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 הלימודים  תוכנית 

נועדה לפתח כישורי מנהיגות בקרב אחיות הנמצאות בקו החזית של הטיפול הישיר במטופלים    תוכניתה
 .במערכת הבריאות 

  . יהוו את המנהיגות הקלינית והניהולית באתרי הטיפול המגוונים במערכת הבריאות  התוכנית בוגרי 
בוצות וקהילות; יהיו בעלי ראייה  ישלבו עקרונות של מצוינות בטיפול איכותי מבוסס ראיות ליחידים, ק   הבוגרים 

מקצועיים לטובת שיפור תהליכים ותוצאי  -מערכתית, יוזמי שינויים ארגוניים תוך שיתופי פעולה עם צוותים רב 
מנהיגים קליניים וניהוליים לוקחים אחריות אישית להתפתחותם המקצועית, לקידום הצוות ומקצוע    ;טיפול 

 .הסיעוד

 
 ד אוכלוסיית היע

התואר מיועד לאחים ואחיות עם תואר ראשון המועסקים במשק הישראלי במסגרות השונות במערכת הבריאות  
 .ומחפשים אופק התפתחות קליני ו/או ניהולי בתוך מקצוע הסיעוד 

 
 * מבנה הלימודים 

 

   במשך שנתיים באופן הבא:שש"ס    40 לצבור   נדרשלקבלת התואר השני 

 נ"ז שש"ס 

    שנה א

 8 10 קורסי מחקר ויסוד

 10 10 קורסי ליבה

 2 2 פרקטיקום חלק א'

   

   שנה ב

 16 16 קורסי ליבה

 4 4 פרקטיקום חלק ב'

 40 24 סה"כ

(08.12.20 -)מעודכן נכון ל  
 

 .הלימודים תוכנית*יתכנו שינויים ב

 
 ימי הלימוד

 . סמסטרים  4במשך  יום בשבוע 
 08:30-21:00: **יום ג' בין השעות  

 ייתכנו שינויים וקיצור שעות הלימודים.  **  

 
 תנאים לסיום התואר

  הלימודים תוכניתב  הכלולים  במקצועות  הסטודנט ציוני  של משוקלל  ממוצע  בסיס   על קבע ת התואר  קבלת
 לפחות.   70בציון ממוצע של 

 
)פרקטיקום(   76המינימלי הוא המעבר וציון  מהציון הסופי של התואר  30%יהווה   עבודת הגמרמשקל 

 ( 08.12.20 - משקל עבודת הגמר. )מעודכן נכון ל
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  הלימודים  תוכנית פירוט  

 

 שנה א'  
 

 נ"ז שש"ס שם הקורס קוד הקורס

 מחקרלימודי 
 יסודו

   

 2 2 סטטיסטיקה א' 14500

 0 1 תרגיל –סטטיסטיקה א'  14500

 2 2  מבוסס ראיותשיטות מחקר וסיעוד  14501

 2 2 'סטטיסטיקה ב 14502

 0 1 תרגול –סטטיסטיקה ב'  14502

 2 2 מחקר איכותי וכתיבה אקדמית 14503

    ליבהלימודי 

 2 2 מדיניות בריאות בעידן כלכלת בריאות 14504

 2 2 מנהיגות קלינית בסיעוד 14505

 2 2 אבחון ארגוני 14506

 4 4 האחות כמנהיגה ומטפלתעולמה הפנימי של  14507

קטיקום חלק א': אחות כמנהיגה קלינית רפ 14508
 הלכה למעשה

2 2 

    

 20 22  סה"כ
    

 (08.12.20 -)מעודכן נכון ל
 

 תנאי מעבר משנה א' לשנה ב'
 .א'   בשנה הקורסים   בכל  לפחות   70 של   ממוצע וציון,  הקורסים  בכל לפחות 65  של  ציון  להשיג  הסטודנט  על 

 
 שנה ב'  

 

 נ"ז שש"ס שם הקורס קוד הקורס

    ליבהלימודי 

 2 2 חשיבה קלינית מתקדמת 14509

 2 2 ארגוניתהתערבות  14510

התפקיד המנהיגותי של הסיעוד במניעת  14511
 זיהומים

2 2 

 2 2 חידושים בפרמקולוגיה יישומית 14512

 2 2 סוגיות מתקדמות בהתערבות בזקנה 14513

 2 2 איכות ובטיחות-מצוינות ארגונית 14514

מודלים -האחות כמובילת קידום בריאות 14515
 מתקדמים

2 2 

ניהול טיפול בעידן טכנולוגיות מידע במערכת  14516
 הבריאות

2 2 

': אחות כמנהיגה קלינית בחלק פרקטיקום  14517
 הלכה למעשה

4 4 

 20 20  סה"כ
 ( 08.12.20 -)מעודכן נכון ל

 

הלימודים, להוסיף   תוכנית וכן לשנות את  התמחויות למכללה שמורה הזכות לשנות את תנאי הקבלה לחוגים/*
 או לגרוע קורסים.  

 
 המידע מנוסח בלשון זכר אך מיועד לנשים וגברים כאחד. 
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 קורסי חובה - 'שנה א<< 
 

                                 מנהיגות קלינית בסיעוד
הקורס יעסוק במספר נושאים מרכזיים: תפקיד האחות המנהיגה הקלינית; תאוריות וגישות עיקריות של מנהיגות  
והקשרן לסיעוד; מיומנויות לשיפור יכולות מנהיגותיות וניהוליות; הובלת תהליכים בסיעוד ובמערכת הבריאות;  

 ; ומיצוי הפוטנציאל האישי והמקצועי. פיתוח והעצמת  קריירה מקצועית
 65נ"ז / ש' /  2שש"ס /  2
 08:30-10:00ג'      פרופ' חנה אדמי 14505' א
 

 עולמה הפנימי של האחות כמנהיגה קלינית
  – מנהיגות קלינית בסיעוד מורכבת מהיכולת של האחות למנטליזציה )אמפתיה ומודעות עצמית( בקשר מטפל 

להוביל ולהנכיח את חשיבתה ועמדתה בשדה הקליני בו היא עובדת, תוך התמודדות עם  מטופל ומיכולתה 
קונפליקטים ביחסי צוות. איכות הטיפול ויכולת המנהיגות הקלינית של האחות נפגעות במצבים טעונים רגשית,  

 .מטופל ו/או ב יחסי הצוות –בהם קורסת יכולת המנטליזציה שלה בקשר מטופל 
וח מנטליזציה במצבים מורכבים וטעונים רגשית בקשר הטיפולי וביחסי צוות, ככלי לביסוס  הקורס יתמקד בפית

קריסה" ביכולת  "מנהיגות קלינית בסיעוד. התהליך יתמקד בפיתוח מודעות הסטודנט למצבים בהם הוא חווה 
תקשורת  המנטליזציה בקשר הטיפולי וביחסי הצוות. פיתוח המודעות יסלול את הדרך לפיתוח מיומנויות 

כל שותפי הטיפול הרלוונטיים  (אפקטיביות במפגש הטיפולי הן עם המטופל ובני משפחתו, והן עם הצוות הטיפולי  
למטופל(. המודעות משמשת מחד, תנאי בסיסי לקריאה נכונה של צרכי המטופל ונתינת מענה מיטיב לצרכיו,  

הקורס   .(well-being)וגית של המטפל הפסיכול  ומאידך, מהווה את הבסיס ההכרחי לפיתוח תחושת הרווחה
טעונים רגשית בשדה הקליני, דרך הקניית ידע תיאורטי ויישומו    יתמקד בפיתוח המנטליזציה של האחות במצבים 

הסטודנטים מהשדה הקליני. במהלך הקורס יידונו סוגיות נבחרות של טעינות   תוך חיבור לחוויות האישיות של 
בטיפול, תוקפנות, מצבי חוסר אונים וכאב, הזדהות וטשטוש גבולות, מוות ואובדן,  רגשית כגון התנגדות 

 .קונפליקטים ביחסי צוות והצורך באסרטיביות וביסוס מקום ביחסי צוות 
 65/  סד' נ"ז /  4שש"ס /  4

 08:30-10:00' ב' ס וגם סמ 10:15-11:45' א' ססמ ג'  משה   -וגב' ליזו גבאי  פרופ' חנה אדמי 14507 שנתי
 08:30-10:00' ב' ס וגם סמ 10:15-11:45' א' ססמג'     וגב' שירה מועלם        ד"ר יפה הארון  14507 שנתי

 

 סטטיסטיקה א'
הקורס מתמקד בהבנת נושאים בסיסיים בסטטיסטיקה תיאורית וסטטיסטיקה הסקתית ומקנה כלים לעיבוד,  

. החלק הראשון של הקורס מתמקד בעיבוד נתונים )בניית קובץ  SPSSתיאור וניתוח  נתונים באמצעות תוכנת 
נתונים, טרנספורמציות על משתנים( ותיאורם )בטבלאות, גרפים וחישוב מדדים(. החלק השני של הקורס  

מבחן למתאם  , χ2מתמקד בסטטיסטיקה הסקתית וכולל מבחני השערה לבדיקת קשר בין משתנים )מבחן 
(. בנוסף הקורס כולל  tומבחנים להשוואת ממוצעים בין שתי אוכלוסיות )מבחני  ספירמן ומבחן למתאם פירסון(

 והממצאים.  מאמרים מחקריים תוך התמצאות והבנת שיטות המחקר, כלי הניתוח הסטטיסטיים   קריאת
 65נ"ז / ש' /  2שש"ס /  2
 12:15-13:45'  ג     מיכל משיחד"ר  14500' א

 
 ( 08.12.20 -)מעודכן נכון ל  תרגיל -סטטיסטיקה א'

 עובר  / נ"ז / ת'  0שש"ס /  1
   19:00-18:15גב' גילי אהרן ברקאי    ג'   14500א' 
 

    אות בעידן כלכלת בריאותימדיניות בר
  – הסטודנטים יכירו את המבנים הארגוניים המרכזיים במערכות בריאות, על הקשר בינם לסביבה החברתית 

כן ידונו ההשלכות של מדיניות בריאות  . ייצוגם של קשרים אלה בפתוח מדיניות הבריאות פוליטית ועל   -כלכלית  
 .על מצב הבריאות של אוכלוסיות ומאפייני השרות במערכת הבריאות

 65נ"ז / ש' /  2שש"ס /  2
 14:15-15:45    ג'    יפה הארוןד"ר   14504'  א
 

 שיטות מחקר וסיעוד מבוסס ראיות
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הקלינית של מקצוע הסיעוד מבוססת על קבלת החלטות קליניות ליד מיטת המטופל. פרקטיקה סיעודית   הזירה
מבוססת ראיות היא מערך של פעילויות מקצועיות, המבוצעות באופן שגרתי על ידי  אנשי מקצוע הסיעוד, ואשר  

הפרקטיקה מבוססת ראיות   מבוססות על ראיות מחקריות המובילות לתוצרים מיטביים. האתגרים נותרו ביישום
מרמת הראיות לרמת העשייה הקלינית בארגון. הקורס יקנה לסטודנטים גישה מדעית לפתרון בעיות קליניות,  

 בצורה שיטתית ומבוססת ראיות.   
  קריאה  יבצעו, הראיות  להבנת כבסיס  הכמותי המדעי  המחקר עקרונות את יכירו הסטודנטים הקורס  בסיום

  תחום  של ההיסטורית  ההתפתחות את  להבין , הראיות איכות את  להעריך  ויוכלו מחקרים של הביקורתית 
  בין  האינטגרציה  יכולת  פיתוח , ספרותי מידע  וחיפוש  קליניות  שאלות  לנסח  לדעת, ראיות  מבוססת  הפרקטיקה

  תיאוריות  ועל  מודלים על  התבססות תוך הקלינית  הפרקטיקה לבין  בספרות  שמשתקפת כפי המחקרית  העשייה 
 . ההחלטות  קבלת  ומתהליכי  המקצוע  אנשי של החשיבה  מתחומי
 מבוסס על הרצאות פרונטליות, תרגול ודיון כיתתי, הצגות סטודנטים והגשת עבודות.     הקורס 

 65נ"ז / ש' /  2שש"ס /  2
 16:15-17:45  ג'   ד"ר ג'לאל טרבייה  14501 'א
 

 סטטיסטיקה ב'
לקורס סטטיסטיקה א'. הקורס מרחיב נושאים בסטטיסטיקה הסקתית תוך התמקדות  הקורס הינו קורס המשך 

  –  בניתוח רב משתני. הקורס מתמקד בשני נושאים עיקריים: א. שיטות סטטיסטיות להשוואה בין אוכלוסיות 
יטות  ניתוח שונות חד כיווני, ניתוח שונות דו כיווני, ניתוח שונות רב משתני, וניתוח מדידות חוזרות; ב. ש

רגרסיה ליניארית פשוטה ומרובה, רגרסיה היררכית, רגרסיה   –סטטיסטיות לבדיקת קשר בין משתנים ולניבוי 
מאמרים מחקריים תוך התמצאות והבנת שיטות    עם משתני דמה ורגרסיה לוגיסטית. בנוסף, הקורס כולל קריאת

 והממצאים. המחקר, כלי הניתוח הסטטיסטיים  
 65נ"ז / ש' /  2שש"ס /  2
 10:15-11:45     ג'     מיכל משיחד"ר   14502'  ב
 

 ( 08.12.20 -)מעודכן נכון ל  תרגיל -'בסטטיסטיקה 
 עובר  / נ"ז / ת'  0שש"ס /  1

   19:00-18:15גב' גילי אהרן ברקאי    ג'   14502א' 
 

 אבחון ארגוני
דיאלוגיים, כלי אבחון    אבחוןבמסגרת הקורס נלמד כלי  הקורס עוסק באבחון ארגוני דיאלוגי ודיאגנוסטי. 

הסטודנטים ילמדו להתבונן על ארגון   דיאגנוסטיים כגון תצפית וראיון וכן מודלים אבחוניים כגון מודל מקינזי. 
הקורס יתנהל במתכונת של סדנה.   כמערכת דינמית, לאבחן את חוזקותיו וחולשותיו ולכתוב דוח אבחון ארגוני. 

 ביצוע אבחון ארגוני בשדה. במסגרת הקורס הסטודנטים יתנסו ב 
 65נ"ז / ש' /  2שש"ס /  2

 12:15-13:45    'ג     ד"ר גלעד כהן ינון   14506ב'  

 
 מחקר איכותי וכתיבה אקדמית

הקורס יעסוק בסוגיות של מחקר איכותני וכתיבה אקדמית כמו: ייחודיות הגישה האיכותנית בהשוואה למחקר  
כמותי; רלבנטיות למקצוע הסיעוד; סוגי מחקר איכותני; עקרונות ושיטות איסוף נתונים; תכנון וניתוח מחקר  

ת; יישומים רלבנטיים לתפקידי  איכותני; הערכת אמינות; היבטים אתיים; עקרונות הכתיבה המדעית האקדמי
 מנהיגות קלינית; יוזמה והובלת מחקרים וביסוס העשייה על מחקר.   

 65"ז / ש' / נ  2שש"ס /  2
 14:15-15:45   ג'    פרופ' חנה אדמי  14503'  ב

 
       פרקטיקום חלק א': אחות כמנהיגה קלינית הלכה למעשה

מנהיגותי בסיעוד של הובלת שינוי ביחידה קלינית בארגון בריאות תוך  קורס זה נועד להתנסות בפועל בתפקיד 
"מנהיגות קלינית בסיעוד". מעבר לטיפול הישיר במטופלים,   תוכנית אינטגרציה של כול ההיבטים שנלמדו ב

מצופה מאחות מנהיגה קלינית ליזום שינויים באופן יצירתי וחדשני; לאבחן את היחידה כחלק מהארגון, לתכנן,  
 .כניות שינוי ולבצע ולהעריך ת

 ;ייםציפיות אלו מהאחות המנהיגה הקלינית מושתתות על השקפת עולם וערכים אישיים ומקצוע
אנושיים,   ,תפיסת התפקיד; ידע ומיומנויות בפיתוח ארגוני; יכולות ניתוח ואינטגרציה של תהליכים מבניים

 .פוליטיים ותרבותיים שהם חלק ממציאות מורכבת של כול יחידה בארגון 
 :בממסגרת הפרקטיקום הסטודנטים יבצעו פרויקט יישומי ביחידות קליניות הכולל שלושה שלבים 

 '( ' ב', שנה אס נושא, בשיתוף והסכמת הארגון, אישור המנחה, אבחון ארגוני )סמ בחירת  .1
 '( ' א', שנה בסהתערבות, התחלת ביצוע בפועל )סמ  תוכניתתכנון    .2
 '( ' ב', שנה בס בכיתה ובארגון, כתיבת עבודת גמר )סמ ההצגת  התוכנית הערכת הצלחת   .3
 )הציונים יירשם השלים/לא השלים)בגיליון   76/   ש' נ"ז /  2שש"ס /  2
    16:15-17:45    ג'       אדמי' חנה פרופ  14508'  ב



 7 בסיעוד במגמת מנהיגות קלינית בסיעודתואר מוסמך  החוג ללימודי – "אתשפשנתון 

 16:15-17:45ג'             הארון יפהד"ר   14508'  ב
    16:15-17:45ג'       ד"ר עפרה הלפרין  14508'  ב
 16:15-17:45ג'       ד"ר סמירה עובייד  14508'  ב
 


