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2023 
 פרקטיקום לתלמידי מסלול ב' בתוכנית המסטר

  3 יחידה 
 "אחיות ואחים מובילי שינוי"

 ג' תשפ"בסמסטר 
 

 8:30-10:00יום ד' שעות  מועד:
 

  עטר-יעל דישון בן, ד"ר כהןביטון , ד"ר ריקי ר עינב סרולוביץ"ד: שמות המרצות

 , ד"ר אסתר בהטמלוות הקורס: ד"ר מרינה לאוננקו םש

 למידה סביב פרויקט. סוג הקורס: 

 מסלול פרקטיקום בלבד.תואר שני, חובה לתלמידי :  רמת הקורס

  לפי תיאום מראש. :שעת הקבלה של המרצות

  :דרכי התקשרות

 esrulovici@univ.haifa.ac.il עינב סרולוביץ "רד 

 ריקי כהןד"ר  

  עטר-ד"ר יעל דישון בן

Ricky.cohen83@gmail.com  

yael.dishon@gmail.com 

 marina311261@gmail.com ד"ר מרינה לאוננקו מלוות הקורס:

 stbahat@gmail.com ד"ר אסתר בהט 

   

 תיאור הקורס:
להיענות במהירות לצרכים המשתנים של הנחת היסוד בבסיסם של ארגונים מצליחים היא שהם מסוגלים 

לקוחותיהם ולסגל לעצמם תרבות של שינוי מתמיד. הקורס מתמקד בבחירת פרוייקט לשינוי ארגוני תוך הבנת 
הצרכים של בעלי העניין השונים, ישימות הפרוייקט והיכולת למדוד את הצלחתו. אחים ואחיות בעלי תואר 

(, champions of innovationי מצוין לסוכני/ות שינוי בפרקטיקה )מסטר בסיעוד, עשויים להוות מקור אנוש
 תיהם והמוטיבציה לשיפור תהליכי עבודה ואיכות הטיפול במקום עבודתם. יובשל השכלתם, מיומנו

הינה ליצור מסגרת אקדמית יישומית לתלמידי תואר שני בסיעוד במסלול ללא תזה, אשר הפרקטיקום מטרת 
 תכנון והטמעה  של פרוייקט שיפור איכות על כל שלביו, תוך ליווי אקדמי ופרקטי.בה יתנסו ביוזמה 

 
  מטרת הקורס :

  .והערכתו פרויקט שינוי בארגון/מוסד רפואי להטמעתהידע והמיומנויות הדרושים   להקנות ללומדים את
 

 בתום יחידה זו , הסטודנט יהיה מסוגל:

 את תהליך ההטמעה. להטמיע את תוכנית הפעולה בארגון ולהעריך .1

 .שנאספו בסמסטר שעבר לאסוף נתונים לאחר ההטמעה ולנתחם לעומת נתוני הבסיס .2

 להסיק מסקנות לגבי הצלחת/אי הצלחת הפרוייקט ולהפיק לקחים להמשך. .3

 לדיין במסגרת קבוצת הלומדים דילמות ניהוליות, הכרוכות בהובלת שינויים בפרקטיקה. .4

 ה מקצועית לקידום פרוייקט משותף.להוביל צוות ולעבוד כחבר בקהיל .5

 

 מבנה הקורס:

את הפרויקט במסגרת  יטמיעו, הלומדים (project based learning)הקורס מבוסס על למידה סביב פרויקט 
כל חבר בקבוצה יוביל את הפרויקט בסביבת העבודה שלו, תוך שימוש בקבוצה כמשאב לקידום  כאשרהקורס, 

אל פנים/זום -הקורס יועבר באופן היברידי )משולב( כשלצד מפגשים פנים הפרויקט בארגון בו הוא עובד.
 .תתקיים גם למידה מתוקשבת באמצעות אתר הקורס במודל

mailto:esrulovici@univ.haifa.ac.il
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 הערכה

 :על פי הקריטריונים הבאים ,ציון מספרי 

  (50%הערכת משימות הקורס ) •

 (20%התרשמות כללית מתהליכי לימוד תוך התייחסות למשוב ) •

 (30%)הערכת פוסטר מדעי  •

 

                                         

 לאורך הסמסטר. יש להגיש את התרגילים והמפגשים )באוניברסיטה ובזום( חובה להשתתף בכל השיעורים

 דרך המודל בתאריכים שנקבעו )יורד ציון לתרגיל שלא יוגש בזמן(. 

 

 –עדרות. במקרה שהשיעור יוקלט אתם נדרשים לפתוח מצלמות בשיעורים. אי פתיחת מצלמה תחשב כהי

 תמונות הגלריה לא יוקלטו.

 

 הנגשת הקורס לסטודנטים עם לקות למידה או מוגבלות/בעיה רפואית

סטודנטים עם לקות למידה או מוגבלות/בעיה רפואית שעשויה להשפיע על לימודיהם, ושבגינה הם זקוקים 

ולקויות למידה: להתאמות, אנא פנו לדיקנאט הסטודנטים למדור נגישות 

. לאבחון והתאמות בגין לקות למידה ו/או הפרעת קשב יש 04-8249265טל:  LDA@univ.haifa.ac.il דואל

. סטודנטים שיש ברשותם מכתב התאמות 04-8249022טל:  mhait@univ.haifa.ac.il  לפנות ליה"ל: דואל

 מרצת הקורס במייל בסמוך לתחילת הקורס. מהאוניברסיטה ואשר זקוקים להנגשה בקורס, אנא פנו אל

 

בו על הסטודנטים להציג את , יום ג' ,25.7.2023בתאריך  ,בסיום הקורס יתקיים יום סיום פרקטיקום
 על כל הסטודנטים להגיע ליום זהאל מול מעריכים חיצוניים מהחוג. מדעי הפרוייקט באמצעות פוסטר 

 התואר השני.של ציון המ 20%הווה יציון שיתקבל על ידי המעריכים החיצוניים מכיוון שה
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   ותאריכי הגשת המשימותנושאי השיעור, הפעילות,  

אופן העברת  תוכן נושא השיעור תאריך

 השיעור

הגשת משימות 

של  עד לשיעור

 אותו היום

הערכת מצב לקראת   1.3

 הטמעת הפיילוט

 משוב לסמסטר א
 מבוא לסמסטר ב

 שיעור פרונטאלי

 עבודה בקבוצות  -

   בקמפוס 

הגעה עם תרגיל 

 (חובהלכיתה ) 6

והגשה סופית 

עד  6של תרגיל 

בשעה  3.3.23

8:30 

אין שיעור  7הסבר על תרגיל  התחלת הפיילוט   8.3

 פרונטלי

 מוקלטשיעור 

התחלת )

הפיילוט 

משמעה התחלת 

הטמעת 

הפרוייקט 

שתמשיך עד 

חודש סוף 

 (אפריל

15.3 

 

קבוצה  פגישות אישיות

 א

איפה אנחנו  - פיילוט

עומדים? מה עשינו, מה צריך 

 עוד לעשות ומה מורידים

   בקמפוס

 

 

22.3 

 

איפה אנחנו  - פיילוט קבוצה ב פגישות אישיות

עומדים? מה עשינו, מה צריך 

 עוד לעשות ומה מורידים

  זום

29.3 

 

איפה אנחנו עומדים? מה  הערכת הפיילוט 

עשינו, מה צריך עוד לעשות 

 ומה מורידים

 שיעור פרונטאלי

 עבודה בקבוצות  -

   בקמפוס

 

הגעה לשיעור עם 

והגשה  7תרגיל 

של תרגיל סופית 

עד  31.3.22עד  7

23:59 

 חופשת פסח -אין שיעור  5.4

 חופשת פסח -אין שיעור  12.4

19.4 

 

 – פגישות אישיות

בתיאום עצמאי מול 

 המנחה

  בקמפוס הטמעה

 יום עצמאות  -אין שיעור 26.4

 – פגישות אישיות 3.5

בתיאום עצמאי מול 

 המנחה

  בקמפוס הטמעה
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 10.5 

 

 . ניתוח נתונים 1

 

. השוואה בין נתוני הבסיס 1

 לנתונים אחרי ההטמעה

 

אין שיעור 

 פרונטלי

שיעורים 

 מוקלטים

 

)איסוף נתוני 

 סיום וניתוחם(

17.5 

 

 קבוצה פגישות אישיות

 א

ניתוח הנתונים: השוואה בין 

לפני ואחרי והשוואה בין 

ארגוני הסטודנטים 

 )מחלקות/מרפאות/וכו(

  קמפוס ב

24.5 

 

השוואה בין ניתוח הנתונים:  פגישות אישיות קבוצה ב

לפני ואחרי והשוואה בין 

ארגוני הסטודנטים 

 )מחלקות/מרפאות/וכו(

 8הגשה תרגיל  קמפוסב

קבוצה א עד 

24.5 

31.5 

 

 

כיצד בונים פוסטר מדעי 

 על פרויקט שינוי

שיעור מוקלט  

   זוםב

 

 8תרגיל ת הגש

עד קבוצה ב 

31.5 

7.6 

 

 - אין שיעור  הכנת פוסטר מדעי

 עבודה עצמאית 

 

14.6 

 

סיכום הסמסטר, הכנה  שיעור סיכום

 לקראת יום סיום פרקטיקום

 לושתמליאה )ש

הקבוצות של 

 (3פרקטיקום 

 קמפוסב

הגשת פוסטר 

מדעי כקובץ 

Power Point 

דרך אתר הקורס 

 בשעה 16.6עד 

23:59 

 
 נושאי הלימוד יכולים להשתנות בהתאם להתקדמות במהלך הסמסטר* 

חובת הגעה יערך יום סיום פרקטיקום והצגת הפוסטרים. יום ג',  ,25.7.2023, בתאריך הסמסטרבתום ** 
 והצגת הפוסטר אל מול מעריכים חיצוניים.

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


