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תאריך

 החוג,אוניברסיטת חיפה
לסיעוד
 החוג,אוניברסיטת חיפה
לסיעוד
 שלוחת,מכללת ישראל
Clark University in
Marchester,
Massachusetts, USA
אוניברסיטת בר אילן

2014-2017
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נושא-מגמה

תעודה

2020

ביה"ס האקדמי
לסיעוד ,הלל יפה
אוניברסיטת חיפה

קורס ייעוץ שינה לאחיות

-

 -CBTIטיפול קוגניטיבי-
התנהגותי לאינסומניה

תעודה

GCP

תעודה
תעודה

2018-2019

נושא  -מגמה

Cognitive Behavioral
Therapy for
Insomnia- CBT-I

2013

ביה"ס האקדמי
לסיעוד ,הלל יפה
מרכז רפואי הלל יפה

פרמקולוגיה קלינית

2008

מד"א

החייאה AED +

תעודה

2007

מנהל הסיעוד ,משרד
הבריאות
אוניברסיטת חיפה

הדרכה קלינית בסיעוד

תעודה

הנחיית קבוצות

תעודה

2003

החוג לסיעוד,
אוניברסיטת חיפה

מדריכים קליניים
באשפוז

תעודה
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ביה"ס האקדמי
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Support
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נציבות שירות המדינה אלכ"א

תעודה

תעודה

תעודה
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ללא תעודה
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2019
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קידום בריאות בקהילה
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מצבי חירום וטראומה
איכות וניהול הטיפול
קורס יחד

מרצה
ומרכזת

אוניברסיטת חיפה ,החוג
לסיעוד
מכללת עמק יזרעאל ,החוג
לסיעוד
ביה"ס האקדמי לסיעוד,

נושאים שונים בתחום פיזיולוגיה של השינה,
שיטות אבחון וטיפול בילדים ומבוגרים ,בקורס
על בסיסי בהפרעות שינה לאחיות
קידום בריאות בסיעוד

מרצה

מצבי חירום וטראומה

מרצה

אומדן נוירולוגי ,הפרעות שינה בזקנה,

הלל יפה
אוניברסיטת תל אביב

מרצה

מרצה

בקורס על בסיסי בגרנטולוגיה
קורס מומחיות קליניות בגרנטולוגיה
הפרעות שינה בזקנה ,אומדן נוירולוגי וחבלות
ראש בקשישים.
קידום בריאות
תקשורת בינאישית
רפואה דחופה וטראומה

2020 -2018

המכללה האקדמית ת"א-
יפו ,ביה"ס לסיעוד

מרצה

2018

אוניברסיטת חיפה

מרצה

קורס CBTI

2017

ביה"ס האקדמי לסיעוד
שיינברון ,מרכז רפואי
סורסקי -איכילוב ,ת"א
אוניברסיטת תל אביב,
החוג לסיעוד
ביה"ס האקדמי לסיעוד
הלל יפה
ביה"ס האקדמי לסיעוד
הלל יפה

מרצה

הפרעות שינה במבוגרים ,בקורס על בסיסי
בייעוץ שינה לאחיות

2020 - 2016
2020 - 2015
2020 - 2013
2020- 1996
2020 - 1996

ביה"ס האקדמי לסיעוד,
הלל יפה
ביה"ס האקדמי לסיעוד

תחום רפואה דחופה וטראומה

מרצה
ומתאמת
תקשורת בינאישית
מרצה
מרצה

תחום אלימות במשפחה,
סוגיות נבחרות בתחום מנהל מתקדם בסיעוד,

מרצה
ומרכזת
מרצה

תחום מצבי חירום וטראומה
תחום נוירוכירורגיה
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מרצה

 1996ועד היום

פרקים נבחרים ביסודות הסיעוד :אומדן
נוירולוגי ,מצבי הכרה ,שיטות הזנה-
אנטרליות ופאראנטרליות ,TPN ,צנתרים
מרכזיים,

ניסיון ניהולי
תאריכים

מוסד

תפקיד

2020

ביה"ס האקדמי לסיעוד ,הלל יפה

מרכזת קורס על בסיסי בייעוץ שינה לאחיות

2020 - 2016

אוניברסיטת תל אביב ,החוג לסיעוד

מתאמת תחום רפואה דחופה וטראומה

2012 - 2008

אוניברסיטת תל אביב ,החוג לסיעוד

מתאמת החטיבה העליונה

2020 - 2003

ביה"ס האקדמי לסיעוד ,הלל יפה

מרכזת התוכנית הייחודית בתחום אלימות

ואוניברסיטת ת"א

במשפחה

2020 - 2000

ביה"ס האקדמי לסיעוד הלל יפה

מרכזת שנה ד' והחטיבה העליונה

2005-2007

ביה"ס האקדמי לסיעוד ,הלל יפה

מרכזת קורס השלמה להסמכה לאחיות

1996-2006

ביה"ס האקדמי לסיעוד ,הלל יפה

2020 - 1997

ביה"ס האקדמי לסיעוד ,הלל יפה

מרכזת תחום הטראומה והרפואה הדחופה

1992-1996

מרכז רפואי שיבא ,תל השומר

אחות אחראית  -מחלקה נוירוכירוגית +
ט.נ .נוירוכירוגי

1982-1992

מרכז רפואי שיבא ,תל השומר

אחות אחראית -ט.נ .נוירוכירורגי

1980-1981

מרכז רפואי שיבא ,תל השומר

אחות אחראית -ט.נ .כירורגי כללי

1979-1980

מרכז רפואי שיבא ,תל השומר

אחות אחראית  -מחלקה כירורגית כללית
וכלי דם

1976-1979

מרכז רפואי שיבא ,תל השומר

סגנית לאחות אחראית  -מחלקה לניתוחי

1974-1976

מרכז רפואי שיבא ,תל השומר

מעשיות
מרכזת קורסי הסבת עולים והסבת אקדמאיים
ךסיעוד

חזה ולב
אחות חיילת -ט.נ .ניתוחי לב ילדים
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פעילות מקצועית
2020 - 2018

בוחנת במסר וכותבת תרחישים

2020 -1996

מרצה ומרכזת בכירה

מסר -מרכז סימולציות רפואיות
ארצי ,תל השומר
ביה"ס האקדמי לסיעוד ,הלל יפה

2005- 1996

מדריכה קלינית בחדר מיון

מרכז רפואי  ,הלל יפה

1974-1996

אחות במחלקות לטיפול נמרץ שונות,
הדרכה קלינית ,והוראה

מרכז רפואי שיבא ,תל השומר

חברות בועדות מקצועיות
תאריכים
2000 - 2007

הנושא

מוסד
מנהל הסיעוד ,משרד הבריאות

ועדה לבקרת שאלות למבחן רישוי
ממשלתי בסיעוד
ועדת נוהלים בסיעוד

מרכז רפואי ,הלל יפה

2020 – 1996

ועדת משמעת תלמידים

בי"ס לסיעוד ,הלל יפה

2020 - 1996

ועדה לענייני תלמידים

בי"ס לסיעוד ,הלל יפה

2005 - 1996

ועדה להגדרת פרופיל הבוגר

בי"ס לסיעוד ,הלל יפה

1997 - 1999

ועדה לבדיקה ושיפור ארונות תרופות
ושירותי בית מרקחת

מרכז רפואי ,הלל יפה

1980 - 1995

ועדות אד הוק  -לבירור "אירועים
חריגים ותלונות הציבור

מרכז רפואי שיבא ,תל השומר

2020 - 1999

פרסים
תאריך

נושא

מוסד

2018

פרס הצטיינות על הצגת מחקר
הדוקטורט

מרכז רפואי הלל יפה חדרה

2016

מלגת דוקטורט

אוניברסיטת חיפה

2013

מלגת הצטיינות על עבודת
תיזה

הרשות ללימודים מתקדמים,
אוניברסיטת חיפה

2011

מלגת הצטיינות בלימודי תואר הרשות ללימודים
מתקדמים ,אוניברסיטת חיפה
שני בחוג לסיעוד

2004
תחומי מחקר
הפרעות שינה במבוגרים וילדים
CBTI
הדרכה קלינית בסיעוד
תיאוריית ההתקשרות
תמיכה חברתית

פרס המשרד ל"עובד מצטיין"

מרכז רפואי ,הלל יפה
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