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 השכלה גבוהה 

 העבודה בנושא:   בחוג לסיעוד של אוניברסיטת חיפה. לפילוסופיהדוקטורט  – 10/2013 – 11/2018 •

“Nurse champions of innovation: Who are they? What kind of innovation do they lead? And 

what promotes their success”?  
  ,מחלקות 100-( שהובילו פרויקטים בכצ'מפיוניםמובילי/יוזמי חדשנות )   100- זוהו כבמסגרת הדוקטורט 
 :למטרות אלה  במסגרת הדוקטורט ביצעתי שלושה מחקרים. בישראל  גדולים  בשלושה בתי חולים

דמוגרפיות, מאפייני הפרויקט ואסטרטגיות הפעולה בין צ'מפיונים  -תכונות הסוציוההבדל בלזהות את  .1
 בקידום חדשנות הפרויקט שלהם והפצתו.    הצלחתם כיצד זה השפיע עלופורמליים ללא פורמליים, 

תהליכים   ייעולכגון   לפתח ולבחון את המודל האינטראקציוני של פרויקטים המקדמים חדשנות בסיעוד .2
הנחה שהשפעתם  ה  נבדקה. איכות ושירותאו שיפור  המשאב האנושיפיתוח אדמיניסטרטיביים, 

הפרויקט )רמת השטח או רמת ההנהלה( ומאפיינים אישיים של   יוזםהמשולבת של מאפייני החדשנות, 
 הצ'מפיון יתקיימו באינטראקציה ביחס למידת החידוש.  

 החדשנות.  הצלחת ההפצה של לפתח ולבחון את הקשר בין רשת האגו החברתית של הצ'מפיון ל .3

ורט בסיעוד בחוג לסיעוד של אוניברסיטת חיפה. התמחות בתחום  השלמה לדוקט  – 9/2009 – 12/2011 •
פרקטיקה מבוססת ראיות והטמעתה. עבודת התזה: "גורמים מעודדים הטמעת פרקטיקה מבוססת ראיות  

 . 95בארגוני בריאות: סקירת ספרות שיטתית". ציון סופי 

 תואר שני בבריאות הציבור במגמת מנהל מערכות בריאות באוניברסיטת חיפה.   – 10/2003 – 12/2006 •
 .  90פרויקט גמר בנושא תכנית התערבות לשיפור הפרוגנוזה של חולי אי ספיקת לב. ממוצע סופי 

תואר ראשון בסיעוד בהצטיינות בביה"ס האקדמאי לסיעוד הדסה, הפקולטה לרפואה,   - 10/1995-9/1999 •
      .1999העברית, ירושלים. הוסמכתי כאחות בשנת  האוניברסיטה

 
 ניסיון תעסוקתי

כפופה ישירות לאחות   מנהלת תחום התמחויות בסיעוד, מנהל הסיעוד, משרד הבריאות. –היום  – 3/2017 •
   .ראשית של מדינת ישראל

o  לקידום הרחבת הסמכויות של אחים   םוייחודיי מגווניםחדשות בתחומים קליניים כניות לימודים  ות בניית
 .  מובילים בכל תחוםמומחי תוכן ורופאים בשיתוף ואחיות. הבנייה נעשית 

o  דרכי  , םרלוונטיי  בשיתוף מומחי תוכןהתכנים ן עדכו ניהול ופיקוח תוכניות הלימודים הקיימות כולל
 למים, בחינות ועוד.  תההפעלה של הקורסים, הערכת הישגי המש

o  כניות  ותהמרכזי   90מול כופיקוח וניהול שוטף של תוכניות הלימודים מול מנהלות בתי הספר לסיעוד בארץ
סתי לתפקיד פעלתי לרישות המרכזים וליצירת אווירה ותשתיות  יבמוסדות הלימוד השונים. עם כנ

 שיתוף בחומרים. ו  המאפשרות שיתופי פעולה

o תי הספר לסיעוד בתחום של תוכניות ההכשרה השונות כולל  קביעה, פיקוח וניהול תכנית עבודה שנתית לב
 .םלומדי ה  הגדלת מספריהשגת יעדים של פריסת התוכניות במוסדות ההכשרה בארץ ו

o   ,קיום קשרי גומלין הדוקים עם גורמים רבים בין היתר כלל מנהלות הסיעוד בארץ באשפוז ובקהילה
תחומי ההשתלמות, איגודים רפואיים מקצועיים,  מנהלות בתי הספר לסיעוד, וועדות מייעצות ארציות ל 

 מרכזי קורסים על בסיסיים ועוד. 

o   לבניית דוחות מחשוב פיתוח כלים ליוזמה( בשיתוף עם צוות ה– BI)  עמידה  רציף של  לצורך מעקב וניטור
 . של מנהל הסיעוד ביעדי תכנית העבודה



הדרכה, הכשרה ולמידה מתוקשבת במרכז הרפואי  מפתחת חברה במטה הנהלת הסיעוד ו  – 3/2015 – 3/2017 •
 שיבא

o   מול מומחי תוכןבניית הכשרות בלמידה מתוקשבת ( בתוכנתstoryline  .) 

o  עבודה בצוות(.  תהליכי הטמעה ובקרה לניהול הטיפול התרופתי בהתאם לדרישות האקרדיטציה הגדרת( 

: מרכזת מחקר רב מרכזי בתחום של פרקטיקה מבוססת ראיות באוניברסיטת חיפה.   5/2011 – 10/2012 •
אחריות על עוזרי מחקר, יצירת קשרי עבודה, טיפול בוועדות הלסינקי והשתתפות פעילה בסדנא לרופאים  

   ואחיות בנושא. 

וססת ראיות  עוזרת הוראה בקורס מתוקשב בתחום פרקטיקה מב – 3/2013-7/2013,3/2012-7/2012 •
 לתלמידי תואר שני בחוג לסיעוד באוניברסיטת חיפה.   

 מרצה אורחת בנושא פרקטיקה מבוססת ראיות   – 3/2012 -3/2015 •

o   .סדנא בת שלושה מפגשים למורות בית הספר לאחיות בי"ח שערי צדק 

o   .תכנית כנפיים בבי"ח תל השומר לאחיות 

o  אוניברסיטת חיפה במסגרת קורס מחלות כרוניות ובמסגרת קורסcase management . 

 : מרצת חוץ בבית הספר לסיעוד ע"ש שיינבורן )איכילוב( בנושא אי ספיקת לב וסכרת.   1/2011 – 6/2011 •

מדריכה קלינית בבית הספר לסיעוד ע"ש שיינבורן )בי"ח  ראש חטיבת סיעוד המבוגר ו: 4/2006 – 2010/12 •
 אביב.  -איכילוב( המסונף לאוניברסיטת תל

o ב' אקדמיה ומסלולי הסבה.   -הדרכה קלינית במחלקה פנימית לשנים א' ו 

o   .תחומי הוראה: אי ספיקת לב, סוכרת, ניהול הטיפול התרופתי, הזנה אנטרלית 

o   .חברה בסגל הוראה בקורס הדרכה קלינית. מתמחה בתחום שיטות הוראה 

o   .הנחיית סמינר קליני בתחום החולה הכרוני ומשפחתו במעגל החיים 

o מאמר בנושא.  שותפה בפרויקט כתיבת הקוד האתי של בית הספר לסיעוד שיינבורן ופרסום 

   סגנית אחות אחראית במחלקת פנימית ג' בבית החולים כרמל,חיפה. – 10/1999 – 5/2006 •

o   .מדריכה קלינית המכשירה אחיות חדשות וסטודנטיות לסיעוד של החוג לסיעוד באוניברסיטת חיפה
 במסגרת תפקיד זה, פיתחתי תוכנית קליטה לאחיות חדשות.  

o מקרים שונים כגון: בדיקות שכיחות בפנימית, טיפול במאזן נוזלים.   יזמתי שיפורים בנהלי עבודה ב 

o   .פיתחתי חומר להדרכת חולים במחלקה בנושאים כגון: תרופות, אי ספיקת לב 

 
 קורסים מקצועיים 

   9מעוז אקו, מחזור   11/2018 – 05/2019 •

 אחות מומחית למדיניות ומינהל בסיעוד   – 3/2018– 03/2019 •

 סיעוד ורפואה כמדע משפטי של הקריה האקדמית אונו.    –קורס משפט הבריאות  – 4/2006 – 11/2006 •

של ביה"ס האקדמי לסיעוד ע"ש   פרקים נבחרים בראומטולוגיה לאחיות מוסמכות– 9/2006 – 12/2006 •
 שיינבורן בבי"ח איכילוב.   

 קורס מנהל שירותי בריאות, סגל א', של המכללה למינהל.    -  11/2002 – 11/2003 •

  6.1.03-הוסמכתי ב  קורס על בסיסי בטיפול נמרץ כללי של שרותי בריאות כללית. -  11/2001 – 10/2002 •
 .  משולבכבוגרת השתלמות בטיפול נמרץ 

רסיטה העברית  בפרמקותרפיה של הפקולטה לרוקחות של האוניב קורס פרקים נבחרים - 9/2000-3/2001 •
 בירושלים. 

 קורס להכשרת מדריכים קליניים באשפוז של אוניברסיטת חיפה.  - 10/2000-6/2001 •
  



 
 השתתפות בכנסים מדעיים 

 
 נושא ההרצאה או הדיון  מקום ומועד  הכנס 

של החברה  24 -הכינוס השנתי ה 
 הישראלית לאיכות ברפואה 

מלון אינטרקונטיננטל, ,11.17
 תל אביב 

חדשנות  הצגת פוסטר: 
מושכלת? אפיונם, הפצתם  

ואפקטיביות של שינויים  
 בסיעוד בבתי חולים בישראל 
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 הבריאות 
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 אינטרקונטיננטל, תל אביב 
חדשנות  הצגת פוסטר: 

מושכלת? אפיונם, הפצתם  
ואפקטיביות של שינויים  

 בסיעוד בבתי חולים בישראל 
התשיעי למדיניות  הכנס השנתי  

הבריאות של המכון הלאומי  
לחקר שרותי הבריאות ומדיניות  

 הבריאות 

ל ת  אינטרקונטיננטל,, 3.2012
 אביב 

הצגת פוסטר על ממצאי  
 התיזה. 

Nursing: Caring to know,  

knowing to care  מטעם
האוניברסיטה העברית וארגון  

RNAO  

זה כחלק  הצגת ממצאי התי   ירושלים מלון ענבל, 6.2012
מסימפוזיון בנושא פרקטיקה 

 מבוססת ראיות 

מרכיבים בריאות: אתגרים  
במחקר ובטיפול במצבי בריאות  

 מורכבים 

 – , אוניברסיטת חיפה 3.2011
 החוג לסיעוד  

פוסטר בנושא "מיפוי גורמים 
עיקריים המשפיעים על הטמעת  

 ראיות בפרקטיקה הקלינית" 
  העמותה לקידום הסיעוד

 האונקולוגי בישראל 
פוסטר מציג המלצות ליישום  ת"א  דן פנורמה, 6.2005

עבודה חדש בעקבות   נוהל 

 (.Case Study)  מקרה
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