את   -הלימודים לתואר ראשון בחוג, בתכניות השונות 
, קידום בריאות בקהילה באוכלוסיות ילדים, בריאות האישה, בריאות הנפש, כירורגיה, פנימית

אחים/יות שהם מדריכים  התנסויות אלו מנוהלות על ידימתקדם.  ואימון רפואה דחופה מוגדרות,
 .מורשים  קליניים 

 

מסיבה כלשהי  ייעדרוש ים)סטודנט  בהתנסויות הקליניות המעשיות 100%נוכחות של  קיימת חובת
   .להשלים את כל השעות החסרות( יחוייבומההתנסות 

 יבמרחק גיאוגרפ במוסדות בריאות שוניםבמהלך הלימודים הקליניים המעשיים  הסטודנטים יתנסו 
( לעיתים במשמרות ערב 7:00-15:00נרחב מנהריה ועד חדרה. ההתנסויות יתקיימו במשמרות בוקר )

(15:00-21:00  ) 

             

החל מסמסטר ב׳ של שנה ב׳ ועד תום שנה בתכנית הגנרית ההתנסויות הקליניות המעשיות מתקיימות 
 4שעות בכל יום. בסמסטר קיץ,  8ימים בשבוע,  3מהלך סמסטר א׳ וסמסטר ב׳, ההתנסות תתקיים ב .ד׳

 שעות בכל יום.  8ימים בשבוע, 

מתחילה בסמסטר קיץ של שנה א. שאר  –ההתנסות בתכנית הסבת אקדמאים •
 ההתנסויות כמו בתכנית הגנרית.

של  בסיום כל תקופת התנסות בתחום מסוים יעריך המדריך/ה את הישגיו ויכולותיו •
. ציון המעבר בהתנסות מותנה ית/בנוכחות ובשיתוף הסטודנט ית/הסטודנט

בעמידה בדרישות מבחן ידע של  בביצוע הלומדות והסימולציות,  בהערכת מדריך,
  .החוג ובאישור סופי של היחידה ללימודים קליניים

 בסיום כל התנסות יעריך הסטודנט/ית את המדריך והשדה כחלק מחובותיו •

יהיו במתכונת של סימולציות מקוונות )מול  תהמעשיהקלינית ההתנסות  חלק מימי •
מכלל השעות הקליניות הן חלק  שעות סימולציה .מחשב( ואנושיות )עם שחקנים(



 .המחייבות בכל תחום קליני

 לומדות הכנה מקוונות והשתתפות בימי הכנה  –הכנה להתנסויות הקליניות כוללת  •

 

 אימון מתקדם )סטאז'( –דמת חטיבת התנסות קלינית מתקד. 

חטיבה זו תתבצע רק לאחר השלמת  .חטיבת התנסות קלינית זו מסכמת את תכנית לימודי הסיעוד
במהלך ההתנסות יתרגלו הלומדים טיפול  .ג' לעיל -תכנית הלימודים המפורטת בחטיבות א', ב' ו

טופלים, ביצוע פעולות סיעוד כוללני, לרבות קבלת החלטות, חשיבה ביקורתית, ניהול טיפול בקבוצת מ
 .מקצועי-ומיומנויות קליניות, ייעוץ והדרכה למטופל ומשפחתו ועבודה בצוות רב

תתקיים בהשגחה ופיקוח מדריך קליני מורשה  )נקראת אימון מתקדם( התנסות קלינית מתקדמת
 .באשפוז או/ו בקהילה

 

 אז'( בשנה ד' ללימודים הוא:תנאי השתתפות באימון המתקדם )סט

  :הסטודנטים להציג מצב אקדמי תקין על

 . סיום בהצלחה הקורסים מלווי הקליניקה1    

 ושל הקורסים העיוניים. סיום בהצלחה של הקורסים הקליניים העיוניים 2    
 . סיום בהצלחה של הלימודים הקליניים המעשיים  )ההתנסויות המעשיות(.3    

 

ומר, שלא סיימו את כל חובותיהם האקדמיים עד סוף שנה סטודנטים שלא יהיו במצב אקדמי תקין )כל
ג' בהצלחה והשתתפו בקורסי שנה ד סמסטר א כנדרש( לא ישובצו בסמסטר ב' שנה ד' להתנסות של 

הכנה לעולם העבודה ולאימון המתקדם )ובפועל,  -האימון המתקדם ולקורס מיומנויות בין אישיות
 יעוכבו בסמסטר או שניים(

 

וני הבריאות השונים היא ללא קשר למקום מגוריו של הסטודנט. השיבוץ נעשה בהתאם ההתנסות בארג

צרכי ב נשתדל להתחשבובמידת האפשר  לשיקולים ארגוניים וחינוכיים של החוג ומוסדות הבריאות

 והוצאות רכישת מדים חלות על הסטודנט. להתנסויות הקליניות המעשיותהוצאות נסיעה  .הסטודנט

 

 

 אשכולות העשרהרת קורסים במסג

אוניברסיטת חיפה דוגלת בכך שהסטודנטים/יות ייחשפו למגוון רחב של תחומי עולמות תוכן  
המשיקים לעולם העבודה ומעניקים העשרה, מעבר לחוגי הלימוד הדיסציפלינאריים בהם הם לומדים 

ל כל סטודנט/ית החל משנת הלימודים תש"פ חובה ע חוגית(.-חוגית והן במתכונת חד-)הן במתכונת דו
להשלים לימודים באשכולות  הרלוונטיות, במסגרת הלימודים לתואר ראשון, בתוכניות הלימודים

משאבי אנוש, קיימות וסביבה   דרך הרוח, חדשנות ויזמות, מדעי הנתונים והסייבר, –העשרה המוצעים 
סה"כ הנקודות הנדרש ניתן לשלב לימודים בין מספר אשכולות עד הגעה ל ותקשורת דיגיטלית מעשית.

 .חוג/תוכנית  ע"פ מה שנקבע לכל

 נ"ז  4 -הדרישה בחוג לסיעוד 
 http://woh.haifa.ac.ilאת פירוט הקורסים ושעות הלימוד ניתן למצוא באתר האוניברסיטה  

 

 

 

http://woh.haifa.ac.il/


 

 

 לתכנית הגנרית תנאי הקבלה

 

 

 

 

 

 (290102-23-01)  א׳ לשנה קבלה -שנתית  4 -חד חוגי  –תכנית גנרית 

 לחוג לסיעוד יתקבלו מועמדים אשר יעמדו בתנאי הקבלה הכלליים של האוניברסיטה  

 .  ובתנאי הקבלה של החוג לסיעוד       

 2023אפריל מועמדים הניגשים לבחינה הפסיכומטרית יעשו כן לא יאוחר ממועד  

  :תנאי הקבלה מפורטים בטבלה       

 הערות התנאים לקבלה דרישות 

 לילי ש-ומטה 569 570 ציון פסיכומטרי גולמי .1
 וועדה חוגיתב יידונו -560-569

 590-599 ומעלה 600 ציון משוקלל  .2
וועדה יידונו ב

 חוגית

 חייהד-ומטה 589

 -ומטה 7 ומעלה  8 יחידות מדעיות בבגרות .3
 וועדה חוגיתיידונו ב

 ה.ומעל 120 ציון יע"ל .4
קבלה "על  110-119

תנאי" בכפוף  
ת  לדרישו

 האוניברסיטה

 שלילי-ומטה 109
 

 עובר/נכשל  חובה להיבחן התאמה חוגימבחן  .5

 להלן פירוט תנאי הקבלה:

 ומעלה. 570 -מ ציון פסיכומטרי 
 . 600 -)שקלול פסיכומטרי ובגרות( מ ציון סכם

או מגמות במדעי  ביולוגיה/מתמטיקה/יקהפיז /)כימיהיחידות לפחות במדעים  8בגרות הכוללת 
 (.הבריאות או מדעי הרפואה

    למועמדים ששפת ההוראה בביה"ס התיכון  בבחינת ידע בעברית )יע"ל(ציון 
 ברמה המפורטת  ,לא הייתה עברית ולא נבחנו בבחינה הפסיכומטרית בשפה העברית       
 מרכז הארצי לבחינותיש לפנות ל נוספים בנושא יע"ל  פרטים בירורל .מעלהבטבלה        
 .www.nite.org.il והערכה        

     צורך בחינה הבודקת התאמה למקצוע טיפולי. אין . )בחינת כניסה( מבחן התאמה חוגי

 30.06.2023– להרשמה אחרון מועד

 01.07.2023 – מסמכים להגשת אחרון מועד

http://www.nite.org.il/


 דקות מול מחשב.  20הבחינה אורכת להתכונן לבחינה. 

 העונים על תנאי הקבלה יוזמנו על ידי חוג לבחינות כניסה.רק מועמדים 
 למועמדים המתאימים יישלח דוא"ל )מייל( אישי.

 אין רישום באופן עצמאי  לבחינה.
 

 -שימו לב
 הבחינה ללא עלות -
 ותעודה מזהה)כניסה עגולה למחשב ( יש להביא: אוזניות למחשב  -
 ומים. מהתאריכים הרש בלבד מועד אחדלניתן לגשת   -

  אבל לא באותה שנה.אחת בלבד , גשת לבחינה נוספת ניתן ל   
 

 -הצהרות

 :דרשיכחלק מהליך הקבלה לתואר ראשון בחוג לסיעוד, כל מועמד י    

לאחר קבלת המועמד ואופן רשמי, יוכל  .ריאותו והעדר עבר פליליב לחתום על הצהרה בדבר •

 ת של החוג.המסמכים באתר היחידה הקליני המועמד להציג את 

כחלק מהדרישה להעברת הנתונים הנדרשים למנהל הסיעוד במהלך  -לחתום על טופס ויתור סודיות •

 הלימודים ולקראת הגשה לבחינה ממשלתית.

 

או לא עבר את בחינת ההתאמה בבחינת הכניסה החוגית )בחינת ההתאמה(  שלא נבחןמועמד 

 לסיעוד. לחוג לא יתקבל החוגית

 

 : את הזכותחוג שומר לעצמו ה 

 :החוג שומר לעצמו את הזכות

ראיון אישי או קבוצתי עם ראש החוג/ראש תכנית  לקבל מועמדים גם בהתבסס על •

 .הלימודים/חבר סגל בחוג; השתתפות בתכנית ליווי לסטודנט

 .לקבל את המועמדים בעלי הנתונים הטובים ביותר •

אש החוג וועדת חלטת רבהתאם לה – 30.6.2022לסגור את מועד ההרשמה קודם לתאריך  •
 הקבלה לתואר ראשון ואישור הדיקן.

 
 

 



 

 מדים בעלי תואר אקדמיעמו

  :מועמדים בעלי תואר אקדמי ממוסד אקדמי מוכר יתקבלו ללימודים בחוג לסיעוד

לפחות. לאחר ההרשמה  86ציון סופי משוקלל על סמך הישגיהם בלימודי התואר:  .א

ות לזמן מועמד לראיון עם ראש החוג/ראש תכנית הלימודים החוג שומר לעצמו את הזכלאוניברסיטה, 

. 

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

  הגנרית בחוג לסיעוד יידרשו  לימודיםהשיתקבלו לתכנית בעלי תואר אקדמי סטודנטים 

 מלאה של ארבע שנים. ללמוד תכנית לימודים 

 .לעיל תנאי הקבלה לחוגב  מצויןבהתאם ל - לחתום על הצהרותבנוסף, 

 

 קבלה לשנה מתקדמת

 אין קבלה לשנה מתקדמת

 

 הכרה בלימודים קודמים

 םלימודיהעיין בשנתון האוניברסיטה בתקנון אנא  -לנהלים האוניברסיטאיים בתחום זה בהתאם 

 תואר ראשון.ל

 
 העדפה מתקנת

ם לסיוע מהחברה בכך, נוהגת בהמשך לקידום ערכי שילוב של אנשים עם מוגבלות בקהילה וזכות

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 

ם בתנאי המינימום הכלל בתנאי הקבלה הפורמאליים של החוג אליו הגישו מועמדותם, אך עומדי

אוניברסיטאיים לקבלה, יהיו זכאים לפנות בכתב לוועדת הקבלה החוגית ולפרט את נימוקיהם 

לבקשתם. הוועדה תבחן כל בקשה לגופה ותהיה רשאית לקבל מידע נוסף מהמועמד/ת, לערוך ראיונות 

 .או מבחני התאמה אישיים קבוצתיים

ת יכולתו/ה ומוגבלותו/ה, תחליט הוועדה אם לקבלו/ה, עם /לאחר בחינת מכלול המידע הקשור למועמד

או ללא תנאי או לדחות את הבקשה. הוועדה תודיע על החלטתה בכתב למועמד/ת. שיעור המועמדים 

מכלל הסטודנטים שהתקבלו לחוג  5%שהוועדה מוסמכת להחליט על קבלתם לא יעלה בכל מקרה על 

חסת למועמדים עם מוגבלות העומדים בתנאי הקבלה באותה שנה. כמו כן, החלטה זו אינה מתיי

 הפורמאלים של החוג אליו נרשמו.

 
 



 (290102-23-08שנתית  ) 4חד חוגי ,  -תכנית גנרית בשיתוף עם בני ציון

. תכנית זו משותפת עם בית הספר לסיעוד בבני ציון. בתכנית יילמדו התכנית זהה לתכנית הגנרית של החוג

בתכנית במהלך שנות הלימודים, עם מרצים מביה"ס לסיעוד  הלווים קליניקההעיונים  הסטודנטים את הקורסים

ם בתכנית יילמדו עם הסטודנטים בתכנית הגנרית בחוג סיבני ציון ובקמפוס הלימודים של בני ציון. שאר הקור

 ציון.ההתנסויות הקליניות המעשיות יבוצעו בבית החולים בני מ חלקבקמפוס האוניברסיטה.  כמו כן, 

 מרכזת תואר ראשון. -לפרטים נוספים ניתן לפנות אל ליאת גברון

 

 לאחים ואחיות מוסמכים/ות  תכנית השלמה לתואר ראשון

 (אקדמיזציה)

(290103-23-01) 

 תנאי קבלה:
 פסיכומטרי 520

 הצגת תעודת אח/ות מוסמך/ת
 שי על ידי ראש החוגייתכן ראיון א

 )יתכנו שינויים( שנים, יומיים בשבוע3משך הלימודים: 
 

 הקורסים בתכנית הם מתוך התכנית הגנרית ולא כתכנית נפרדת.
 B.S.Nסיום הלימודים בהצלחה מקנה תואר ראשון במדעי הסיעוד 

 
מספר המתקבלים מוגבל. החוג שומר לעצמו את הזכות לסגור את ההרשמה לפני המועד האחרון 

 בהתאם לשיקולים חוגיים ומערכתיים בכל שנה.

 ysiri@univ.haifa.ac.ilלמייל רכזת התכנית גב' יעל גולן תכנית מותנה בעדכון מהרישום ל  הערה:

 

 
 תכנית הסבת אקדמאים לתואר ראשון בסיעוד

 ולקראת תעודת אחות מוסמכת 
(290106-23-01) 

 

 תנאי קבלה:
ה, כימיה, )ביולוגי  לפחות, רצוי רקע או ידע מדעי 85בעלי תואר ראשון ממוסד אקדמי מוכר בציון 

 .פיסיקה ומתמטיקה( 
 .בהצלחה במבחן התאמה חוגי  עמידה

 ראיון אישי
 

מדעי וכלו ללמוד בתכנית המקנה תואר ראשון בי התקבלו על ידי ועדת הקבלה החוגיתמועמדים ש
 .וזכאות לגשת לבחינת ההסמכה הממשלתית לעסוק בסיעוד כאחים ואחיות( B.S.N הסיעוד )

 
שלא בשפה העברית, במוסד אקדמי מוכר מחוץ לארץ או בארץ, חייבים  מועמדים שיתקבלו ולמדו

 .לעמוד בתנאי האוניברסיטאי של רמת העברית הנדרשת
התנסויות קליניות בארגוני בריאות. משך  –התכנית כוללת לימודים עיוניים ותכנית הכשרה מעשית 

. תנאי המעבר בקורסים הם סמסטרים כולל קיץ( 7התכנית )במצב אקדמי תקין( הוא שנתיים וחצי )



 .סיעודמדעי הבהתאם לתנאים בתכנית הגנרית )הארבע שנתית( לתואר ראשון ב
פרטים מלאים ניתן לקבל באתר במזכירות החוג לסיעוד )ראו פרטי התקשרות באתר החוג לסיעוד, 

 .אוניברסיטת חיפה(
 

 מידע על התכנית:
)נ"ז( לתואר. התכנית כוללת לימודים בקורסים נקודות זכות  126סמסטרים רצופים,  7 -משך התכנית

ימים(. חלק מהקורסים יילמדו יחד עם התכנית  3פרונטליים עיוניים בקמפוס אוניברסיטת חיפה )
לתואר ראשון של החוג לסיעוד וחלק יהיו קורסים בנפרד. בנוסף, יהיו גם קורסים מתוקשבים )למידה 

 מרחוק(. 
וכזת בתחום המדעים למתקבלים לתכנית  שאין להם רקע לקראת פתיחת שנה"ל תתכן הדרכה מר

 מדעי. 
 שנה א' בתכנית.-פ"בהחל מסמסטר קיץ תש –התנסות קלינית בארגוני בריאות

 נקודות זכות ( 126)  350% –שכר לימוד 
 

 ייתכנו שינויים במבנה תכנית הלימודים.
ה לפני המועד האחרון מספר המתקבלים מוגבל. החוג שומר לעצמו את הזכות לסגור את ההרשמ

 בהתאם לשיקולים חוגיים ומערכתיים בכל שנה.
 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.

 

 עתודאים לסיעוד -תכנית "פסגה"
 דאין רישום לתכנית לתשפ"לב זה בש

להכשיר אנשי מקצוע בעלי אוריינטציה ותפיסת עולם מקצועית רחבה ומיומנויות תכנית המיועדת 

 .מגוונות לתפקד  כאחים ואחיות בצה"ל ואחר כך בשדרת הסיעוד בישראל

 תחילת הבירור לגבי קבלה לתכנית העתודאים היא דרך הצבא. -המלשב"ים

 לעמוד בתנאי הקבלה של הצבא ולעמוד בתנאי הקבלה של החוג:  על המועמדים יהיה

הצגת גיליון ציוני –, בחינת כניסה חוגית, יחידות מדעיות שנלמדו בבגרות 2023 ציון הפסיכומטרי לאפריל

 בגרות זמני, וראיון אישי עם ראש התכנית.

 שנים )סמסטרים רצופים א, ב, ק( 3 -משך התכנית

 

 

 

 שון בחוג לסיעודתואר ראל מעבר אפיקי

 סיעוד באוניברסיטה הפתוחה )או"פ(אפיק 

, יוכלו להירשם כמקובל יקבלו את אישור החוג ,אפיק זהאת דרישות  מועמדים שיסיימו בהצלחה
 ללימודי תואר ראשון שנה א' בחוג לסיעוד.

 
  פרטים על מסלול זה ניתן לראות באתר החוג לסיעוד, בקישור הבא:  

https://www.openu.ac.il/transfertrack/haifa/pages/nursing.aspx  

 

 

https://www.openu.ac.il/transfertrack/haifa/pages/nursing.aspx


 לפרטים נוספים ניתן לפנות למזכירות החוג לסיעוד:

  lgavron@univ.haifa.ac.il , 04-8240811, מרכזת לימודי תואר ראשון -ליאת גברוןגב' 

)אקדמיזציה( לתואר ראשון תכנית השלמה , מרכזת תכנית הסבת אקדמאים לסיעוד -יעל גולן ' גב

 ysiri@univ.haifa.ac.il,  04-8249136, עתודאים לסיעוד -תכנית פסגהו  לאחיות מוסמכות

 dmishor@univ.haifa.ac.il, 04-8288004עוזר מנהלי לראש החוג לסיעוד,  -גב' דבי מישור

 04-8288017תלמידים: פקס מזכירות 


