
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ה הבא/ה לחוג לסיעוד באקדמית עמק יזרעאל /ך ברו

   30.10.22שנת הלימודים תשפ"ג תפתח ביום ראשון, ה' חשוון, 

 הראשונה שלך במכללה המידע הדרוש לך נמצא ב: לקראת שנת הלימודים  

 

 

 שם תמצא/י מידע על:  

 קבלת סיסמה לסטודנטים חדשים  •

 הדרכה בספריה   •

 ערוצי הקשר וקבלת מידע  •

 סילבוסים, מהלכי שיעורים, שעות קבלת מרצים ועוד.   •

 הלימוד במכללה  כיתות •
 

 מידע לסטודנטים חדשים שנה א' לתואר ראשון ושני תשפ"ג  •

 "ג מועדי רישום לקורסים שנה א' תשפ •

 רישום לקורסי אנגלית שנה א' תואר ראשון  •

 הסבר ומועדי ימי דמו )תרגול במחשב(  •

 שאלות ותשובות לסטודנטים.  •
 

 לך מערכת שעות ובה הקורסים הבאים:   תישתל .1

 ציון מעבר  נ"ז שש"ס  שם הקורס  קוד הקורס 

 60 4 4 חלק א'  -אנטומיה ופיזיולוגיה  18573

 60 2 2 מבוא לפסיכולוגיה 70004

 60 3 3 כימיה וביוכימיה  18565

 60 3 3 מיקרוביולוגיה, וירולוגיה ואימונולוגיה  18519

 60 1 1 תזונה ודיאטטיקה  18521

 60 2 2 מבוא לסיעוד וקידום בריאות  18514

 60 3 3 גנטיקה ואמבריולוגיה  18523

 60 2 2 מבוא לאפידמיולוגיה 18528

 60 2 2 אתיקה, חוק ומשפט בבריאות ובסיעוד  18571

 60 2 2 עקרונות הסיעוד הקליני א'  18548

 60 2 2 פתולוגיה  18522

 60 2 2 סיעוד בגריאטריה  18540

 60 5 5 חלק א'  -סיעוד במחלות פנימיות          18531

 60 3 3 חלק ב'  -אנטומיה ופיזיולוגיה  18574

 60 5 5 חלק א'  - בכירורגיהסיעוד  18520

 60 2 2 חלק א' -עקרונות הסיעוד הקליני ב'   18583

 60 2 2 חלק ב' -עקרונות הסיעוד הקליני ב' 18585

 60 3 3 חלק א'  - סיעוד במיילדות ובגניקולוגיה 18535

 60 4 4 פרמקולוגיה קלינית  18527

 60 2 2 פסיכולוגיה התפתחותית  18524

 60 3 3 פרמקולוגיה יישומית  18526

סטודנטים < מידע לסטודנטים שירותים ל<  www.yvc.ac.ilאתר המכללה < 
 חדשים.

 

http://www.yvc.ac.il/


 
 

 

 

 

 

 

 

 

 60 4 4 חלק ב'  -סיעוד במחלות פנימיות  18532

 60 3 3 חלק א' - סיעוד הילד והמתבגר 18576

 60 4 4 חלק ב'  - סיעוד בכירורגיה 18530

 60 1.5 1.5 עזרה ראשונה 18562

 60 2 2 חשיבה קלינית  18582

      השלים/לא       - 6 שנה א'  - תרגול במרכז הסימולציה 18610
 השלים        

  71.5 577.  סה"כ 

 

 

 פניה למזכירות החוג: .2

הגשת פניה <   תחנת מידע לסטודנט<כניסת סטודנטים < פניה דרך תחנת המידע: אתר המכללה<

 פניה לחוג. 

 09:00- 10:30ה' -ימים א'ב  04-6423625טלפון שעות מענה טלפוני: 

 3, קומה 10, בניין 10:00-12:30ה' -ימים א'  שעות קבלה במשרד: 

 

 . תכנית הלימודים: 3

 סמסטרים )שנתיים וחצי(.   7תכנית הלימודים נפרסת על פני 

על הסטודנט/ית מוטלת האחריות לעקוב אחר תכנית הלימודים בחוג, המפורטת לפי שנים, ולוודא כל  

 שנה מחדש שנרשם/ה לכל הקורסים של תכנית הלימודים. 

  ראשון בשנתון החוג לתואר  בקרוב   למצוא יהיה  ניתן גתשפ" המוצעים לשנה"ל   הקורסים פירוט ותקצירי 

 באתר המכללה.  סיעוד ב

 מערכת השעות הינה קבועה ותישתל ע"י מזכירות החוג בסמוך לתחילת הלימודים. 

 ניתן לראות את מערכת השעות שלך דרך תחנת המידע האישית =<מערכת שעות 

רק לאחר הסדרת תשלומי שכר הלימוד ניתן יהיה לראות את מערכת השעות דרך תחנת  שים/י לב, 

 המידע האישית. 

 

 . היחידה להכשרה הקלינית: 4

היחידה להכשרה הקלינית אחראית על כל תחום ההתנסות הקלינית של הסטודנט המהווה חלק בלתי  

בסמסטר  חל משנה ב' תבמסגרת תוכנית הלימודים ההתנסות הקלינית כנית הלימודים בחוג.  ונפרד מת

 . בשנתון החוג שבאתר המכללה  מידע על ההתנסויות ניתן למצוא  .וסמסטר א' של שנה ג' א', ב, וקיץ 

 

 . חובת התחסנות: 5

 עד סוף חודש אפריל, בשנה הראשונה ללימודיו בחוג,  על הסטודנט מוטלת האחריות להציג  

 אישור מלשכת הבריאות על ביצוע חיסונים בהתאם לנוהל החיסונים של משרד הבריאות.  

 סטודנט שלא יציג אישור לא יוכל להמשיך את לימודיו לסמסטר השלישי בחוג. 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

שחתמת בעת   נמצא בהצהרה דף מידע על ההתחסנות וטופס הצהרה על התחייבות להתחסן 

   הרשמתך ללימודים.

 הינו חתימה על טופס זה.   פ"ג תשתנאי להתחלת הלימודים בחוג בשנה"ל 

 . מפגש הסבר בנושא החיסונים יתקיים בשבוע הראשון של הלימודים 

 הנוכחות במפגש הינה חובה והודעה מפורטת עם כל המידע תפורסם בסמוך למועד המפגש.  

 

 . תרגול במרכז סימולציה: 6

הלימודים הקליניים בחוג כוללים גם תרגול במרכז הסימולציה. הסטודנט יתחיל לתרגל במרכז 

ימים   4במשך  קיץ סמסטר  ושנה ב' בהחל משנה א' כנית הלימודים וכחלק מחייב מת הסימולציה 

 . מרוכזים בלבד שיקבעו ויפורסמו ע"י מזכירות מרכז הסימולציה

 

 

 , בברכת שנת לימודים טובה, פורייה ומוצלחת

 . מזכירות החוג לסיעוד 

 

 ראשת החוג לסיעוד -ד"ר עפרה הלפרין 

 מרכזת החוג לסיעוד -גב' יעל טדרי

 מזכירות החוג לסיעוד -גב' אניה סורוקה ושלומית תורג'מן

 


