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 לסיעודחוג ה
 

 בריאות ורווחה  לימודידיקן ביה"ס ל
 פרופ' לביא יואב 

 
 ראש החוג 

 ד"ר הלפרין עפרה 
 

 יועצת לענייני סטודנטים 
 מירב  ד"ר יוגב 

 

  חברי הסגל האקדמי
 

 . (הפרופ' הירשפלד מרים )אמריט פרופ' מן המניין: 
  

   אדמי חנה )מומחה( פרופ' חבר: 
  

ד"ר טרביה  ד"ר הלפרין עפרה,   ד"ר הארון יפה,   ד"ר אריאלי דניאלה,ד"ר אדלבי נסרה,   מרצה בכיר: 
 ד סמירה יד"ר עוב ,  ד"ר סטרן כרמית , ג'לאל 

  
 . **סאלח עולא - , ד"ר עליד"ר הלוי הוכוולד ענבל תירוש מיכל, -ד"ר אלון  מרצה: 

  
 . רבי ד"ר יוגב מ , ד"ר בראל אפרת בכיר: מורה 

  
   יגאל**  טקין אזל ד"רד"ר הרדוף הגר**,   מורה: 

  
 סגל עמית*: 

        
 
                         
 

גב'   גב' אוהד בלנק יעל,  ,ברקאי גילי - גב' אהרון ,מר אברהמי גיא  ,גב' אבו חמאד אמאל 
גב'    , גב' בלומברג טל גב' אפל אירינה,    גב' אמיר רבקה, גב' אליאש הדר,    , אוריס דור

  , גב' דורון נעמי  , גב' גפני חן,  גב' גבאי משה ליזוגב' ברקוביץ' אלה,  ינאי עינב,  -ברעם 
מר מגריל    ,פרץ גילי -גב' כוכביאביבי קרן,  -גב' וקשטיין , גב' דרעי שניגב' דלי פרח רנין, 

גב' פלד  רו"ח פולטין דני,  גב' עדן מוריה,  גב' סקורקוביץ יעל,    גב' מסאלחה ליאלי,   , יוסי
ד"ר קוחלי    מר צרפתי אורי, גב' צמרי רויטל,    ,גב' פרידמן אירית אסנת, גב' פרי מיכל,  

ד"ר  ד"ר שור אילת,  גב' שובל נגה,    ,גב' רוטמן ערבה   ,גב' רוזנר אסנת  , חיילובסקי טל
 . זלוטניק אפרת-ד"ר שרמןמר שי עדי,   ,שחר דדון אליס 

  
מר בן שמואל  גב' בן עמרם הילה,  ,  גב' אפל אירנה  שביט,  איידוקובסקי גב'    מר אבני גיא,  : מורה מן החוץ

גב'    אלושין מאיה, - גב' ברנזפט  מר ברכאת יאסר, גב' בסקין אירה,  גב' בסין יוליה,   ,נעם
גב' וינברג  גב' גרימברג זויה,  גב' גרוסמן שרון, ד"ר עו"ד גרוס מיכל,  בשאראת סונדוס, 

גב' טורגנסקי  ,  גב' חמיס אחלאם  ד"ר ח'מאיסי פהים,   גב' זרצקי חן,גב' זהר יעל,  מרינה,  
גב' מנסור    , ד"ר מזור דניאלהגב' מועלם שירה,  מר לרון עמית,    ד"ר כהן יגנה גילת,   , ורה

מר  ,  גב' עשור פרידה,  מר עומר מוסא ,  מר סיימון ניגל מר נבלר קונסטנטין,  עודא רנא,  
ד"ר קושניר    גב' קוגן נטלי,   , אולסיה  סולובגב' פרחגית,  סגל  גב' פרל  פילשטינסקי רומן, 

ד"ר    ד"ר שבת סימון מיטל, גב' שטרן טל,  גב' רובין טל, גב' קרליץ אראל אודליה,    , דניאל 
 . רי אגב' תותרי מ ,  טליהשניידר גב'  ,שרהו א שמואל ניר גב'  של תמי, 

  
גב' גנון  גב' גורל אירנה,    ,לבנוני גליה  גולדגב'  ,  הינגב' אפל איר גב' אליעזרוב דיאנה,   ה: מנח

גב' ספדי עזאיזה  גב' מישל תמרה,    גב' מוסטפא עלי סמירה,   מר חמיס חאלד,   ,מירי 
גב' קליין  גב' קובי טליה,    גב' צדקה צמרת,,  איריתגב' פרידמן  גב' עמרייה דלאל, מאיס,  
 . שחר חסיהגב' גב' קרונוס טניה,  , גב' קצמן נטלי איילה, 

 
 .  כולל סגל עמית העוסק בתרגול * 

  ** דרגה מוצעת. 
 יתכנו שינויים ברשימת סגל ההוראה 

 

 
 מרכזת החוג 
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 טדרי יעל גב' 
 04-6423625טל':  
 153-46423627פקס: 

 . 3, קומה 10מס'  -מקצועות הבריאות והרווחהבנין  10:00-12:30ה'  -שעות קבלה : ימים א'
 09:00- 10:30ה' -מענה טלפוני: ימים א'

e-mail: yaelt@yvc.ac.il 
 

 ת החוגומזכיר
 סורוקה אניה  גב' 

 04-6423625טל':  
 153-46423627פקס: 

 .  3, קומה 10מס'  -קצועות הבריאות והרווחה בנין מ 10:00-12:30ה' -שעות קבלה : ימים א'
 09:00- 10:30ה' -מענה טלפוני: ימים א'

e-mail: anyaso@yvc.ac.il 

 
 תורג'מן שלומית  גב' 

 04-6423625 טל':  
 153-46423627פקס: 

 .  3, קומה 10מס'  -קצועות הבריאות והרווחה בנין מ 10:00-12:30ה' -שעות קבלה : ימים א'
 09:00- 10:30ה' -מענה טלפוני: ימים א'

e-mail: shlomitt@yvc.ac.il 
 

 כשרה קלינית ראש היחידה לה
 irenab@yvc.ac.il 04-6423645 אירה בסקין גב'   

   

   היחידה הקלינית 

 יחידה הקלינית במתאמת  - פרידה ור גולקו שע גב' 
 מתאמת ביחידה הקלינית  -ענבל   גב' בן עמי

 דה הקלינית י מתאמת ביח לואוז נטשהגב' 

04-6423823 
04-6423636 
04-6423681 

fridaa@yvc.ac.il 
inbalbe@yvc.ac.il 

natashal@yvc.ac.il 
 taliat@yvc.ac.il 04-6423694 היחידה הקלינית  מתאמת - שניידר טליהגב' 

 hadark@yvc.ac.il 04-6423638 מזכירת היחידה הקלינית  -הדר  י 'גב' קרוצ 

 
 מרכז לסימולציה והכשרה בסיעוד 

  

היחידה ראש  וסגנית    מנהלת התפעול   - שמואל ניר אושרה גב'  
 להכשרה קלינית 

04-6423540 oshras@yvc.ac.il 

הדרכה  ותכני תוכניות    ת אחראי -גב' אבו יונס נוהא 
 מבוססות סימולציה 

04-6423691 nuhaa@yvc.ac.il 

 tsamerett@yvc.ac.il 04-6423802  אחראית ליווי סטודנטים - גב' צדקה צמרת

 sondosb@yvc.ac.il 04-6423540 אחראית מערך ההדרכה והמדריכים  - גב' בשאראת סונדוס
 guyt@yvc.ac.il 04-6423636 ראש תחום טכנולוגיות                                   - מר תעסה גיא 

 guyinonc@yvc.ac.il 04-6423819 אחראי לוגיסטיקה   -מר כהן גיא 
 yvc.ac.ileinatre@ 04-6423603 מרכז הסימולציה מזכירת  -קרן עינת- רגבגב' 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

mailto:yaelt@yvc.ac.il
mailto:anyaso@yvc.ac.il
mailto:shlomitt@yvc.ac.il
mailto:fridaa@yvc.ac.il
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mailto:hadark@yvc.ac.il
mailto:nuhaa@yvc.ac.il
mailto:tsamerett@yvc.ac.il
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 מטרת הלימודים 
 , קלינית מטרת תוכנית הלימודים הינה להכשיר ולחנך אחים ואחיות אקדמאים, לפיתוח יכולת גבוהה של חשיבה  

ולקיחת אחריות אישית וחברתית. התוכנית נועדה להכשיר בוגרים לתפקד   יוזמה  ביקורתית, מוסרית, פיתוח 
בסביבות מורכבות ומשתנות של מערכת הבריאות והרווחה, המאופיינות בשינויים מתמידים. כל אלו תוך מחויבות  

הלימודים יעניקו ידע ומיומנויות  .  חדש בסיעוד למיצוי הפוטנציאל המקצועי ושותפות במחקר לפיתוח איכות וידע  
אישי ובין אישי ותפיסת עולם מקצועית וייחודית, אשר יבואו לידי    -פיתוח רגשי   בחשיבה מדעית, טיפול קליני,

 (08.09.22 -)מעודכן נכון ל  .ביטוי בקידום בריאות בקהילה ובאשפוז 
 

 : את המיומנויות הבאות ו  הקלינית יקנו לבוגרים מסוגלות כשרהתכני הלימוד והה

קלינית,  הענקת • חשיבה  מדעיים,  עקרונות  על  המבוסס  מקצועי  סיעודי  עם    טיפול  להתמודד  יכולת 
   מורכבות רגשית של המטופל והמטפל במטרה לתת מענה איכותי לצרכי האחר.

בצוות הסיעודי ושותפים בצוות הבריאות, בגישה של קידום בריאות ושל קידום טיפול עצמי בקרב    הובלה •
 המטופלים תוך חשיבה עצמאית, שיקול דעת ואחריות מקצועית. 

מקצועית תוך בקורת והערכה, בהתאם לצרכים המשתנים של האוכלוסייה בהיבטים  אישית ו  התפתחות •
 נויים ארגוניים ועוד. של תרבות, שינויים טכנולוגיים, שי

 
כנית הלימודים בחוג מתמקדת בתחום קידום הבריאות כנושא מוביל. הדבר נגזר מצרכי האוכלוסייה והשקפת  ות

 העולם בסיעוד ובחינוך. הנושא משקף תפיסה רחבה של הסיעוד וניתן ליישמו בכל תחומי העשייה הסיעודית. 

 
 

  ארבע שנתיתכנית ות
 

 הלימודים מבנה כנית וות
יסודות  ותמטרת   על  המבוססים  וחולי,  בבריאות  בטיפול  ומיומנויות  ידע  לבוגריה  להקנות  הלימודים  כנית 

 תיאורטיים במדעי החברה, מדעי ההתנהגות הסיעוד והבריאות.  
 של משרד הבריאות. הרישוי  התוכנית מותאמת לדרישות  

 שנים.  4משך הלימודים 
 
 
 ה בזה: כנית הלימודים מורכבת משלושה תחומים הקשורים ז ות

 מבואות במדעי החברה, מדעי ההתנהגות ומדעי החיים.  .1
 יסודות במדעי הסיעוד וקידום בריאות.  .2
 לימודי סיעוד:   .3

 נלמדים בקמפוס המכללה.  -לימודי סיעוד עיוני 
בקליניקה בה  -לימודים  הסימולציה  ,קליניתה  כשרההמתקיימים  במרכז  מיומנויות    תרגול  ובסדנאות 

 . תקשורת בין ותוך אישיות
 

 פי החלוקה הבאה: - שנות לימוד אקדמיות, על  4נ"ז במהלך   160זכאים לתואר בוגר, סטודנטים שצברו 

 נ"ז  52 לימודי יסוד 

 נ"ז  36 לימודי סיעוד 

 נ"ז  58 לימודים עיוניים קליניים 

 נ"ז  14 קלינית  כשרהה

 נ"ז  160 סה"כ: 

 

 
 
 
 
 
 קלינית  כשרה ה
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 ד' ללימודים.  - ההכשרה הקלינית  תתבצע בשנים ב', ג' ו
שעות התנסות ביום במשמרות בוקר או ערב בתיאום עם המדריך    8.  שרה הקלינית תתקיים בקיץבשנה ב' ההכ

 . ואישור היחידה הקלינית הקליני 
במשמרות בוקר או  שעות    8 , בשבועיוקדשו שלושה ימי לימוד )כולל סמסטר קיץ( ד' בכל סמסטר -בשנים ג' ו 

 ( הקלינית )התנסויות  לצורך ההכשרה ,  ואישור היחידה הקלינית  בתיאום עם המדריך הקליני  ערב 
 

 בתחומים הבאים:   במוסדות בריאות שונים במסגרת ההכשרה הקלינית ישולבו הסטודנטים 
הכירורגי, סיעוד האישה, סיעוד הילד, סיעוד בריאות הנפש, רפואה דחופה,    מבוגר הפנימי, סיעוד ה  מבוגרסיעוד ה

מתקדמת קלינית  והתנסות  בקהילה  מתקדם  סיעוד  מיומנויות    '( זסטא  /  )אימון  ויפתח  יעמיק  הסטודנט  בה 
   מתקדמות בסיעוד כהכנה להשתלבות עתידית במקצוע הסיעוד. 

 
הא ברחבי  בריאות  במוסדות  מתקיימת  קלינית  ידי  הכשרה  על  עצמאי  באופן  מתבצע  למוסדות  והרישום  רץ 

הסטודנטים תוך פיקוח היחידה להכשרה הקלינית וזמינות השדות הקליניים באזורים גיאוגרפיים שונים בצפון  
 הארץ ומרכזה. 

 
- מובא לידיעת הסטודנט, כי השתתפות בהתנסות קלינית כפופה לבדיקת העדר רישום פלילי, אשר תיערך על

 בו תתבצע ההתנסות.  ידי המוסד ש 
 
 

 . אינן כלולות בשכר הלימוד הקלינית כרוכה בהוצאות נסיעה ש   כשרההה
 

 עצמאית, ובאחריות הבלעדית של הסטודנט.  יאה  כשרה ההגעה למקום הה
 
 

 מרכז לסימולציה והכשרה בסיעוד 
 הלימודים הקליניים מלווים בתרגולים מדמים טיפול סיעודי מקצועי, המונחים על ידי אחים ואחיות בכירים.  

התרגול כולל: מיומנויות כפיים, חשיבה קלינית, התמודדות עם דילמות אתיות וקבלת החלטות. כולם יחדיו מהווים  
 חלק מתהליך מתן טיפול סיעודי למטופל המדמה מצבים מהמציאות.   

 כנית הלימודים. וכחלק מחייב מת הסימולציה מרכזבהסטודנטים  יתרגלו סמסטר ב'  החל משנה א' 
  - , משמרת ערב08:00-14:00בין השעות  -קרומתקיים בשתי משמרות: משמרת ב   מרכז הסימולציההתרגול ב

14:30-20:30 . 
 

 
 דרישות מנהל הסיעוד במשרד הבריאות 

דרישות משרד הבריאות כתנאי להגשת מועמדות למבחן הממשלתי  על הסטודנט מוטלת החובה לבדוק את  
 מורשים לעסוק בסיעוד". -ת מוסמך/ת ולרישום ב"פנקס האחיות לתואר אח/ו

 
   הרישום לבחינה הארצית בסיעוד מחייב הצהרה בנוגע להעדר עבר פלילי. 

 
 

 תנאי מעבר משנה א'  לשנה ב' 
אישור מלשכת הבריאות על   , השנה הראשונה ללימודיו בחוגעל הסטודנט מוטלת האחריות להציג עד סוף 

 . ביצוע חיסונים בהתאם לנוהל החיסונים של משרד הבריאות 

והתוספת  "(  חוזר מנכ"ל משרד הבריאות)להלן: "   8.9.2016מיום  8/16לחוזר מנכ"ל משרד הבריאות מספר 
"( בנושא  התוספת לחוזר מנכ"ל משרד הבריאות)להלן: "  28.2.2021לחוזר מנכ"ל משרד הבריאות מיום 

   חיסון תלמידי מקצועות הבריאות ועובדי מערכת הבריאות. 

 
 . ך את לימודיו לשנה ב' בחוג סטודנט שלא יציג אישור לא יוכל להמשי 

 
 תנאי מעבר משנה ב' לשנה ג'

 . רמת פטור באנגלית
 
 

 תנאי מעבר משנה לשנה 
סטודנט החוזר על שנה אקדמית,  ב את הלימודים בשנה.  ככל כישלון יע.  ועמידה בדרישות כל הקורסיםציון עובר  

 אקדמית פעם אחת בלבד במהלך התואר. עקב אי עמידה ו/או כישלונות בקורסים, רשאי לחזור על שנה 
 

https://www.health.gov.il/hozer/mk08_2016.pdf
https://in.bgu.ac.il/fohs/Documents/students/vaccins/%D7%AA%D7%95%D7%A1%D7%A4%D7%AA_%D7%9C%D7%97%D7%95%D7%96%D7%A8_%D7%9E%D7%A0%D7%9B%D7%9C_%D7%9E%D7%A9%D7%A8%D7%93_%D7%94%D7%91%D7%A8%D7%99%D7%90%D7%95%D7%AA_%D7%91%D7%A0%D7%95%D7%A9%D7%90_%D7%97%D7%99%D7%A1%D7%95%D7%9F_%D7%AA%D7%9C%D7%9E%D7%99%D7%93%D7%99_%D7%9E%D7%A7%D7%A6%D7%95%D7%A2%D7%95%D7%AA_%D7%94%D7%91%D7%A8%D7%99%D7%90%D7%95%D7%AA_%D7%95%D7%A2%D7%95%D7%91%D7%93%D7%99_%D7%9E%D7%A2%D7%A8%D7%9B%D7%AA_%D7%94%D7%91%D7%A8%D7%99%D7%90%D7%95%D7%AA.pdf
https://in.bgu.ac.il/fohs/Documents/students/vaccins/%D7%AA%D7%95%D7%A1%D7%A4%D7%AA_%D7%9C%D7%97%D7%95%D7%96%D7%A8_%D7%9E%D7%A0%D7%9B%D7%9C_%D7%9E%D7%A9%D7%A8%D7%93_%D7%94%D7%91%D7%A8%D7%99%D7%90%D7%95%D7%AA_%D7%91%D7%A0%D7%95%D7%A9%D7%90_%D7%97%D7%99%D7%A1%D7%95%D7%9F_%D7%AA%D7%9C%D7%9E%D7%99%D7%93%D7%99_%D7%9E%D7%A7%D7%A6%D7%95%D7%A2%D7%95%D7%AA_%D7%94%D7%91%D7%A8%D7%99%D7%90%D7%95%D7%AA_%D7%95%D7%A2%D7%95%D7%91%D7%93%D7%99_%D7%9E%D7%A2%D7%A8%D7%9B%D7%AA_%D7%94%D7%91%D7%A8%D7%99%D7%90%D7%95%D7%AA.pdf
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 כנית הלימודים ות
 כנית הלימודים( ו)ייתכנו שינויים בת 

 

 שנה א' 
 

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

 60 3 3 כימיה, ביוכימיה ומנגנוני ויסות 18092

 השלים/לא השלים   2 תרגיל -כימיה, ביוכימיה ומנגנוני ויסות 18092

 60 4 4   1חלק -אנטומיה ופיזיולוגיה  18473

מבוא לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה  של     18075
 הבריאות 

2 2 60 

 60 3 3 מבוא לסיעוד   18097

 60 2 2 מבוא לפסיכולוגיה 18004

 60 1.5 1.5 סיעוד במצבי חירום  18062

 60 2 2  תזונה קלינית  18421

 60 3 3 גנטיקה  18023

 60 2 2 בפיזיולוגיה של גוף האדם פרקים  18074

 60 2 2 קריאה, חשיבה וכתיבה מדעית 18025

 60 4 4 2חלק -אנטומיה ופיזיולוגיה  18474

 60 2 2 פסיכולוגיה התפתחותית  18024

 60 2 2 מבוא לקידום בריאות   18414

 60 3 3 מיקרוביולוגיה, אימונולוגיה ווירולוגיה  18419

 60 2 2 אפידמיולוגיה 18028

 60 2 2 פתולוגיה  18022

 60 2 2 עקרונות הסיעוד הקליני א'  18048

 השלים/לא השלים  - 6 שנה א'  - תרגול במרכז הסימולציה 18204

  41.5 49.5  סה"כ 
 
 

 שנה ב' 
 

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

חלק  - הכירורגיהיבטים נבחרים בסיעוד המבוגר   18401
1 

3 3 60 

 60 3 3  מבוא למיומנויות בין אישיות  18043

הקליני  18067 והריאיון  אישיות  בין  התנסות  -מיומנויות 
 קלינית  

2.5 0 60 

 השלים/לא השלים  - 6 1חלק  - תרגול במרכז סימולציה 18404

 60 2 2 1חלק  - עקרונות הסיעוד הקליני ב' 18449

 60 4 4 1פרמקולוגיה חלק  18426

 60 4 4 1חלק -סיעוד הפג, הילד ומתבגר   18476

קלינית  18082 בסיעוד    -סדנא בחשיבה  אירועים  ניתוח 

 1חלק -פנימי וכירורגי 
 

2 2 60 

 60 5 5 1חלק  -היבטים נבחרים בסיעוד המבוגר הפנימי   18031

 60 2 2  גרונטולוגיה וגריאטריה 18440

 60 2 2 מטופלים הדרכת  18472

 60 3 3 2פרמקולוגיה חלק  18427

קלינית  18083 בסיעוד    -סדנא בחשיבה  אירועים  ניתוח 

 2חלק -פנימי וכירורגי 
 

2 2 60 
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 60 4 4 2חלק  -היבטים נבחרים בסיעוד המבוגר הפנימי   18032

 60 4 4 3חלק  -היבטים נבחרים בסיעוד המבוגר הפנימי   18033

 60 3 3 1חלק -נבחרים בסיעוד האישה היבטים  18035

חלק  - היבטים נבחרים בסיעוד המבוגר הכירורגי   18402

2 

3 3 60 

 60 2 2 2חלק -עקרונות הסיעוד הקליני ב'   18450

 60 3 3  2חלק  - סיעוד הפג, הילד ומתבגר 18477

 השלים/לא השלים  - 6 2תרגול במרכז הסימולציה חלק  18405

 60  1 חלק א' -התנסות קלינית -מיומנויות טיפול  18444

  51 66.5  סה"כ 

 
 

 שנה ג'
 

קוד 
 הקורס 

 ציון מעבר  נ"ז שש"ס  שם הקורס 

 60 2 3 חלק א'   - סמינר בסיעוד 18412

חלק ב'  -התנסות קלינית-מיומנויות טיפול  18445
 )קורס שנתי( 

5 0 60   

 60 4 4 2היבטים נבחרים בסיעוד האישה חלק   18036

 60 3 3 שיטות מחקר  18007

חלק  -היבטים נבחרים בסיעוד המבוגר הפנימי 18034

4 
3 3 60 

 60 3.5 3.5 רפואה דחופה  18054

 60 5 5 היבטים נבחרים סיעוד בבריאות הנפש  18053

 60 2  2 מבוא לסטטיסטיקה  18005

 השלים/  0 2 תרגיל -מבוא לסטטיסטיקה 18005
 לא השלים 

 60 4 4 בריאות הציבור והקהילה    18081

דיגיטלית   18104 ומובילות  טכנולוגית  חדשנות 

 בבריאות 

2 2 60 

חלק  -היבטים נבחרים בסיעוד המבוגר הכירורגי  18403

3   

4.5 4.5 60 

61840 חלק  -היבטים נבחרים בסיעוד המבוגר הכירורגי  

4 

1.5 1.5 60 

  34.5   42.5  סה"כ 

 
 

 שנה ד' 
 

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

חלק א'   -פרויקט מחקרי קליני בסיעוד  18479  3 2 60 

מיומנויות טיפול וניהול למתקדמים ופיתוח   18046
התנסות קלינית )קורס   - זהות מקצועית

 שנתי( 

5 0 60   

חלק ב' -סמינר בסיעוד   18413  3 2 60 

 60 2 2 מבוא לכלכלה וכלכלת בריאות 18064

ומשפט בבריאות וניהול סיכונים חוק  18061         2 2 60 
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מבוא למנהל, ניהול הטיפול ואבטחת   18084

 איכות  

3 3 60 

 60 2 2 סדנא בסוגיות אתיות  18071

 60 2 3 פרויקט מחקרי קליני בסיעוד חלק ב'  18480

 60 2 2 הכנה לעולם העבודה בסיעוד  18417

מיומנויות טיפול מתקדמות )יש לבחור   
קורס אחד מתוך הרשימה המפורטת  

 בהמשך השנתון( 

2 2 60 

  19 27  סה"כ 

 
 
 

 ד'** -שנים ב'  -הכשרה קלינית
 

 ציון מעבר  סמסטר שנה נ"ז שם הקורס  קוד הקורס 

 60 קיץ/א  ב/ג  2 * 2סיעוד המבוגר הכירורגי - התנסות קלינית 18300
 60 קיץ/א  ב/ג  2 ** 2הפנימי סיעוד המבוגר - התנסות קלינית 18301

 60 ב/א  ג/ד  1 סיעוד האישה**- התנסות קלינית 18302
 60 ב/א  ג/ד  1 סיעוד פסיכיאטרי** - התנסות קלינית 18303
 60 ב/א  ג/ד  1 סיעוד הילד** - התנסות קלינית 18304
 60 קיץ/א  ג/ד  1.5 סיעוד בקהילה**- התנסות קלינית 18305
 60 ב/א  ג/ד  1 סיעוד ברפואה דחופה* - קליניתהתנסות   18306
 60 ב ד 4.5 אימון מתקדם- התנסות קלינית 18307

    14  סה"כ 

 
 
 
   או בשנה ד' סמסטר א' קיץ    /התנסות זו תתקיים או בשנה ג' סמסטר ב'   **

 וסמסטר א' בשנה ג'  יים בשנה ב' סמסטר קיץ התנסות זו תתק * 
 למועדי הסמסטרים המפורסמים עשויה להתקיים מעבר ו  100%מחייבת נוכחות  ההכשרה הקלינית  * **

 
 בתשפ" לסטודנטים שהחלו את לימודיהם בשנה"ל   -'בשנה 

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

חלק  -היבטים נבחרים בסיעוד המבוגר הכירורגי 18401
1 

3 3 60 

 60 3 3 למיומנויות בין אישיות מבוא  18043

הקליני  18067 והריאיון  אישיות  בין  התנסות  -מיומנויות 
 קלינית  

2.5 0 60 

 השלים/לא השלים  - 6 1חלק  - תרגול במרכז סימולציה 18404

 60 2 2 1חלק  - עקרונות הסיעוד הקליני ב' 18449

 60 4 4 1פרמקולוגיה חלק  18426

 60 4 4 1חלק -ומתבגר  סיעוד הפג, הילד   18476

בסיעוד    - סדנא בחשיבה קלינית 18082 אירועים  ניתוח 

 1חלק -פנימי וכירורגי 
 

2 2 60 

 60 5 5 1חלק  -היבטים נבחרים בסיעוד המבוגר הפנימי   18031

 60 2 2  גרונטולוגיה וגריאטריה 18440

 60 3 3 הדרכת מטופלים  18472

 60 3 3 2פרמקולוגיה חלק  18427
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בסיעוד    - סדנא בחשיבה קלינית 18083 אירועים  ניתוח 

 2חלק -פנימי וכירורגי 
 

2 2 60 

 60 2 2 אפידמיולוגיה 18028

 60 4 4 2חלק  -היבטים נבחרים בסיעוד המבוגר הפנימי   18032

 60 4 4 3חלק  -היבטים נבחרים בסיעוד המבוגר הפנימי   18033

 60 3 3 1חלק -היבטים נבחרים בסיעוד האישה  18035

חלק  -היבטים נבחרים בסיעוד המבוגר הכירורגי   18402

2 

3 3 60 

 60 2 2 2חלק -עקרונות הסיעוד הקליני ב'   18450

 60 3 3  2חלק  - סיעוד הפג, הילד ומתבגר 18477

 השלים/לא השלים  - 6 2תרגול במרכז הסימולציה חלק  18405

 60  1 חלק א' -קלינית התנסות  -מיומנויות טיפול  18444

  54 69.5  סה"כ 

 
 

 
קלינית ב'  - הכשרה  קלינית  ד'** -שנים  לימודיהם  -התנסות  את  שהחלו  לסטודנטים 

 בתשפ" בשנה"ל  
 

 ציון מעבר  סמסטר שנה נ"ז שם הקורס  קוד הקורס 

 60 ב ב 0.5 1סיעוד המבוגר - התנסות קלינית 18105

ג ב/ 2 * 2 רורגייהמבוגר הכ סיעוד - התנסות קלינית 18300  60 קיץ/א  

ג ב/ 1.5 ** 2 סיעוד המבוגר הפנימי- התנסות קלינית 18301  60 קיץ/א  

 60 ב/א  ג/ד  1 *שה*י סיעוד הא- התנסות קלינית 18302

 60 ב/א  ג/ד  1 * סיעוד פסיכיאטרי* - התנסות קלינית 18303

 60 ב/א  ג/ד  1 * סיעוד הילד* - התנסות קלינית 18304

א / קיץ ג/ד  1.5 *סיעוד בקהילה*- קליניתהתנסות   18305  60 

 60 ב/א  ג/ד  1 סיעוד ברפואה דחופה* - התנסות קלינית 18306

 60 ב ד 4.5 אימון מתקדם- התנסות קלינית 18307

    14  סה"כ 
 
   או בשנה ד' סמסטר א' קיץ    /התנסות זו תתקיים או בשנה ג' סמסטר ב'   **

 תתקיים בשנה ב' סמסטר קיץ וסמסטר א' בשנה ג' התנסות זו * 
 למועדי הסמסטרים המפורסמים עשויה להתקיים מעבר ו  100%מחייבת נוכחות  ההכשרה הקלינית  * **

 
 "א תשפלסטודנטים שהחלו את לימודיהם בשנה"ל   -שנה ג'

 
קוד 

 הקורס 
 ציון מעבר  נ"ז שש"ס  שם הקורס 

 60 2 3 חלק א'   - סמינר בסיעוד 18412

  
18045 

התנסות קלינית )קורס שנתי( -מיומנויות טיפול   5 0 60   

 60 4 4 2היבטים נבחרים בסיעוד האישה חלק   18036

חלק  -היבטים נבחרים בסיעוד המבוגר הפנימי 18034

4 
3 3 60 

 60 3.5 3.5 רפואה דחופה  18054
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 60 5 5 בבריאות הנפש היבטים נבחרים סיעוד  18053

 60 2  2 מבוא לסטטיסטיקה  18005

 השלים/  0 2 תרגיל -מבוא לסטטיסטיקה 18005
 לא השלים 

 60 4 4 בריאות הציבור והקהילה    18081

דיגיטלית   18104 ומובילות  טכנולוגית  חדשנות 

 בבריאות 

2 2 60 

חלק  -היבטים נבחרים בסיעוד המבוגר הכירורגי  18403

3   

4.5 4.5 60 

61840 חלק  -היבטים נבחרים בסיעוד המבוגר הכירורגי  

4 

1.5 1.5 60 

  31.5   5.93  סה"כ 

 
לסטודנטים שהחלו את לימודיהם בשנה"ל  -התנסות קליניתד'**  -שנים ב'  -ג'שנה  
 "אתשפ

 

 ציון מעבר  סמסטר שנה נ"ז שם הקורס  קוד הקורס 

קלינית  18299 בסיסיות  -התנסות  מיומנויות 
 בסיעוד 

 60 ב ב 0.5

 60 א ג 2 סיעוד המבוגר הכירורגי - התנסות קלינית 18300

 60 א ג 1.5 סיעוד המבוגר הפנימי - התנסות קלינית 18301

 60 א/ב/ק  ג/ד  1 סיעוד האישה*- התנסות קלינית 18302

 60 א/ב/ק  ג/ד  1 סיעוד פסיכיאטרי* - התנסות קלינית 18303

 60 א/ב/ק  ג/ד  1 סיעוד הילד* - התנסות קלינית 18304

 60 א/ב/ק  ג/ד  1 סיעוד ברפואה דחופה* - התנסות קלינית 18306

 60 א/ב/ק  ג/ד  1.5 סיעוד בקהילה*- התנסות קלינית 18305

 60 ב ד 4.5 אימון מתקדם- התנסות קלינית 18307

    14  סה"כ 

 
    או בשנה ד' סמסטר א' קיץ  / * התנסות זו תתקיים או בשנה ג' סמסטר ב' 

 . םמועדי הסמסטרים המפורסמי להתארך גם לאחר ההתנסות הקלינית עשויה  ** 
 

   "פ תשלסטודנטים שהחלו את לימודיהם בשנה"ל   -שנה ד'
 

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

חלק א'   -פרויקט מחקרי קליני בסיעוד  18479  3 2 60 

מיומנויות טיפול וניהול למתקדמים ופיתוח   18046
התנסות קלינית )קורס   - זהות מקצועית

 שנתי( 

5 0 60   

בריאותמבוא לכלכלה וכלכלת  18064  2 2 60 

וניהול סיכונים   חוק ומשפט בבריאות 18061         2 2 60 

אבטחת  , ניהול הטיפול ו מבוא למנהל  18084

   איכות 

3 3 60 

 60 2 2 סדנא בסוגיות אתיות  18071

 60 2 3 פרויקט מחקרי קליני בסיעוד חלק ב'  18480

העבודה בסיעוד  עולםהכנה ל 18417  2 2 60 

)יש לבחור   מיומנויות טיפול מתקדמות  
קורס אחד מתוך הרשימה המפורטת  

 בהמשך השנתון( 

2 2 60 

  17 24  סה"כ 
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   "פ תשלסטודנטים שהחלו את לימודיהם בשנה"ל -התנסות קלינית-שנה ד'
 

    ד'** -שנים ב'  -הכשרה קלינית

 

 ציון מעבר  סמסטר שנה נ"ז שם הקורס  קוד הקורס 

קלינית 18299 בסיסיות  -התנסות  מיומנויות 
 בסיעוד 

 60 ב ב 0.5

 60 א ג 2 סיעוד המבוגר הכירורגי - התנסות קלינית 18300
 60 א ג 1.5 סיעוד המבוגר הפנימי - התנסות קלינית 18301
 60 א/ב/ק  ג/ד  1 סיעוד האישה*- התנסות קלינית 18302
 60 א/ב/ק  ג/ד  1 סיעוד פסיכיאטרי* - התנסות קלינית 18303
 60 א/ב/ק  ג/ד  1 סיעוד הילד* - התנסות קלינית 18304
 60 א/ב/ק  ג/ד  1 סיעוד ברפואה דחופה* - התנסות קלינית 18306
 60 א/ב/ק  ג/ד  1.5 סיעוד בקהילה*- התנסות קלינית 18305
 60 ב ד 4.5 אימון מתקדם- התנסות קלינית 18307

    14  סה"כ 

 
 . בשנה ג'  קלינית התנסות לסטודנט שלא עבר * 

 . מועדי הסמסטרים המפורסמיםלהתארך  גם לאחר ** ההתנסות הקלינית עשויה  

 תווספו לתשלום שכר הלימוד לאחר הרישום. יחלק מהתנסויות אלו   •
 
 

 פירוט ותקצירי הקורסים 
 

 <<  שנה א' 
 

 2-ו 1חלק - אנטומיה ופיזיולוגיה
ומערכות הפועלות    מדהים המורכב ממיליונים של תאים המאורגנים ברקמות, גוף האדם הוא מבנה   איברים 

כיחידה אחת. במהלך קורס זה אנסה להציג ולהכיר לך את גוף האדם )הגוף שלך(, ולהראות שאפשר להבין   
נות  אותו למרות מורכבותו. בקורס נלמד באופן יסודי את מבנה ותפקוד התא הבודד, כבסיס להבנת הרקמות השו

הבונות את אברי הגוף. הקורס יעסוק בלימוד המבנה, מיקום והיחסים השוררים בין אברי הגוף השונים. זאת  
מתיימר להקיף    הקורס אינו   לצורך הבנת דרך פעולת הגוף במצבים פיזיולוגיים ובהתפתחות תהליכים פתולוגיים. 

ללמד את  ו   בסיס מוצק במבנה גוף האדם   סטודנטים לתת ל   אלא   וללמד את כל מה שידוע על מבנה גוף האדם 
 . השפה בה אנו משתמשים לתיאור גוף האדם 

 60נ"ז / ש' /  8שש"ס /  8
 18092, 18473 ב': סמסטר  2חלק ל : ק

  14:15-17:45 , 08:30-11:45ג'      יוגבמירב   ד"ר  18473א' 
 14:15-17:45, 08:30-11:45'   ג    יוגבמירב ד"ר  18474ב' 
 

 לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה של הבריאות מבוא 
חברתית  ואנתרופולוגיה  סוציולוגיה  דיסציפלינות:  משתי  מרכזיים  ומושגים  תיאוריות  יציג  זה  תרבותית.  -קורס 

כגון חיברות, סטייה, ארגונים, ריבוד, מערכות משמעות. הקורס   באמצעות דיון בתיאוריות ובמושגים יידונו סוגיות
דיון בבחינות משמעויות חברתיות ותרבותיות של בריאות וחולי לאור המושגים והתיאוריות  ישים דגש מיוחד על  

 .  ההרצאות ילוו בסרטים אתנוגראפיים אשר מטרתם להמחיש ולהרחיב בתחום שיילמדו בקורס. 
 60נ"ז / ש' /  2שש"ס /  2

    12:15-13:45'  א   רקוביץ' סקויעל גב'  18075א' 
    14:15-15:45  א'סקורקוביץ'  יעל גב'  18075א' 
 

 
 
 

 כימיה, ביוכימיה ומנגנוני ויסות 
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.  בביוכימיה ומנגנוני וויסות הקיימים בגוף,  הקורס יקנה ידע והבנה בסיסיים הרלוונטיים לסיעוד, בכימיה כללית 
הקורס יכלול: מושגים בסיסיים בכימיה, מבנה האטום, טבלה מחזורית, קשרים כימיים, תגובות כימיות, איזוטופים  
 ושימושם ברפואה. תרכובות, חומצות ובסיסים, תמיסות וריכוזי תמיסות, תהליכי דיפוזיה ואוסמוזה בגוף האדם.  

מבנה ותפקיד, מבנה שומנים  -ה ותפקיד, אנזימים מבנ-הכרת חלבונים -בקורס ילמדו מושגים בסיסיים בביוכימיה
והכרת מצב הומיאוסטאזיס בגוף, הבקרות המופעלות לשמירה על מצב זה ומנגנונים  -וקבוצות סוכרים ותפקידם

 פיסיולוגים לוויסות ושמירה על מדדים יציבים בגוף כמו: טמפרטורה, מים, אלקטרוליטים, רמת גלוקוז.  
 60נ"ז / ש' /  3שש"ס /  3

   08:30-11:00'  בהרדוף  הגר ד"ר  18092א' 
 11:15-13:45'  בהרדוף  הגר ד"ר  18092א' 
 

 תרגיל -כימיה, ביוכימיה ומנגנוני ויסות 
   ת'  נ"ז /  0שש"ס /  2
 14:15-15:45, 12:15-13:45'  א  אברהמי  גיא  מר  18092' א
   08:30-10:00, 10:15-11:45ג'    אברהמיגיא מר  18092' א
 

   לפסיכולוגיה מבוא 
אחים ואחיות עובדים עם אנשים הנמצאים במצב פגיע ורגיש, דבר המצריך מהם יכולת הבנה והתמודדות. מטרת  
את   יותר  טובה  בצורה  להבין  להם  יאפשר  אשר  הפסיכולוגיה,  ידע מתחום  לסטודנטים  להקנות  הינה  הקורס 

רמים המעוררים לחץ ועוד. הקורס יסקור  האנשים עמם הם באים במגע, בהיבטים כמו התנהגויות, רגשות, גו
את תחומי המחקר, התיאוריות, הגישות והמודלים המרכזיים בפסיכולוגיה תוך התמקדות באופן בו הם יכולים  

 להיות רלוונטיים לאחים ולאחיות בעבודתם. 
 60נ"ז / ש' /  2שש"ס /  2

 08:30-10:00  ' אתירוש  -אלוןמיכל ד"ר  18004א' 
   10:15-11:45  ' אתירוש  -אלוןמיכל ד"ר  18004א' 
 

 מבוא לסיעוד  
אדם, סביבה, בריאות וסיעוד באמצעות  - הקורס יקנה ידע במושגי היסוד של השקפות העולם המקצועי בסיעוד

הסיעוד   מחויבות  תודגש  בריאות,  ותפיסות  בריאותית  התנהגות  העצמה,  ומחלה,  בריאות  המושגים  הוראת 
 בריאות. לקידום 

 . השיעורים בקורס ילמדו במכללה וישלבו למידה דיגיטלית באמצעות לומדה 
 60נ"ז / ש' /  3שש"ס /  3

   08:30-10:00ג'          אדלבי נסרה  ד"ר  18097א' 
   10:15-11:45ג'         סטרן  כרמית ד"ר  18097א' 
   14:15-15:45  ג'    אבו חאמדאמאל גב'  18097א' 
   14:15-15:45ג'            תותרימארי גב'  18097א' 
 

 ( 30.08.22 -)מעודכן נכון ל )מקוון מלא(    סיעוד במצבי חרום
הקורס יקנה ידע במתן עזרה ראשונה במצבי חירום כמו: החייאה, טיפול בפצוע, שברים, הלם, חבלות גב, כוויות  

מתוקשבת באמצעות לומדה שמסייעת לסטודנט  ופגיעות מבעלי חיים. החלק העיוני של הקורס נלמד בצורה  
 ללמוד בצורה יעילה, את התרגול המעשי הסטודנט יבצע על בובות סימולציה להחייאה. 

 60נ"ז / ש' /  1.5שש"ס /   1.5
   08:30-11:45   ' ד     שובלנגה  גב'  18062א' 
   08:30-11:45   ' ד    שובלנגה  גב'  18062א' 

בקורס  התרגול : מעשי תרגול ומקוונים   יםפרונטלי   ים שיעורהקורס משלב למידה דיגיטלית באמצעות לומדה, 
 ( 30.08.22 -)מעודכן נכון ל  .הרשום בסילבוס שבאתר הקורס  תאריך בהתאם ל  08:30-15:00   'ה יתקיים ביום 

 

    גנטיקה
לחידושים מרחיקי הלכת בתחום הגנטיקה המודרנית.  בקורס נלמד יסודות של הגנטיקה הקלאסית ונפתח צוהר  

תורשה  צורות  כרומוזומליים,  שינויים  הגנטי,  החומר  במבנה  דומיננטית,  )  נתמקד  למין,  תאחיזה  אוטוזומלית, 
 . רצסיבית, תורשה לא מנדלית( וייעוץ גנטי

   60נ"ז / ש' /  3שש"ס /  3
 08:30-11:00'  ב  גפני חן גב'  18023א' 
   11:15-13:45'  ב  גפני חן גב'  18023א' 

 
 
 

 תזונה קלינית      
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,  )פחמימות, שומנים, חלבונים ויטמינים, מינרלים ומים(  כיבים העיקריים של המזוןהקורס יעסוק בהכרת המר
המזון, סימון תזונתי   תבהכרת עקרונות התזונה הנכונה  לאדם הבריא במעגל  החיים )קצובה מומלצת, פירמיד

במעגל החיים(, התייחסות לטיפול התזונתי במצבי חולי )השמנה, הפרעות אכילה, סוכרת מחלות    ם צרכים מיוחדי
הזנות מיוחדות(, יושם דגש על תפקיד הדיאטנית, והאחות בטיפול    לב, מחלות כליה, מחלת מערכת העיכול,

פל רב מקצועי, העשרת הידע  בתחום קידום אורח חיים  אחות כחלק מצוות מט  -התזונתי ועל הקשר דיאטנית  
 )תזונה ופעילות גופנית( והתאמתם לאוכלוסייה. 

    60נ"ז / ש' /  2שש"ס /  2
    08:30-10:00א'    ברקוביץ'  אלה גב'  18421א' 
    10:15-11:45א'     ברקוביץ'אלה גב'  18421א' 

 

   קריאה, חשיבה וכתיבה מדעית 
מטרתו המרכזית של הקורס היא לתת לסטודנטים כלים לכתיבת עבודות מדעיות, תוך הכרת כללי הכתיבה  
באמצעות   המדעית  הכתיבה  יסודות  ילמדו  הקורס  במהלך  הקיימים.  מידע  מאגרי  של  והכרה  הציטוט  וכללי 

- שונים, ניתוח המבנה הבסיסי של הצגת חומר מדעי בכתבי וחשיבה ביקורתית של מאמרים מתחומים   קריאת
 .עת ותרגול חיפוש וכתיבת מאמרים

  60נ"ז / ש'  2שש"ס /    2
  08:30-10:00'  ב    אהרן ברקאיגילי גב'  18025ב' 
  08:30-10:00'  ב רוזנר        אסנת גב'  18025ב' 
  08:30-10:00'  ב פרי            מיכל גב'  18025ב' 
   08:30-10:00  ג' אהרן ברקאי  גילי גב'  18025ב' 
   08:30-10:00  ג' פרי             מיכל גב'  18025ב' 
   08:30-10:00  ' ג  רוזנר       אסנת גב'  18025ב' 
 

 פרקים בפיזיולוגיה של גוף האדם  
להבנת הגוף. בקורס זה נעסוק במערכות  הקורס הוא קורס המשך למבוא לגוף האדם, בו ניתן הבסיס הנדרש  

השונות המוציאות לפועל את תפקודי הגוף. נבין את המנגנונים העומדים בבסיס פעולת המערכות השונות, ונראה  
 כיצד הגוף פועל כיחידה אחת אינטגרטיבית. 

 60נ"ז / ש' /  2שש"ס /  2
    18092 ,18473 ק: 
   10:15-11:45ה'    גפני חן גב'  18074ב' 
   12:15-13:45ה'    פני גחן גב'  18074ב' 
 

     פתולוגיה 
הפתופיזיולוגיה  הקורס  בתהליכי  כללית  מתמקד  פתולוגיה  הקורס:  נושאי  מחלות.  של  תהליכי  -והפתוגנזה 

הסתגלות של התא, נזק תאי ומות תאי, מחלות איסכמיות, הפרעות המודינמיות, תהליכי דלקת אקוטית וכרונית,  
 ומנגנוני ריפוי.  

 60נ"ז / ש' /  2שש"ס /  2
 18473,18092ק: 
   10:15-11:45ה'    זלוטניק  -שרמןאפרת ד"ר  18022ב' 
   12:15-13:45ה'     זלוטניק-שרמןאפרת ד"ר  18022ב' 
 

 א'    עקרונות הסיעוד הקליני
ילמדו   הקורס מקנה לסטודנטים את הבסיס לפיתוח חשיבה קלינית בסיעוד, האומדן הגופני. במהלך הקורס 

תרגול מיומנויות האומדן   הסטודנטים בכיתה את עקרונות האומדן, טכניקות הבדיקה, הממצאים ומשמעותם.
    . מהלימוד בקורס זה  הגופני יתקיים במרכז הסימולציה. התרגול הוא חלק בלתי נפרד

 60נ"ז / ש' /  2שש"ס /  2
 18092, 18473ק: 
 08:30-10:00  'ה                 אפלאירנה גב'  18048ב' 

 08:30-10:00   ' ה      דמאאבו חאמאל  גב'  18048ב' 
 08:30-10:00  ' ה     עשור גולקופרידה  גב'  18048ב' 

 
 אפידמיולוגיה 

התפוצה של מחלות ומצבי בריאות באוכלוסייה והגורמים  האפידמיולוגיה הנה תחום מדעי בסיסי המשמש להבנת  
להן. הקורס יכלול למידת עקרונות האפידמיולוגיה תוך התייחסות למחלות חריפות וכרוניות נבחרות. יושם דגש  

הצגת  יכולת  שיפור  אפידמיולוגים,  מחקרים  לביצוע  כלים  מתן  הקריאה    על  יכולת  שיפור  ופענוחם,  נתונים 
מאמר של  קליניות  הביקורתית  החלטות  לקבלת  ככלי  האפידמיולוגיה  חשיבות  והבנת  התפרצויות  חקירת  ים, 

    והחלטות בתחום בריאות הציבור.
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 60נ"ז / ש' /  2שש"ס /  2
 16:15-17:45  ' ג טרביה    ג'לאל ד"ר  18028ב' 
 10:15-11:45  ' ג דרעי         שני    גב'  18028ב' 
 

   פסיכולוגיה התפתחותית
הקורס להקנות מושגי יסוד והבנה בסיסית של תהליכים התפתחותיים לאורך כל מעגל החיים, מהתקופה  מטרת  

הקדם לידתית ועד הזקנה, מתוך הכרה בחשיבותם עבור העוסקים במקצוע הסיעוד. הקורס יעסוק בהיבטים  
מודלים   יוצגו  ובמהלכו  שפתית  חברתית  קוגניטיבית,  רגשית,  גופנית,  התפתחות  של  של  שונים  תיאורטיים 

המשפחתי,   התא  כגון  ההתפתחות,  על  המשפיעים  בגורמים  נדון  הקורס  במסגרת  פסיכולוגית.  התפתחות 
 הסביבה החברתית, הקשרים תרבותיים ובין תרבותיים, וכן בקשיים הקיימים לאורך התהליך ההתפתחותי. 

 60נ"ז / ש' /  2שש"ס /  2
 18004: ק

 10:15-11:45   ' ב    בראל אפרת  ד"ר     18024ב' 
 13:00-14:30   ' ב      אמיר רבקה   גב'     18024ב' 
 

  , אימונולוגיה ווירולוגיה מיקרוביולוגיה
פטריות   נגיפים,  חיידקים,  מחלות;  גורמי  מיקרואורגניזמים  קלינית:  במיקרוביולוגיה  בסיסי  ידע  יקנה  הקורס 

ילמדו נושאים כלליים כמו; פלורה רגילה של  ופרזיטים.  אופן הדבקה, שיטות גילוי במעבדה ומניעה. בקורס  
 האתרים השונים בגוף האדם, אופן הפעולה של המערכת החיסונית, מבנה ומטבוליזם של התא החיידקי. 

 60נ"ז / ש' /  3שש"ס /  3
 18092, 18473: ק

 08:30-11:00ב'     הרדוףהגר ד"ר  18419ב' 
 12:15-14:30   ב' הרדוף  הגר ד"ר  18419ב' 
    12:15-14:30 ב'  בן עמרם הילה גב'  18419ב' 

 

 מבוא לקידום בריאות 
מטרת הקורס להקנות מושגי יסוד בקידום בריאות ולפתח גישה מקדמת בריאות כחלק מפיתוח הזהות המקצועית  

ודיון   המנע  רמות  ניתוח  בריאות,  בקידום  הפעולה  ותחומי  בעקרונות  יעסוק  הקורס  האחות  בסיעוד.  בתפקיד 
בריאות   בקידום  מרכזיים  מודלים  בניתוח  הקורס  יעסוק  מכך  יתרה  החיים.  ברצף  הבריאות  ובקידום  במניעה 

 השונים.   ויישומם במחקר ובשדה בתחומי העשייה 
 60' / דסנ"ז /  2שש"ס /  2
 18097: ק

 11:15-12:45ב'                  סטרןכרמית ד"ר  18414ב' 
 14:15-15:45    'ג              סטרן  כרמית ד"ר  18414ב' 
 11:15-12:45  ב'         אבו חאמד אמאל  גב'  18414ב' 
 14:15-15:45    ג'                  תותרימארי גב'  18414ב' 
 11:15-12:45   עלי סאלח        ב' עולא ד"ר  18414ב' 
 14:15-15:45    ג'      נירשמואל אושרה גב'  18414ב' 
 

 שנה א' -תרגול במרכז הסימולציה 
ואיסוף   אנמנזה  הגופני,  האומדן  מיומנויות  לתרגל  הסטודנטים  נדרשים  הסימולציה  במסגרת התרגול במרכז 

  התרגול יתקיים בשתי משמרות, בוקר וערב.   נתונים. התרגול מבוסס על קורס "עקרונות הסיעוד הקליני א'". 
 ( 18.08.22 -)מעודכן נכון ל

 ( 16.08.22 - )מעודכן נכון ל  נ"ז / תר' / עובר  0 /שש"ס   6
   18092, 18473ק: 
 ( 18.08.22 -)מעודכן נכון ל   14:30-20:30משמרת ערב: ד' , 08:00-14:00משמרת בוקר:  ד'  18204ב' 

 .  ע"י מזכירות מרכז הסימולציה  התרגול יתקיים אחת לשבועיים בתאריכים שיפורסמו באתר הקורס
 ימי הסימולציה יתקיימו ביום שישי. *יתכן ומספר 

 
 
 
 
 
 
 

 שנה ב'   <<
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     ( מקוון מלאקורס   2חלק )  2-ו 1חלק  -פרמקולוגיה 
במסגרת הקורס יכיר הסטודנט את קבוצות הפרמקולוגיות השונות התוויותיהן, דרכי פעולתן והשפעתן, תופעות  

צורות מתן והכנת התרופות, דרכי הספיגה המטבוליזם  הלוואי אינטראקציה בין תרופתית, שימוש בהריון ובהנקה,  
וההפרשה. הקורס יקיף את קבוצות הפרמקולוגיות הנפוצות בארץ ויוצג בפני הסטודנטים על פי השפעתן על  

ווסקולארית, למערכת העיכול, מערכת העצבים,  -תרופות למערכת הקרדיו- מערכות הגוף ומחלות השונות, כגון
תרופות המשפיעות על מטבוליזם תרופות לסרטן,    ווירליים, נוגדי פטריות ושחפת, - טינשימה, אנטיביוטיקה, אנ

 ועוד. 
 60נ"ז / ש' /  7שש"ס /  7
 18474,  18473, 18092, 18419, 18074: א'סמסטר  1חלק ל: ק
 18092,18473,18474, 18419, 18074 ,18426 : סמסטר ב' 2חלק ל ק: 
   08:30-11:45    ד' יוגב  מירב  ד"ר  18426א' 
 קורס מתוקשב -  מקוון מלא   ה'     ד"ר מירב יוגב 18427 ב'

  

 2-ו 1חלק   -  ב' עקרונות הסיעוד הקליני
נושאי הקורס הם: מניעת העברת   ידע והבנה של עקרונות הטיפול הסיעודי.  קורס שנתי  שמטרתו להקנות  
מדרכי   הפרשות  ושאיבת  אינהלציה,  חמצן,  מתן  רפואי,  וחשבון  תרופות  מתן  במטופל,  אישי  טיפול  זיהומים, 

ת וטיפול בצנתר לשלפוחית  הנשימה, פתיחת וריד ולקיחת דם, מאזן נוזלים ואלקטרוליטים ומתן נוזלים, החדר
השתן, הטיפול בנפרוסטומי, החדרת זונדה, טיפול בזונדה ובגסטרוסטום, מתן דם, הטיפול בווריד מרכזי, חוקן,  

 הוצאת אבני צואה, הטיפול בסטומה.  
 במסגרת הקורס יתקיים תרגול במרכז הסימולציה אשר מהווה חלק בלתי נפרד  מהלימודים בקורס זה.  

 60"ז / ש' / נ  4שש"ס /  4
 18074, 18048, 18022 18419,18204,18092, 18474, 18473: סמסטר א' 1חלק ל: ק
     18092, 18204, 18419, 18022, 18474,  18473, 18074, 18048, 18449סמסטר ב':  2חלק ל : ק

   14:15-15:45ג'     מסאלחה ליאלי גב'  18449א' 
  14:15-15:45 ג'      אדלבי   נסרה  ד"ר  18449א' 
 14:15-15:45 ג'           אפלאירנה גב'  18449א' 
   14:15-15:45ג'     מסאלחה ליאלי גב'  18450ב' 
   14:15-15:45ג'      אדלבי נסרה  ד"ר  18450ב' 
 14:15-15:45ג'          אפלאירנה גב'  18450ב' 
 

 2-ו 1 חלקתרגול במרכז הסימולציה 
הסימולציה נדרשים הסטודנטים לתרגל את עקרונות הטיפול הסיעודי הקליני. התרגול  במסגרת התרגול במרכז 

" וסיעוד המבוגר הכירורגי  2-ו  1"סיעוד המבוגר הפנימי חלק  מבוסס על הקורסים " עקרונות הסיעוד הקליני ב",
 (30.08.22 -)מעודכן נכון ל . התרגול יתקיים בשעות הבוקר ". 1חלק -

 ( 16.08.22 - )מעודכן נכון ל   תר' / עוברנ"ז /  0 /שש"ס   6
 18092, 18074 ,18473 , 18474 18048 ,18204 - א' סמסטר ב  1חלק ל   ק: 

,  18074,  18426,18048,18074,18473,  18401,  18449,  18031  , 18082  ,18404-בסמסטר ב'   2חלק  לק:   
18092 ,18022 ,18419 ,18204 ,18043 

   08:00-14:00' ב,  08:00-14:00א'  18404 א'
    08:00-14:00' ב,  08:00-14:00א'  18405ב' 

 ע"י מזכירות מרכז הסימולציה.   תכנית התרגולים ופירוט התאריכים באתר הקורס
 *יתכנו מספר ימי סימולציה בימי שישי 

 
 מבוא למיומנויות בין אישיות 

  יועברו בסדנא, המשלבת למידה חווייתית, הקורס מהווה מבוא תיאורטי בנושא מיומנויות בין אישיות. התכנים  
  המאפשרת הכרות אישית ומעמיקה עם הסטודנטים. ילמדו התכנים שעליהם מושתת הקשר הטיפולי: אמפתיה, 
מודעות עצמית ומנטליזציה, הזדהות, בניית חוזה ויצירת קשר, גבולות בקשר הטיפולי, התנגדות המטופל ומנגנוני  

ויכולתם של הסטודנטים להתמודד באופן  הגנה, העברה והעברה   נגדית. כל זאת במטרה לפתח את הבנתם 
התהליך יתמקד בפיתוח מודעות   מקצועי ומיטיב במפגש הטיפולי עם החולה, בני משפחתו ואנשי צוות אחרים.

פיתוח   אלו.  לדפוסים  והמניעים  הסיבות  והבנת  המאפיינים,  הכרת  תוך  בתקשורת,  האישי  לסגנונו  הסטודנט 
 מודעות יסלול את הדרך לפיתוח מיומנויות תקשורת אפקטיביות במפגש הטיפולי. ה
 60נ"ז / סד' /  3שש"ס /  3

 שבגינם יישאר שנה, לא יוכל להתחיל ללמוד את הקורס.  בשנה א' סטודנט שייכשל בקורסים שנלמדים ק: 
   14:15-16:30'  ד                          וגב' מירי גנון אמיר רבקה  גב'  18043' א
 14:15-16:30'  ד                   וגב' דלאל עמרייה  פלד אסנת גב'     18043' א
 14:15-16:30'  ד               וגב' נעמי דורון  וקשטיין אביבי קרן  גב'     18043' א
     14:15-16:30'  ד           וגב' אירית פרידמן  ד"ר אליס שחר דדון    18043' א
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 14:15-16:30'  ד                וגב' אמאל אבו חאמד  לרון עמית מר     18043' א
 ( 06.11.22 -)מעודכן נכון ל    14:15-16:30'  ד                   איילה קליין וגב'   דלי פרחרנין גב'     18043' א
 14:15-16:30'  ד   וגב' סמירה מוסטפא עלי  ברעם ינאיעינב גב'     18043' א
 14:15-16:30'  ד                  וגב' מוריה עדן  אוהד בלנקיעל  גב'     18043' א
     14:15-16:30'  ד             וגב' דיאנה אליעזרוב בלומברגטל  גב'    18043' א
   14:15-16:30'  ד                  וגב' גליה לבנוני  בן שמואל נעם מר    18043' א
 ( 06.11.22 - )מעודכן נכון ל   14:15-16:30'  ד              טליה קובי  עודה וגב' מנסור  רנא גב'   18043' א 

 
     התנסות קלינית-מיומנויות בין אישיות והריאיון הקליני

ידע והתנסות ראשונית   יינתן  ידע תיאורטי בהיבטים שונים של הקשר הטיפולי. בקורס  הקורס משלב הקניית 
סיעודי וקליני )אנמנזה(, שהינו אחד הכלים המרכזיים בעבודת האחות, ומאפשר לסטודנט להכיר  בעריכת ראיון 

  את החשיבה האינטגרטיבית בסיעוד.
סגרת וחוזה, סוגי שאלות, טכניקות תגובה, סגירת הריאיון וסיכומו( והסטודנט  ילמדו מיומנויות ראיון )קביעת מ

באמצעות המפגש הבין אישי הסטודנט ילמד לגבש הבנות על    יתנסה בעריכת ראיון ראשוני במסגרת הקורס.
סוציאלי, ויושם דגש על עולמו הרגשי של הסטודנט והשפעתו על הקשר עם  - פסיכו-צרכי האדם  בהביט הביון 

 המרואיין.  
    60 נ"ז / סד' /  0שש"ס /   2.5
סטודנט   בנוסף  18028, 18476, 18040, 18031, 18404, 18426, 18401,  18082, 18449 , 18043ק: 

שחוזר שנה עקב כישלונות בקורסים אקדמיים לא יוכל ללמוד מיומנויות והתנסויות קליניות אלה רק בשנה  
 העוקבת.    

 08:30-10:25ד'                         וגב' מירי גנון אמיר רבקה  גב'  18067ב' 
   08:30-10:25ד'                    וגב' דלאל עמרייה   פלדאסנת גב'  18067ב' 
 08:30-10:25ד'              וגב' נעמי דורון וקשטיין אביבי קרן גב'  18067ב' 
 08:30-10:25ד'               וגב' אמאל אבו חאמד לרון  עמית   מר  18067ב' 

 08:30-10:25ד'            וגב' אירית פרידמן  ד"ר אליס שחר דדון 18067ב' 

 08:30-10:25ד'     וגב' סמירה מוסטפא עלי  גב' עינב ברעם ינאי 18067ב' 

 ( 06.11.22 - )מעודכן נכון ל  08:30-10:25ד'                  איילה קליין   וגב'  דלי פרח רנין גב'  18067ב' 
 08:30-10:25ד'                  וגב' מוריה עדן  אוהד בלנק יעל גב'  18067ב' 

 08:30-10:25ד'              וגב' דיאנה אליעזרוב   בלומברגטל גב'  18067ב' 

 08:30-10:25ד'                   וגב' גליה לבנוני  בן שמואל נעם  מר  18067ב' 

 ( 06.11.22 - )מעודכן נכון ל  08:30-10:25ד'              טליה קובי עודה וגב' מנסור רנא גב'  18067ב' 

 

   1חלק  - סיעוד המבוגר הכירורגיבהיבטים נבחרים 
בקורס ילמדו מכלול נושאים בטיפול הסיעודי במבוגר לקראת התערבות כירורגית ולאחריה. יושם דגש על מחלות  
וגורמי סיכון להתפתחות מצבים הדורשים התערבות כירורגית, אמצעי אבחון, קבוצות בסיכון, סיכוני ההרדמה  

שאי הקורס הם: הכנת חולה לניתוח,  והניתוח והתערבות סיעודית מותאמת לפני ואחרי התערבות כירורגית. נו 
טיפול והשגחה בחדר ניתוח, ההרדמה, הטיפול והניטור לאחר ניתוח, טיפול בפצעים, כירורגיה פלסטית בהדגשת  

 הטיפול הסיעודי בגידולי שד, בכוויות, כירורגיית חזה ואורולוגיה.  
   60נ"ז / ש' /  3שש"ס /  3

 18048,18402,18092, 18419, 18022,  18074 ,18473,18474ק: 
באופן  שיעור  ה'  יום  ו  16:15-18:30  א'  18401א'   בסילבוס    מתוקשביתקיימו  שיפורסמו  לתאריכים  )בהתאם 

 (. הקורס 
 גרוסמן  שרון מרכזת הקורס: גב' 

 

   2חלק  –היבטים נבחרים בסיעוד המבוגר הכירורגי 
בקורס ילמדו מכלול נושאים בטיפול הסיעודי במבוגר לקראת התערבות כירורגית במערכת העיכול ולאחריה.  
ופעולות מקדמות   וגורמי סיכון להתפתחות מצבי חולי, אמצעי אבחון, מגוון התערבויות  יושם דגש על מחלות 

מרה, מעיים, רקטום. כמו כן תילמד  בריאות לפני ואחרי ההליך. נושאי הקורס הם: וושט, קיבה, תריסריון, כבד,  
 הגישה לחולה גריאטרי, לפני ואחרי ניתוח.  

   60נ"ז / ש' /  3שש"ס /  3
 18404 18204,18401,18074,18092, 18048, 18419, 18022,  18474, 18473, : ק

   14:30-17:00א'  18402ב' 
 גרוסמן. שרון מרכזת הקורס: גב' 

         וגריאטריה גרונטולוגיה 
ביולוגיים  בהיבטים  ידע  יקנה  של  -הקורס  ומקומיים  אוניברסליים  וכלכליים  חברתיים  פסיכולוגיים,  פיזיולוגיים, 

ה מודל  באמצעות  ההזדקנות  הביולוגי.  ICF  -תופעת  בהיבט  הנם:  העיקריים  שינויים  -פיזיולוגי -הנושאים 
בזקנה בזקנה,  -פיזיולוגיים  בריאות  וקידום  וחולי  הפסיכולוגיבריאות  ואיכות    אובדן, - בהיבט  ומשפחתו  הקשיש 
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מערכת השירותים לקשיש באשפוז ובקהילה, מדיניות בריאות וזקנה בארץ  -בהיבט החברתי והכלכלי  חייהם, 
 הקשיש, משפחתו והמדינה.  ובעולם. יושם דגש על אספקטים סיעודיים בהקשר של 

 60נ"ז / ש' /  2שש"ס /  2
 18204, 18048, 18022, 18419, 18092,  18473, 18474, 18074ק: 
 12:15-13:45ד'     הלוי הוכוולדענבל  ד"ר  18440א' 

 
 1חלק -ניתוח אירועים בסיעוד פנימי וכירורגי  -סדנא בחשיבה קלינית

שמטרתה לפתח את החשיבה ומיומנות  בסמסטר ב'(     2בסמסטר א' וחלק    1שנלמדת בשני חלקים )חלק  סדנא  
מדמי   מצבים  של  בכיתה  מונחים  ודיון  ניתוח  מודרכת,  עצמית  למידה  באמצעות  בקליניקה  ההחלטות  קבלת 

 מציאות.    
 60' /  דנ"ז /  ס  2שש"ס /  2

  18048 ,18204 ,18022 ,18092, 18074,18419 , 18473 , 18474ק: 
   16:15-17:45ג'                בסקין אירה  גב'  18082א' 
    16:15-17:45ג'          מסאלחה ליאלי גב'  18082א' 
    16:15-17:45ג'               טקין אר יגאל זל"ד  18082א' 
    16:15-17:45ג'           אדלבי   נסרה  ד"ר  18082א' 
    16:15-17:45ג'             אפל  אירנה גב'  18082א' 
 16:15-17:45ג'   עשור גולקו  פרידה  גב'  18082א' 
 

   1חלק -סיעוד הפג, הילד והמתבגר 
ובמתבגרים. הנושאים הנכללים   ילדים  בילודים, תינוקות, פעוטים,  ומחלה  ידע על מצבי בריאות  יקנה  הקורס 
ואבחון מצבי   גילוי מוקדם  וגילוי מוקדם של בעיות התפתחות, מניעת מחלות,  והתפתחות  גדילה  בקורס הם: 

ג כירורגים  מחלה,  והיבטים  וכרוניים  חריפים  במצבים  ובמשפחה  בילד  ותמיכה  טיפול  בילדים,  טיפוליות  ישות 
 ברפואה ובסיעוד הילד.  

 60נ"ז / ש' /  4שש"ס /  4
 18074, 18204, 18048, 18092,  18419, 18473, 18474ק: 
 08:30-11:45   ' ג    שניידרטליה גב'  18476א' 

 
 אפידמיולוגיה 

האפידמיולוגיה הנה תחום מדעי בסיסי המשמש להבנת התפוצה של מחלות ומצבי בריאות באוכלוסייה והגורמים  
להן. הקורס יכלול למידת עקרונות האפידמיולוגיה תוך התייחסות למחלות חריפות וכרוניות נבחרות. יושם דגש  

הצגת  יכולת  שיפור  אפידמיולוגים,  מחקרים  לביצוע  כלים  מתן  הקריאה    על  יכולת  שיפור  ופענוחם,  נתונים 
קליניות   החלטות  לקבלת  ככלי  האפידמיולוגיה  חשיבות  והבנת  התפרצויות  חקירת  מאמרים,  של  הביקורתית 

    והחלטות בתחום בריאות הציבור.
 60נ"ז / ש' /  2שש"ס /  2

 14:30-16:00א'  טרביה    ג'לאל ד"ר  18028א' 
   14:30-16:00א'             דרעי שני  גב'  18028א' 

 

 1סיעוד המבוגר הפנימי חלק  היבטים נבחרים ב
בקורס ילמדו מכלול הנושאים בטיפול הסיעודי במבוגרים במצבי חולי שכיחים של המערכות הקרדיווסקולרית  
ומערכת הנשימה. הקורס יקנה ידע על גורמי הסיכון למחלות ודרכי מניעתן, הסימנים והסימפטומים של מצבי  

וההתערבות הטיפולית המכוונת למניעת החמרת מצב המטופל, לייצובו     ה חריפים וכרוניים, דרכי אבחוןמחל
באמצעות   והעצמתם  משתנים  בריאות  מצבי  עם  ומשפחתו  היחיד  התמודדות  יודגשו  בהוראה  ולשיפורו. 

 ההתערבות הדרכתית המכוונת לקבלת החלטות בבריאות וטיפול עצמי. 
 60 /נ"ז / ש'   5שש"ס /  5

     18022, 18074,  18204,18092, 18419,18048, 18474,18473ק: 
 14:30-19:15   'ב    טקין אד"ר יגאל זל 18031א' 
 

   2 חלק-סיעוד המבוגר הפנימי בהיבטים נבחרים 
באנדוקרינולוגיה,   מייצגים  חולי  ממצבי  הסובלים  במבוגרים  הסיעודי  בטיפול  הנושאים  מכלול  ילמדו  בקורס 
ריאומטולוגיה ואימונולוגיה ומחלות זיהומיות. הקורס יקנה ידע על גורמי הסיכון למחלות ודרכי מניעתן, הסימנים  

הח למניעת  המכוונת  הטיפולית  והתערבות  אבחון  דרכי  יודגשו  והסימפטומים,  בהוראה  החולה.  מצב  מרת 
התמודדות היחיד ומשפחתו עם מצבי בריאות משתנים והעצמתם באמצעות ההתערבות הדרכתית המכוונת  

בנוסף, ילמד נושא הכאב כולל מנגנוני הכאב, עקרונות הטיפול והשפעת   .לקבלת החלטות בבריאות וטיפול עצמי 
 הכאב על איכות החיים של המטופל. 
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 60ז / ש' / נ" 4שש"ס /  4
,  18043, 18419, 18082, 18092, 18474, 18473, 18048, 18404, 18449,  18031, 18074, 18426ק: 

18022   
     14:30-18:00  ב'    זלאטקין יגאל  ד"ר  18032' ב
 

  3סיעוד המבוגר הפנימי חלק  היבטים נבחרים ב
במבוגרים   הסיעודי  בטיפול  הנושאים  מכלול  ילמדו  הדם  בקורס  מערכת  במחלות  הסרטן,  במחלת  הסובלים 

ובממאירות המטולוגית. הקורס יקנה ידע על גורמי הסיכון למחלות ודרכי מניעתן, הסימנים והסימפטומים , דרכי  
אבחון והתערבות הטיפולית המכוונת למניעת החמרת מצב החולה, לייצובו, לשיפורו ולתמיכה במצבים חשוכי  

דדות היחיד ומשפחתו עם מצבי בריאות משתנים והעצמתם באמצעות ההתערבות  מרפא. בהוראה יודגשו התמו 
 הדרכתית המכוונת לקבלת החלטות בבריאות וטיפול עצמי. 

 60נ"ז / ש' /  4 שש"ס / 4
 18074,18048, 18419,18022, 18082,18092, 18474, 18473, 18404  ,18449, 18031 , 18426 ק: 
    13:30-16:30  ' דזלאטקין   יגאל  ד"ר מרכז הקורס:    18033ב' 
 

 הדרכת מטופלים
 ריאות ולמידה ותרגול של עקרונות, ב  מסכנות   סדנא המשלבת פיתוח מודעות עצמית לנוכחות הרגלים והתנהגויות 

 שיטות ואמצעים להדרכת מטופלים על רצף בריאות וחולי בגילאים שונים.  
מעכבים   גורמים  יזהו  עצמם,  של  הבריאות  הרגלי  את  הסטודנטים  ינתחו  מושגיים  מודלים  באמצעות 

ויבצעו הדרכה על פי התכנון.    התערבות המתבססת על העצמה וחינוך לבריאות  בריאות, יציעו תכנית ומקדמי
ידונו  כן,  בריאות,    הנושאים:   כמו  בקידום  מחויבות הסיעוד להדרכת מטופלים, היבטים אתיים  תפקיד הסיעוד 

 וחוקיים הקשורים להדרכה, עקרונות, שיטות ואמצעים של הדרכה, הערכת תהליכים ותוצאות. 
 60נ"ז / סד' /  2שש"ס /  2

 18092, 18024, 18004,  18474, 18473, 18414ק: 
   11:15-12:45ג'       זרצקי             חן גב'  18472ב' 
   11:15-12:45ג'       שמואל ניראושרה גב'  18472' ב
   11:15-12:45ג'       מסאלחה   ליאלי גב'  18472' ב

   11:15-12:45ג'     אפל           אירנה  גב'    18472ב 
   11:15-12:45ג'   הלוי הוכוולד  ענבל ד"ר  18472ב' 
   11:15-12:45ג'               סטרןכרמית ד"ר  18472' ב
    11:15-12:45ג'         עלי סאלחעולא ד"ר  18472' ב
  

 2חלק -ניתוח אירועים בסיעוד פנימי וכירורגי  -סדנא בחשיבה קלינית
שמטרתה לפתח את החשיבה ומיומנות  בסמסטר ב'(     2בסמסטר א' וחלק    1שנלמדת בשני חלקים )חלק  סדנא  

מדמי   מצבים  של  בכיתה  מונחים  ודיון  ניתוח  מודרכת,  עצמית  למידה  באמצעות  בקליניקה  ההחלטות  קבלת 
 מציאות.    

 60נ"ז / ס' /  2שש"ס /  2
  18204,18404  ,18022  , 18092,18449,  18074,18419  , 18473  , 18401,18474,  18082,  18031ק:  

18048,18426 , 
   16:15-17:45ג'                  בסקין אירה גב'  18083ב' 
    16:15-17:45ג'            מסאלחה ליאלי גב'  18083ב' 
    16:15-17:45ג'                 טקין אר יגאל זל "ד  18083ב' 
    16:15-17:45ג'           אדלבי   נסרה  ד"ר  18083ב' 
     16:15-17:45ג'              אפל    אירנה גב'  18083ב' 
 16:15-17:45ג'       עשור גולקופרידה  גב'  18083ב' 

 

   2חלק -סיעוד הפג, הילד והמתבגר 
ילוד  הגיל  רצף  על  וחולי  בריאות  במצבי  והבנה  ידע  יקנה  הרחבת  -הקורס  המשך  יכלול:  הקורס  מתבגר. 

והילד   הידע   כולל סיעוד הפג  וכרוניות,  גישות טיפוליות ותמיכה במחלות חריפות  התיאורטי במניעה, אבחון, 
תוך   להתערב  ומשפחתו,  הילד  של  סיעודיות  בעיות  לזהות  מסוגל  יהיה  הסטודנט  הקורס  בסיום  האונקולוגי. 

 . הפעלת שיקול דעת, ולנקוט בפעילות לקידום בריאות הילד ומשפחתו 
 60נ"ז / ש' /  3שש"ס /  3

 18426, 18092, 18474,  18473, 18074, 18476ק: 
 08:30-11:00    'ג     שניידר טליה גב'  18477ב' 
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   1חלק -סיעוד האישה  היבטים נבחרים ב
הקורס מתמקד בתהליכים פיזיולוגיים, פתולוגיים, חברתיים ונפשיים בחיי האישה במעגל החיים. ידונו מצבים  

לידה, משכב הלידה, הילוד והפג. יינתן דגש על העצמת האישה לקידום בריאותה, הכרת זכויותיה  הריון,     כמו:
וקיום אורח חיים בריא. ידע והבנה בנושאים אלה יהוו עבור הסטודנט בסיס לטיפול הסיעודי באישה בקהילה  

 ובמוסדות האשפוז. 
 18426, 18092, 18474,  18473, 18023, 18074 ק: 
 60נ"ז / ש' /  3שש"ס /  3

 11:00-13:15  ד'   אלושין   -ברנזפטמאיה   גב'   18035ב' 
 

 סיעוד המבוגר הפנימי -התנסות קלינית
קלינית מתקיימת במחלקות השייכות לחטיבה הפנימית.  מטרתה להכיר ולתרגל מיומנויות סיעוד  התנסות  הה

על בסיס ידע וחשיבה קלינית ותוך יישום של החומר הנלמד בתחום סיעוד    ,מבוגר הבסיסיות ומתקדמות במטופל  
 המבוגר הפנימי. 

   60נ"ז /  1.5
,  18033, 18032, 18405, 18083, 18082, 18031, 18067, 18427, 18426,  18043, 18450, 18449ק: 

18404   
 . של שנה ב'    הסימולציותבנוסף לכך, תנאי הקדם להתחלת ההתנסות הינם השלמת כל 

או משמרת ערב    07:00-15:00משמרת בוקר  ,  כל שבוע למשך תקופת ההתנסותימים    3-4בין    18301ק'  
 . בתיאום עם המדריך הקליני  15:00-23:00

שיבוץ הסטודנטים וכן תאריכי ההתנסות יפורסמו בתחנת המידע האישית של כל סטודנט לפני תחילתה  רשימת  *
 של ההתנסות. 

 

 סיעוד המבוגר הכירורגי -התנסות קלינית
,  אורתופדיה קלינית מתקיימת במחלקות השייכות לחטיבה הכירורגית )כירורגיה כללית, אורולוגיה, התנסות הה

מיומנויות   ולתרגל  ועוד(. מטרתה להכיר  כירורגיה פלסטית  כירורגית חזה,  דם,  כלי  בסיסיות    סיעודכירורגית 
החומר הנלמד  ך יישום  ידע וחשיבה קלינית תו   על בסיס   , כירורגית  התערבות מבוגר עם  הומתקדמות במטופל  

 בתחום הכירורגיה. 
    60נ"ז /  2

   18427, 18426, 18402, 18083, 18401, 18067, 18043, 18404, 18082,  18405, 18450, 18449ק: 
 של שנה ב'    הסימולציותבנוסף לכך, תנאי הקדם להתחלת ההתנסות הינם השלמת כל 

או משמרת ערב    07:00-15:00משמרת בוקר  ,  ההתנסותכל שבוע למשך תקופת  ימים    3-4בין    18300ק'  
 . בתיאום עם המדריך הקליני  15:00-23:00

רשימת שיבוץ הסטודנטים וכן תאריכי ההתנסות יפורסמו בתחנת המידע האישית של כל סטודנט לפני תחילתה  *
 של ההתנסות. 

 

 חלק א' -קלינית  התנסות—טיפול מיומנויות
הדרכה   קבוצת  מהווה  והן  הקורס  והסטודנט,  של המטופל  עולמם  של  הרגשי  בהיבט  הן  הקלינית,  להתנסות 

בהיבט הקליני של הטיפול במטופל. מטרת הקורס הינה פיתוח מיומנויות בין אישיות ותוך אישיות דרך התבוננות  
ועיבוד החוויות של הסטודנטים מההתנסות. הקורס מלווה את הסבב הראשון של הסטודנטים בהתנסות סיעוד  
ויתמקד בהבנת דפוסי ההתמודדות עם מצבים טעונים רגשית, מול מטופלים, מול בני משפחה, מול   המבוגר 

  חברי הצוות ומול דמויות סמכות. כמו כן, הקורס יתמקד בפיתוח כלים להתמודדות אישית ובין אישית מיטיבה. 
    60נ"ז / סד' /  0שש"ס /  1
,  18426, 18450, 18449, 18405, 18404, 18083, 18082, 18402, 18401,  18033, 18032, 18031: ק

18043 ,18067 ,18427   
בנוסף, סטודנט שחוזר שנה עקב כישלונות בקורסים אקדמיים לא יוכל ללמוד מיומנויות והתנסויות קליניות  

     אלה רק בשנה העוקבת.
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 08:30-10:00ד'                              וגב' מירי גנון אמיררבקה גב'   18444 ' ק
 08:30-10:00ד'                        וגב' דלאל עמרייה   פלדאסנת גב'   18444 ' ק
 08:30-10:00ד'                  וגב' נעמי דורון  וקשטיין אביבי קרן גב'    18444 ' ק
 08:30-10:00ד'             וגב' אירית פרידמןשחר דדון  אליס  ד"ר   18444 ' ק
 08:30-10:00ד'                 וגב' אמאל אבו חאמד  לרון עמית  מר  18444 ' ק
 ( 06.11.22  -)מעודכן נכון ל    08:30-10:00ד'                      איילה קליין   וגב'  דלי פרחרנין  גב'   18444 ' ק
 08:30-10:00ד'     וגב' סמירה מוסטפא עלי  ברעם ינאיעינב  גב'   18444 ' ק
 08:30-10:00ד'                   וגב' מוריה עדן  אוהד בלנק יעל גב'   18444 ' ק
 08:30-10:00ד'                וגב' דיאנה אליעזרוב  בלומברג טל גב'   18444 ' ק
 08:30-10:00ד'                     וגב' גליה לבנוני  בן שמואלנעם מר  18444 ' ק
 ( 06.11.22 - )מעודכן נכון ל  08:30-10:00ד'                 טליה קובי עודה וגב' מנסור  רנא גב'   18444 ' ק

 
 

 <<  שנה ג' 
 

 סיעוד המבוגר הכירורגי -התנסות קלינית
,  אורתופדיה קלינית מתקיימת במחלקות השייכות לחטיבה הכירורגית )כירורגיה כללית, אורולוגיה, התנסות הה

מיומנויות   ולתרגל  ועוד(. מטרתה להכיר  כירורגיה פלסטית  כירורגית חזה,  דם,  כלי  בסיסיות    סיעודכירורגית 
החומר הנלמד  ך יישום  ידע וחשיבה קלינית תו   על בסיס   , כירורגית  התערבות מבוגר עם  הומתקדמות במטופל  

 בתחום הכירורגיה. 
    60נ"ז /  2

,  18427,  18426,  18402,  18083,  18401,  18067,  18043,  18404,  18082,  18405,  18450,  18449ק:  
18444   

 . של שנה ב'  הסימולציותבנוסף לכך, תנאי הקדם להתחלת ההתנסות הינם השלמת כל 
א'   18300א'   בתיאום עם המדריך    15:00-23:00או משמרת ערב    07:00-15:00ג' משמרת בוקר  -ימים 

 . הקליני
רשימת שיבוץ הסטודנטים וכן תאריכי ההתנסות יפורסמו בתחנת המידע האישית של כל סטודנט לפני תחילתה  *

 של ההתנסות. 
 

 סיעוד המבוגר הפנימי -התנסות קלינית
קלינית מתקיימת במחלקות השייכות לחטיבה הפנימית.  מטרתה להכיר ולתרגל מיומנויות סיעוד  התנסות  הה

על בסיס ידע וחשיבה קלינית ותוך יישום של החומר הנלמד בתחום סיעוד    ,מבוגר הבסיסיות ומתקדמות במטופל  
 המבוגר הפנימי. 

   60נ"ז /  1.5
,  18033,  18032,  18405,  18083,  18082,  18031,  18067,  18427,  18426,  18043,  18450,  18449ק:  

18404 ,18444   
 . של שנה ב'  הסימולציותבנוסף לכך, תנאי הקדם להתחלת ההתנסות הינם השלמת כל 

א'   18301א'   ערב    07:00-15:00ג' משמרת בוקר  -ימים  ך  בתיאום עם המדרי   15:00-23:00או משמרת 
 . הקליני

רשימת שיבוץ הסטודנטים וכן תאריכי ההתנסות יפורסמו בתחנת המידע האישית של כל סטודנט לפני תחילתה  *
 של ההתנסות. 

 
 התנסות קלינית  - מיומנויות טיפול

   הקורס מהווה קורס המשך לקורסי מיומנויות בין אישיות משנה ב', ומטרתו להוות עבור הסטודנטים קבוצת  
   הדרכה להתנסות הקלינית, הן בהיבט הרגשי של עולמם של המטופל והסטודנט, והן בהיבט הקליני של הטיפול   
 מתקדמות דרך התבוננות ועיבוד החוויות  במטופל. מטרת הקורס הינה פיתוח מיומנויות בין אישיות ותוך אישיות   
 של הסטודנטים מההתנסויות, ודרך הקניית ידע תיאורטי בסוגיות רגשיות מורכבות )התמודדות עם דחייה פיזית,   
 התמודדות מול סמכות, מטופל הנוטה למות, מיניות בטיפול(. כמו כן, דרך הניתוח הסיעודי והרגשי, הסטודנט   
 יפתח ראייה אינטגרטיבית של צרכי המטופל, שתסייע לו בהמשך בבניית תוכניות התערבות בשדה הקליני.    

    60נ"ז / סד' /  0שש"ס /  5
   18444, 18067,18043ק: 

לא יוכל ללמוד מיומנויות והתנסויות    שנה ב'  של בנוסף, סטודנט שחוזר שנה עקב כישלונות בקורסים אקדמיים  
 רק בשנה העוקבת.  א קליניות אל

 14:00-15:55, סמס' ב': ד'  08:30-10:25סמס' א': ד'                  גנוןמירי וגב'   צמרירויטל גב'  18045ש' 
 14:00-15:55, סמס' ב': ד'  08:30-10:25סמס' א': ד'          פרידמןאירית אמיר וגב'  רבקה  גב'  18045ש' 
 14:00-15:55, סמס' ב': ד'  08:30-10:25סמס' א': ד'       אליעזרוב דיאנה  וגב'   פלדאסנת גב'  18045ש' 
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 14:00-15:55, סמס' ב': ד' 08:30-10:25סמס' א': ד'       מישלתמרה פרץ וגב' -כוכביגילי גב'  18045ש' 
 14:00-15:55, סמס' ב': ד'  08:30-10:25סמס' א': ד'    גורלאירנה  וקשטיין אביבי וגב'  קרן גב'  18045ש' 
 14:00-15:55, סמס' ב': ד' 08:30-10:25סמס' א': ד'         עדן מוריה שחר דדון וגב' אליס ד"ר  18045ש' 
 14:00-15:55, סמס' ב': ד' 08:30-10:25מס' א': ד'  ס      אבו חמאדאמאל  לרון וגב' עמית  מר  18045ש' 
 14:00-15:55, סמס' ב': ד' 08:30-10:25סמס' א': ד'             לבנוניגולד גליה שי וגב' עדי מר  18045ש' 
 14:00-15:55, סמס' ב': ד' 08:30-10:25סמס' א': ד'            קליין איילה דלי פרח וגב' רנין גב'  18045ש' 
 14:00-15:55, סמס' ב': ד' 08:30-10:25סמס' א': ד'        וגב' אוריס דור ינאי ברעם עינב  גב'  18045ש' 

 ( 06.11.22 -)מעודכן נכון ל

 

  היבטים נבחרים בסיעוד בריאות הנפש 
הקורס יעסוק בהיבטים של משבר ומצבי חולי נפשי, יושם דגש על מיומנויות ספציפיות של אומדן והגדרת ליקויים  
בטיפול עצמי ודרכי התערבות. ילמדו סוגי הפרעות וליקויים נפשיים כמו מצבים פסיכוטיים, דיכאון, מצבי חירום,  
התמכרויות וטיפולים תרופתיים ואחרים. יושם דגש על פעולות מקדמות בריאות למניעה או איתור מוקדם של  

 ילה. מצבי לחץ/משבר, וכן פעולות מקדמות בריאות לשיקום חולה הנפש בקה
 60נ"ז / ש' /  5שש"ס /  5

 18427, 18426ק: 
 14:15-18:00  ' ד   אבני גיא מר  18053א' 
 

  2היבטים נבחרים בסיעוד האישה חלק 
הקורס מתמקד בתופעות ובעיות בריאות נבחרות הקשורות במערכת הרבייה בחיי האישה בגיל הפוריות ובגיל  

מעקב   בקרה,  אמצעי  על  דגש  יינתן  בלידה  המעבר.  גבוה,  בסיכון  בהריון  מסייעות  סעודיות  והתערבויות 
ללימוד   מצולמות  מהרצאות  מורכב  הקורס  הרבייה.  במערכת  משתנים  פתולוגיים  ובמצבים  הדיספונקציונלית 

 עצמי ובמקביל יערכו מפגשי סדנה בקבוצות קטנות לחשיבה קלינית והעמקת ידע בסוגיות נבחרות. 
 60נ"ז / ש' /  4שש"ס /  4

 18402, 18033,18401, 18032, 18031,  18427, 18426, 18035ק: 
 13:00-16:00    ' ה  ברנזפט אלושין  מאיה גב'  18036א' 
 

     רפואה דחופה 
במחלקה לרפואה     הקורס עוסק באפידמיולוגיה, בקליניקה, בזיהוי ובניהול הטיפול בחולים עם מצבים מסכני חיים 

דחופה )מלר''ד(. במהלך הקורס סטודנטים יכירו מאפיינים ייחודיים של עבודת הצוות במלר''ד; עקרונות טריאג';  
וחודר  קהות  חבלות  מעיכה;  ופגיעת  הדף  פגיעת  פציעה;  בנפגעי  מנגנוני  הטיפול  עקרונות  התחשמלות;  ות; 

שיטת   לפי  חיים  ATLSטראומה  בעלי  ידי  על  והכשות  עקיצות  נשיכות,  טראומה;  בנפגע  מערכתיות  פגיעות   ;
 נפגעים )אר''ן(. -ארסיים; הרעלות ועקרונות אב''כ וחל''כ בנפגעים בודדים ובאירועים רבי 

 60נ"ז / ש' /  3.5שש"ס /   3.5
 18426,18427,18402, 18401, 18031, , 18032, 18033ק: 
    10:45-13:30   ' ד   אוריס דור  גב'  18054א' 
 

 4חלק  - היבטים נבחרים בסיעוד המבוגר הפנימי מהיבט קליני וקידום בריאות
בקורס ילמדו מכלול הנושאים בטיפול הסיעודי במבוגרים הסובלים ממחלות חריפות וכרוניות של מערכת העצבים  

, דרכי אבחון  רכי מניעתן, הסימנים והסימפטומיםכליות. הקורס יקנה ידע על גורמי הסיכון למחלות ודומחלות  
והתערבות הטיפולית המכוונת למניעת החמרת מצב החולה, לייצובו, לשיפורו ולתמיכה במצבים חשוכי מרפא.  

ובני משפחותיהם המכוונת להעצמת המטופל ומשפחתו   והפיכתם לשותפים   יושם דגש על הדרכת מטופלים 
 פעילים בטיפול.  

 18404,18405 18083, 18427,18082, 18426, 18450, 18449,  18033, 18032, 18031ק:
 60נ"ז / ש' /  3שש"ס /  3

 (18.09.22 -)מעודכן נכון ל  16:15-19:30  ה'    טקיןאזליגאל   ד"ר מרכז הקורס:  18034א' 

 
   3חלק  - מהיבט קליני וקידום בריאותהיבטים נבחרים בסיעוד המבוגר הכירורגי 

בקורס ילמדו מכלול נושאים בטיפול הסיעודי במבוגר לקראת התערבות כירורגית ואחריה. יושם דגש על  
מחלות וגורמי סיכון להתפתחות מצבים הדורשים התערבות כירורגית, אמצעי אבחון, קבוצות סיכון ופעולות  

ירוכירורגיה, נו אורתופדיה מקדמות בריאות לפני ואחרי התערבות כירורגית. נושאי הקורס הם:    כלי דם  ,
 60נ"ז / ש' /  4.5שש"ס /   4.5
 18083, 18082, 18427, 18426, 18405, 18404, 18450,  18449 ,18401,18402ק: 
 09:15-12:45  'ה   18403 'א

    גרוסמןשרון גב' מרכזת הקורס: 
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 מקוון מלא( ) 4חלק  - מהיבט קליני וקידום בריאותהיבטים נבחרים בסיעוד המבוגר הכירורגי 

בקורס ילמדו מכלול נושאים בטיפול הסיעודי במבוגר לקראת התערבות כירורגית ולאחריה. יושם דגש על  
מחלות וגורמי סיכון להתפתחות מצבים הדורשים התערבות כירורגית , אמצעי אבחון, קבוצות סיכון ופעולות  

.עיניים ואף מקדמות בריאות לפני ואחרי התערבות כירורגית. נושאי הקורס הם:    אוזן וגרון  ,
 60נ"ז / ש' /  1.5שש"ס /   1.5
 18083, 18082, 18427, 18426, 18405, 18404, 18450,  18449 ,18401,18402ק: 
    מתוקשב   ' ו   18406 'א

       שרון גרוסמןגב' מרכזת הקורס: 

 
  חלק א' -סמינר בסיעוד

  –ד רכישת כלים מדעיים והתנסות בעריכת מחקר בסיעותוך הסמינר יתמקד בבעיה בריאותית בקבוצה נבחרת 
קביעת שאלת המחקר, איסוף נתונים,    ,תהליך הסמינר יכלול: איסוף נתונים, סקירת ספרות או איכותני.  כמותי

שה שימוש בשיטות מחקר כמותיות  והמלצות לעתיד. בסמינר יע  עיבוד וניתוח הנתונים, דיון בממצאים, מסקנות
 או איכותניות )כולל ניתוח תוכן(.  /ו ( SPSSבתכנת ה שימוש)כולל  

 60נ"ז / ש' /  4שש"ס /  6
 של שנה ג' בלבד לעברו בהצלחה את כל הקורסים של שנה ב' מיועד לסטודנטים בנוסף הסמינר   18006 ק: 
 סמינר כמותני או איכותני   16:15-18:30  עוביד         ד'   סמירה  ד"ר  18412ב' 
 סמינר כמותני או איכותני   16:15-18:30  הלפרין         ד' עפרה ד"ר  18412ב' 
 סמינר איכותני בלבד  16:15-18:30  הלוי הוכוולד   ד' ענבל ד"ר  18412ב' 
 סמינר כמותני או איכותני  16:15-18:30   עלי סאלח       ד'עולא ד"ר  18412ב' 
 סמינר כמותני או איכותני   16:15-18:30  פרידמן           ד' אירית גב'  18412ב' 
 סמינר כמותני בלבד  16:15-18:30   טרביה           ד'ג'לאל ד"ר  18412ב' 
 איכותני סמינר כמותני או   12:15-16:30  ה'        סטרן     כרמית ד"ר  18412ב' 
 

 מבוא לסטטיסטיקה
הקורס יקנה מושגי יסוד בסטטיסטיקה תיאורית, הסקתית ובשיטות מחקר.  בקורס ילמדו הנושאים הבאים: קווי  
ההיכר של החשיבה המדעית, שלבי עבודת החוקר וסוגי מחקר, סוגי משתנים וסולמות מדידה, תיאור וארגון של  

מבחני השערה. בנוסף, הקורס יקנה  נתונים באמצעות טבלאות ובגרפים, מדדי מרכז, מדדי פיזור, מדדי קשר ו
. במסגרת הקורס הסטודנטים יתנסו בבניית קובץ נתונים,  spss  - כלים לעיבוד וניתוח נתונים באמצעות תוכנת ה

פורמציות על משתנים, תיאור נתונים )בטבלאות וגרפים(, בדיקת מבחני השערה לבחינת קשר בין  סעריכת טרנ
יות וקריאת מאמרים מחקריים תוך התמצאות והבנת שיטות מחקר, כלי  משתנים והשוואת ממוצעים בין אוכלוס

 הניתוח הסטטיסטים והממצאים. 
 60נ"ז / ש' /  2שש"ס /  2

 ב'  עברו בהצלחה את כל הקורסים של שנהששל שנה ג' בלבד  מיועד לסטודנטים  קורסבנוסף ה  , 18006ק: 
 08:30-10:00רוטמן     ה'  ערבה גב'  18005 ב'

 10:15-11:45ה'      רוטמן ערבה גב'  18005ב' 
 

 תרגיל -מבוא לסטטיסטיקה
   ת'  נ"ז /  0שש"ס /  2

 10:15-11:45 אליאש  ה'  הדר גב'  18005ב' 
 12:15-13:45  אליאש ה'   הדר גב'  18005ב' 
   10:15-11:45     ה'     דרעי שני גב'  18005ב' 
 12:15-13:45    ה'    דרעי   שני גב'  18005ב' 
   10:15-11:45   צרפתי  ה' אורי מר  18005ב' 
 12:15-13:45   צרפתי  ה' אורי מר  18005ב' 
 

  בריאות הציבור והקהילה 
וגיות בריאות וחולי בקהילה כבסיס לעשייה סיעודית בהתייחס  סהסטודנט יכיר מושגים, מודלים וכלים לאבחון  

הסטודנט יתוודע לתפקידי  לפרט )על רצף החיים(, למשפחה, לקבוצת סיכון ולקהילה בכללותה במסגרות שונות.  
  את יכיר  אחיות ייחודיים בקהילה וילמד מצבים עימם מתמודדת האחות והפעולות בהן היא נוקטת.  הסטודנט  

. הקורס יתמקד בשונות של  סיעודי במערך הטיפוליהצוות  השל    תפקיד הויבין מהו    ות במשפחה תופעת האלימ
יושם דגש  , בהכרות מצבי אי שוויון והשפעתם על בריאות.  COPCקהילות שונות, בביצוע אומדן על פי מודל ה

של חולה  ומדן  הסטודנט יבצע א  על למידה פעילה שמטרתה התבוננות, זיהוי סוגיות בריאות וחקר משמעותן. 
ב  ומשפחתו  יאסוףקהילהכרוני  כלים  נתונים    ,  ויכיר  בקהילה  ומשפחתו  הפרט  של  הבריאות  בעיות  לאפיון 

   .שימוש בכלים המקצועיים הרלוונטיים להתמודדות מערכת הבריאות תוך 
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 60' / סדנ"ז /  5שש"ס /  4
   18035, 18028: ק

 ב'  עברו בהצלחה את כל הקורסים של שנהששל שנה ג' בלבד  בנוסף הקורס מיועד לסטודנטים 
 10:30-13:30עלי סאלח     ד'  עולא ד"ר  18081ב' 
 ( 06.11.22 -)מעודכן נכון ל    10:30-13:30ד'              גב' רולא חטיב 18081ב' 
 10:30-13:30ד'     מסאלחה     ליאלי גב'  18081ב' 
    10:30-13:30ד'     איידוקובסקי שביט  גב'  18081ב' 
 10:30-13:30טורגנסקי         ד'  ורה גב'  18081ב' 
 10:30-13:30ד'           חמיסאחלאם גב'  18081ב' 
 

 אותחדשנות טכנולוגית ומובילות דיגיטלית בברי
יזמות   מקדמת  חשיבה  בפיתוח  יעסוק  ומאפייני  הקורס  היסוד  במושגי  נעסוק  הבריאות.  בארגוני  וחדשנות 

המושג   את  יכירו  הסטודנטים  מידע.  טכנולוגיות  באמצעות  הטיפול  ניהול  תהליכי  רפואיות,  מידע  טכנולוגיות 
זיהוי אתגרים טכנולוגיים   ידע על תהליכי הטמעת טכנולוגיות מידע תוך  וירכשו  יזמות/חדשנות פנים ארגונית 

  תהליך ניהול הטיפול. וארגוניים ב
 60נ"ז / ש' /  2שש"ס /  2

 08:30-10:00פרידמן     ה'   אירית גב'  18104ב' 
 12:15-13:45פרידמן     ה'   אירית גב'  18104ב' 
 

 סיעוד האישה*  - התנסות קלינית
)מחלקות נשים,  ההתנסות הקלינית בתחום סיעוד האישה מתקיימת במחלקות השייכות לחטיבת בריאות האישה  

  תוךלפתח מיומנויות של חשיבה קלינית והתערבות סיעודית    התנסות ה  מטרת  . ועוד(   יולדות, חדר לידה, ילודים 
 טיפול במגוון מצבים קליניים הקשורים לבריאות האישה. האבחון והאינטגרציה בין הידע התיאורטי ותהליכי 

    60נ"ז /  1

   18301, 18300, המעבר מסמסטר א' לסמסטר ב'( )עמידה בתנאי   18045, 18036ק: 
   . בנוסף לכך, תנאי הקדם לתחילת ההתנסות הינם השלמת כל הסימולציות המתקיימות לפני תחילת ההתנסות

א'  18302ב'   בוקר  - ימים  ערב    07:00-15:00ג' משמרת  בתיאום עם המדריך    15:00-23:00או משמרת 
 . הקליני

ימים כל   3-4בין  התנסות בקיץ תתקיים  או בשנה ד' סמסטר א'  קיץ   /  סמסטר ב' *התנסות זו תתקיים בשנה ג'  
בתיאום עם    15:00-23:00או משמרת ערב    07:00-15:00שבוע למשך תקופת ההתנסות. משמרת בוקר  

 . המדריך הקליני
 

 * סיעוד פסיכיאטרי - התנסות קלינית
במרכזים לבריאות הנפש ובמחלקות פסיכיאטריות  ההתנסות הקלינית בתחום הסיעוד הפסיכיאטרי מתקיימת  

לתרגל מיומנויות תקשורת עם המטופל הפסיכיאטרי   ת ההתנסות מטרובמרפאות בקהילה.    כלליים  בבתי חולים 
   ולצפות בתהליכי אבחון וטיפול במגוון מצבים קליניים הקשורים לבריאות הנפש על בסיס ידע וחשיבה קלינית. 

    60נ"ז /  1
 .  18301,18300, )עמידה בתנאי המעבר מסמסטר א' לסמסטר ב'(   18045, 18053ק: 

 .  בנוסף לכך, תנאי הקדם לתחילת ההתנסות הינם השלמת כל הסימולציות המתקיימות לפני תחילת ההתנסות
בתיאום עם המדריך   15:00-23:00או משמרת ערב   07:00-15:00ג' משמרת בוקר -ימים א'  18303ב' 

 . הקליני

ימים   3-4בין  התנסות בקיץ תתקיים  או בשנה ד' סמסטר א' קיץ  /  *התנסות זו תתקיים או בשנה ג' סמסטר ב'
בתיאום    15:00-23:00או משמרת ערב    07:00-15:00כל שבוע למשך תקופת ההתנסות. משמרת בוקר  

 . עם המדריך הקליני
 

 *סיעוד הילד - התנסות קלינית
סיעוד הילד מתקיימת במחלקות השייכות לחטיבת הילד )מחלקות ילדים, כירורגית  ההתנסות הקלינית בתחום  

מטרתה להכיר ולתרגל מיומנויות טיפול בסיסיות ומתקדמות בטיפול     ועוד(.   ילדים, מחלקות אמבולטוריות ילדים
קלינית  וחשיבה  ידע  בסיס  על  גופ  , בילד  והתפתחות  גדילה  לשלבי  ובהתאם  הנלמד  החומר  יישום  נית  תוך 

 .  וקוגניטיבית על רצף בריאות וחולי 
    60נ"ז /  1

 .  18301,18300, )עמידה בתנאי המעבר מסמסטר א' לסמסטר ב'(  18045 ,18477,18476ק: 
   . בנוסף לכך, תנאי הקדם לתחילת ההתנסות הינם השלמת כל הסימולציות המתקיימות לפני תחילת ההתנסות

א'  18304ב'   בוקר  - ימים  ערב    07:00-15:00ג' משמרת  בתיאום עם המדריך    15:00-23:00או משמרת 
 . הקליני
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ימים    3-4בין    התנסות בקיץ תתקיים   או בשנה ד' סמסטר א'   קיץ   / *התנסות זו תתקיים או בשנה ג' סמסטר ב'
בתיאום    15:00-23:00או משמרת ערב    07:00-15:00כל שבוע למשך תקופת ההתנסות. משמרת בוקר  

 . הקליניעם המדריך  
 

 סיעוד ברפואה דחופה*  - התנסות קלינית
ההתנסות הקלינית בתחום רפואה דחופה מתקיימת במחלקות לרפואה דחופה בבתי חולים כלליים, ובמחלקות  

פנימי מהיר  ואבחון  בין    התנסותה  מטרת  .אמבולטוריות לטראומה/תאונות  אינטגרציה  מנגנון  וליישם  להרחיב 
הק  והמיומנויות  העיוני  למלר"דהידע  הפונות  שונות  באוכלוסיות  בטיפול  הסטודנט  של  לרפואה    ליניות  )מרכז 

וונים על בסיס ידע וחשיבה  , לתרגל מיומנויות טיפול בסיסיות ומתקדמות במצבים קליניים מורכבים ומג דחופה(  
 .  קלינית

    60נ"ז /  1
 .  18301,18300, )עמידה בתנאי המעבר מסמסטר א' לסמסטר ב'(   18045, 18054ק: 

 . בנוסף לכך, תנאי הקדם לתחילת ההתנסות הינם השלמת כל הסימולציות המתקיימות לפני תחילת ההתנסות

בתיאום עם המדריך   15:00-23:00או משמרת ערב   07:00-15:00ג' משמרת בוקר -ימים א'  18306ב' 

 . הקליני

ימים   3-4בין  התנסות בקיץ תתקיים  או בשנה ד' סמסטר א'   קיץ  /*התנסות זו תתקיים או בשנה ג' סמסטר ב' 

בתיאום   15:00-23:00או משמרת ערב  07:00-15:00כל שבוע למשך תקופת ההתנסות. משמרת בוקר 

 . עם המדריך הקליני

 

 סיעוד בקהילה*  - התנסות קלינית
מתקיימת   הקהילה  סיעוד  בתחום  הקלינית  בקהילה.  ההתנסות  הבריאות  לתרגל    התנסותה  מטרתבשירותי 

מיומנויות טיפול בסיסיות ומתקדמות על בסיס ידע וחשיבה קלינית, להרחיב וליישם מנגנון אינטגרציה בין הידע  
העיוני למיומנויות הקליניות של הסטודנט בטיפול באוכלוסיות מגוונות הנמצאות בקהילה, תוך מיקוד בפרטים,  

 .  הול טיפול משפחות וקבוצות, בדגש על קבלת החלטות וני
    60נ"ז /  1.5
 .  18081,)עמידה בתנאי המעבר מסמסטר א' לסמסטר ב'(   18045, 18301, 18300ק: 

 . בנוסף לכך, תנאי הקדם לתחילת ההתנסות הינם השלמת כל הסימולציות המתקיימות לפני תחילת ההתנסות

בתיאום עם המדריך   15:00-23:00או משמרת ערב   07:00-15:00ג' משמרת בוקר -ימים א'  18305ב' 

 . הקליני

ימים   3-4בין  התנסות בקיץ תתקיים  או בשנה ד' סמסטר א'   קיץ  /*התנסות זו תתקיים או בשנה ג' סמסטר ב' 

בתיאום   15:00-23:00או משמרת ערב  07:00-15:00כל שבוע למשך תקופת ההתנסות. משמרת בוקר 

 . עם המדריך הקליני

 
הסטודנטי שיבוץ  לפני  **רשימת  סטודנט  כל  של  האישית  המידע  בתחנת  יפורסמו  ההתנסות  תאריכי  וכן  ם 

 תחילתה של ההתנסות. 
 

 ( 24.08.22 -)מעודכן נכון ל  שנה ג' תרגול במרכז הסימולציה
במסגרת התרגול במרכז הסימולציה נדרשים הסטודנטים לתרגל את עקרונות הטיפול הסיעודי הקליני. התרגול  

התרגול יתקיים    " ו"רפואה דחופה". 1חלק  -", סיעוד אישה  1"סיעוד הפג הילד והמתבגר  מבוסס על הקורסים  
 ( 30.08.22 -)מעודכן נכון לבשעות הבוקר 

 עוברנ"ז / תר' /  0שש"ס /  6
 ( 24.08.22 - )מעודכן נכון ל  18405, 18404ק: 

  - )מעודכן נכון ל  מיועד לסטודנטים של שנה ג' בלבד שעברו בהצלחה את כל הקורסים וההתנסות של שנה ב'
24.08.22 ) 
  -)מעודכן נכון ל  בשעות הבוקר בימים שמיועדים להכשרה קלינית )התנסות /סימולציה(. ג'   18206 קוד קורס: 
30.08.22 ) 

*התרגול בסימולציה יתקיים בהתאם לתאריכים שיפורסמו בסילבוס שבאתר הקורס. הודעה תשלח על כך ע"י  
 ( 30.08.22 -)מעודכן נכון ל מזכירות מרכז הסימולציה. 

 
 *יתכנו מספר ימי סימולציה בימי שישי 
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 <<  שנה ד' 
 

 * סיעוד האישה - התנסות קלינית
הקלינית בתחום סיעוד האישה מתקיימת במחלקות השייכות לחטיבת בריאות האישה )מחלקות נשים,  ההתנסות  

  תוךלפתח מיומנויות של חשיבה קלינית והתערבות סיעודית    התנסות ה  מטרת  . ועוד(   יולדות, חדר לידה, ילודים 
 . שורים לבריאות האישהם קליניים הקטיפול במגוון מצביהאבחון והאינטגרציה בין הידע התיאורטי ותהליכי 

    60נ"ז /  1
 .  18301,  18300 ,18036,18045ק: 

   שהתקיימו בשנה ג' בנוסף לכך, תנאי הקדם לתחילת ההתנסות הינם השלמת כל הסימולציות 
א'   18302'  א ערב    07:00-15:00ג' משמרת בוקר  -ימים  בתיאום עם המדריך    15:00-23:00או משמרת 

 . הקליני
   קיץ  /  הסטודנטים שלא התנסו בשנה ג' סמסטר ב'עבור *
 

 * סיעוד פסיכיאטרי - התנסות קלינית
ההתנסות הקלינית בתחום הסיעוד הפסיכיאטרי מתקיימת במרכזים לבריאות הנפש ובמחלקות פסיכיאטריות  

לתרגל מיומנויות תקשורת עם המטופל הפסיכיאטרי   ת ההתנסות מטרובמרפאות בקהילה.    כלליים  בבתי חולים 
 .  ולצפות בתהליכי אבחון וטיפול במגוון מצבים קליניים הקשורים לבריאות הנפש על בסיס ידע וחשיבה קלינית 

    60נ"ז /  1
   18301,18300 , 18045, 18053ק: 

בתיאום עם המדריך   15:00-23:00או משמרת ערב   07:00-15:00ג' משמרת בוקר -ימים א' 18303' א

 . הקליני

   קיץ  /  עבור הסטודנטים שלא התנסו בשנה ג' סמסטר ב'*
 

 *סיעוד הילד - התנסות קלינית
ההתנסות הקלינית בתחום סיעוד הילד מתקיימת במחלקות השייכות לחטיבת הילד )מחלקות ילדים, כירורגית  

מטרתה להכיר ולתרגל מיומנויות טיפול בסיסיות ומתקדמות בטיפול     ועוד(.   ילדים, מחלקות אמבולטוריות ילדים
קלינית  וחשיבה  ידע  בסיס  על  גופנית    , בילד  והתפתחות  גדילה  לשלבי  ובהתאם  הנלמד  החומר  יישום  תוך 

   וקוגניטיבית על רצף בריאות וחולי. 
    60נ"ז /  1

 .  18301,18300 18045 18477,18476ק: 
 שהתקיימו בשנה ג'  בנוסף לכך, תנאי הקדם לתחילת ההתנסות הינם השלמת כל הסימולציות 

א'   18304'  א ערב    07:00-15:00ג' משמרת בוקר  -ימים  בתיאום עם המדריך    15:00-23:00או משמרת 
 . הקליני

   קיץ  /  עבור הסטודנטים שלא התנסו בשנה ג' סמסטר ב'*
 

 ברפואה דחופה* סיעוד  - התנסות קלינית
ההתנסות הקלינית בתחום רפואה דחופה מתקיימת במחלקות לרפואה דחופה בבתי חולים כלליים, ובמחלקות  

פנימי מהיר  ואבחון  בין    התנסותה  מטרת  .אמבולטוריות לטראומה/תאונות  אינטגרציה  מנגנון  וליישם  להרחיב 
הידע העיוני והמיומנויות הקליניות של הסטודנט בטיפול באוכלוסיות שונות הפונות למלר"ד, לתרגל מיומנויות  

 . טיפול בסיסיות ומתקדמות במצבים קליניים מורכבים ומגוונים על בסיס ידע וחשיבה קלינית
    60נ"ז /  1

 .  18301,18300 18045, 18054ק: 

 . שהתקיימו בשנה ג' בנוסף לכך, תנאי הקדם לתחילת ההתנסות הינם השלמת כל הסימולציות 

בתיאום עם המדריך   15:00-23:00או משמרת ערב   07:00-15:00ג' משמרת בוקר -ימים א' 18306 'א

 . הקליני

   קיץ  /  עבור הסטודנטים שלא התנסו בשנה ג' סמסטר ב'*
 

 בקהילה* סיעוד  - התנסות קלינית
מתקיימת   הקהילה  סיעוד  בתחום  הקלינית  בקהילה.  ההתנסות  הבריאות  לתרגל    התנסותה  מטרתבשירותי 

מיומנויות טיפול בסיסיות ומתקדמות על בסיס ידע וחשיבה קלינית, להרחיב וליישם מנגנון אינטגרציה בין הידע  
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ת הנמצאות בקהילה, תוך מיקוד בפרטים,  העיוני למיומנויות הקליניות של הסטודנט בטיפול באוכלוסיות מגוונו 
   משפחות וקבוצות, בדגש על קבלת החלטות וניהול טיפול.  

    60נ"ז /  1.5
   18081  18045, 18301, 18300ק: 

בתיאום עם המדריך   15:00-23:00או משמרת ערב   07:00-15:00ג' משמרת בוקר -ימים א' 18305 'א

 . הקליני

   קיץ  /  בשנה ג' סמסטר ב'עבור הסטודנטים שלא התנסו  *
**רשימת שיבוץ הסטודנטים וכן תאריכי ההתנסות יפורסמו בתחנת המידע האישית של כל סטודנט לפני תחילתה  

 של ההתנסות. 

 
 התנסות קלינית  -  מיומנויות טיפול למתקדמים ופיתוח זהות מקצועית

בין   לימוד של מיומנויות תקשורת  ומטרתו  ג'  אישיות משנה  בין  מיומנויות  לקורסי  קורס המשך  הקורס מהווה 
אישיות מתקדמות: תקשורת מקרבת, משוב, ותקשורת אסרטיבית . הסטודנטים יתנסו בתרגול המיומנויות ודרכם  

לעתיד.  אישיים  התפתחות  מוקדי  להגדיר  הצ  יוכלו  בהבנת  יעמיקו  מצבים  הסטודנטים  בתוך  הרגשיים  רכים 
והרחבתם.     סיעודיים מורכבים ומול אובדן ויעסקו בפיתוח מודעות אישית לדפוסי ההתמודדות שלהם במצבים אלו

בסמסטר השני של הקורס יושם דגש על תהליכי ההתפתחות המקצועית של הסטודנט, וגיבוש זהותו המקצועית,  
מבט אישית, מקצועית ותיאורטית, תוך ביסוס החוויה על ספרות  דרך פיתוח יכולת הניתוח של אירועים מנקודת  

 מדעית רלוונטית. -תיאורטית
   60נ"ז / סד' /  0שש"ס /  5

 .  18045ק: 
סטודנט שחוזר שנה עקב כישלונות בקורסים אקדמיים לא יוכל ללמוד  בנוסף,    . שנה ד'  ' בסמסטר אציון עובר  

 .   בשנה העוקבת מיומנויות והתנסויות קליניות אלה רק 
 11:15-12:45, סמס' ב': ד' 11:15-13:30סמס' א': ד'                גולד לבנוני גליה גב' רויטל צמרי וגב'  18046ש' 
 11:15-12:45, סמס' ב': ד' 11:15-13:30סמס' א': ד'                 פרידמןאירית גב' רבקה אמיר וגב'   18046ש' 
 11:15-12:45, סמס' ב': ד' 11:15-13:30סמס' א': ד'                         קצמן נטלי וגב' פלד אסנת גב'  18046ש' 
 11:15-12:45, סמס' ב': ד'  11:15-13:30סמס' א': ד'        עזאיזה ספדימאיס  וגב'  כוכבי  פרץ  גילי  גב'    18046ש'  
 11:15-12:45, סמס' ב': ד'  11:15-13:30סמס' א': ד'          אבו חמאדאמאל  וגב'  ינאי ברעם  עינב  גב'    18046ש'  
   11:15-12:45, סמס' ב': ד'  11:15-13:30סמס' א': ד'           אליעזרובדיאנה  וגב'  אוהד בלנק  יעל  גב'    18046ש'  
   11:15-12:45, סמס' ב': ד'  11:15-13:30סמס' א': ד'                 אפל ה  נאירוגב'  וקשטיין אביבי    קרן  גב'   18046ש'  
   11:15-12:45, סמס' ב': ד'  11:15-13:30סמס' א': ד'                   דורוןנעמי  וגב'  שחר דדון  אליס    ד"ר  18046ש'  
   11:15-12:45, סמס' ב': ד'  11:15-13:30סמס' א': ד'                               גנוןמירי  וגב'    לרון עמית  מר    18046ש'  
   11:15-12:45, סמס' ב': ד'  11:15-13:30צדקה                 סמס' א': ד'  צמרת  דלי פרח וגב'  רנין  גב'    18046ש'  
 

 חלק א'-פרויקט מחקרי קליני בסיעוד
המטופל.   ועם  המטופל  מיטת  ליד  קליניות  החלטות  קבלת  על  מבוססת  הסיעוד  מקצוע  של  הקלינית  הזירה 

ידי אנשי  פרקטיקה סיעודית מבוססת ראיות היא מערך של פעיל על  ויות מקצועיות המבוצעות באופן שגרתי 
מקצוע הסיעוד ומבוססות על ראיות מחקריות המובילות לתוצרים מיטביים. הקורס יקנה לסטודנטים ידע איך  

 וגישה מדעית לפתרון בעיות קליניות, בצורה שיטתית ומבוססת ראיות.  PICOלנסח שאלות 
 60נ"ז / ש' /  2שש"ס /  3

 ד' בלבד שעברו את כל הקורסים וההתנסויות הקליניות של שנה ג' בהצלחה   שנהשל מיועד לסטודנטים  
   08:30-10:45  ד'       הלפרין   עפרה ד"ר     18479א' 
   08:30-10:45  ד'       טרביה  ג'לאל ד"ר     18479א' 
   08:30-10:45   ד'        עוביד סמירה ד"ר     18479א' 
   08:30-10:45   ד'         סטרן כרמית  ד"ר    18479א' 
 14:45-17:00  ' ה עלי סאלח    עולא ד"ר     18479א' 
   08:30-10:45   ד'הלוי הוכוולד ענבל ד"ר     18479 א'

 
 ( סנכרוני -א  )מקוון מלא מבוא לכלכלה וכלכלת בריאות 

חודיים לעולם הבריאות, הבנת הגורמים לעלית  יבקורס יילמדו סוגיות בסיסיות בכלכלה, הבנת כשלי השוק הי
אלו,  הוצאות  לצמצום  שיטות  יילמדו  ובעולם.  בארץ  הבריאות  עם   הוצאות  חדשים   הכרות  בשוק     שחקנים 

 . תיקים, בניסיון לתת מענה לעלית הוצאות הבריאותו לשיתופי פעולה שלהם עם השחקנים הו    הבריאות וחשיפה
 60נ"ז / ש' /  2שש"ס /  2

   15:30-17:00   ד'   פולטיןדני רו"ח     18064א' 
 במכללה בהתאם לתאריכים שבסילבוס הקורס פרונטליים מפגשים   3יתקיימו במהלך הסמסטר 

 

  אבטחת איכות, ניהול הטיפול ומבוא למנהל
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 הקורס מקנה מושגי יסוד ותהליכים הקשורים לארגוני בריאות, גישות לניהול טיפול ואבטחת איכות הטיפול.  
  בין הנושאים הנלמדים: מאפייני ארגוני בריאות, מנהיגות בארגונים, פיתוח חזון, סגנונות ניהול, תרבות ארגונית, 

כמו כן ילמדו מודלים ועקרונות לניהול טיפול,  והתמודדות עם שינויים בארגון.    לחצים ושחיקה במקצוע הסיעוד 
אבטחת איכות הטיפול, עשייה מבוססת ראיות,   עבודת צוות רב מקצועי, תפקידים בסיעוד, סולם קליני לאחיות, 

 . מדידה והערכה של תוצאי טיפול
 60נ"ז / ש' /  3שש"ס /  3

   12:15-14:30ה'     מסאלחה ליאלי גב'  18084א' 
 

  סדנא בסוגיות אתיות  
ה נפגשים  שעמם  מוסריות  שאלות  המעלים  אירועים  של   וניתוח  לדיון  מתקדמת  במהלך    סטודנטים סדנא 

ההתנסויות הלימודיות בשדות הקליניים השונים. הבסיס לדיון בכיתה הם עקרונות אתים ותיאוריות פילוסופיות   
נבחרות שנלמדו בשנה א'.  בסדנא יתורגלו הכרעות שבמהלכן יינתן קול לדעותיו ולבטיו של כל משתתף. בדיונים  

 יעשה שימוש מושכל בקוד האתי של האחיות והאחים.  
 60נ"ז / סד' /  2ס / שש" 2

 08:30-10:00ה'               אפל  אירנה גב'  18071א' 
 08:30-10:00ה'          עלי סאלחעולא  ד"ר  18071א' 
 08:30-10:00ה'            עוביד סמירה  ד"ר  18071א' 
 08:30-10:00ה'         מסאלחה ליאלי גב'  18071א' 
 08:30-10:00ה'   שמואל ניר  אושרה גב'  18071א' 
 08:30-10:00ה'        דהאמשהכמאל מר  18071א' 
 

         סיכונים חוק ומשפט בבריאות וניהול
הטכנולוגיות   והשתכללות  מחד,  החדשים  היסוד  חוקי  עם  החוקתית  והמהפכה  האזרחיים  החוקים  מערכת 

פעם את   לא  סבוכות שמביאות  ובעיות  מאידך, העלו שאלות  שערי בתי הרפואיות החדשות  אל  - המטופלים 
המשפט בתביעות נזיקיות ופליליות. מטרת הקורס היא להכיר את החוקים החדשים יחד עם ליבון ההיבטים  

לנזק האירוע  בין  הסיבתי  הקשר  רפואי,  וטיפול  באבחון  הנדרשות  המידה  ואמות  הנכות    - השונים  והערכת 
ה מדעת, סירוב לביצוע טיפול רפואי, החולה  והשלכותיה. כמו כן הקורס יעסוק בשאלות משפטיות, כמו הסכמ

הקטין ופסול הדין. ניהול סיכונים ידון בהקשר להיבטים המשפטיים במערכת הבריאות. היקף האירועים החריגים,  
 פעולות מנע ואירועים מחייבי הודעה. 

 60נ"ז / ש' /  2שש"ס /  2
 15:15-13:45  ' ד   גרוסמיכל  עו"ד  ד"ר  18061א' 
 15:15-13:45  ד'    כהן יגנה גילת ד"ר  18061א' 

 
 חלק ב'-פרויקט מחקרי קליני בסיעוד

הסטודנט  יתאר, יתרגל,  ויבצע תהליך של חשיבה, ניתוח והמלצה לעשיה מקצועית מבוססת ראיות מחקריות  
בסיעוד בהתבסס על הנלמד בחלק א' של הקורס. במסגרת האימון המתקדם יבצע הסטודנט עבודה קבוצתית  

ניסוח שאלת   ורציונל לבחירתו,  נושא  קיימים/שיPICOבשלבים: בחירת  טות עבודה מקובלות  , בחינת נהלים 
, ואימות  איתור מאמרים והערכתם על פי חשיבה ביקורתית וכללי ניתוח של עשייה מבוססת ראיות    במחלקה, 

ההמלצות עם המומחים בתחום במחלקה. הסטודנט יציג את העבודה לצוות המחלקה ובפוסטר/מצגת בכנס  
 "סיעוד מבוסס ראיות" בקמפוס המכללה. 

 60נ"ז / ש' /  2שש"ס /  3
ד' סמסטר א'  -ו נה ד' בלבד שעברו את כל הקורסים וההתנסויות הקליניות של שנה ג'  שמיועד לסטודנטים של  

 בהצלחה 
   08:30-10:45   ד'     הלפרין   עפרה ד"ר     18480א' 
   08:30-10:45   ד'      טרביה  ג'לאל ד"ר     18480א' 
   08:30-10:45  ד'         עוביד   סמירה ד"ר     18480א' 
   08:30-10:45  ד'           סטרן  כרמית  ד"ר    18480א' 
 08:30-10:45  ד'     עלי סאלח  עולא ד"ר     18480א' 
   08:30-10:45   ד'הלוי הוכוולד  ענבל ד"ר  18480א' 

 
 

 : (ארבעה)יש לבחור קורס אחד מתוך ה מיומנויות טיפול מתקדמות

 
 רב תרבותיות בסיעוד  

במרחב   התיאוריה  את  שמאתגרים  ורגשיים  אתיים  לבטים  מזמנת  חולי,  של  במצב  אוכלוסיות  עם  העבודה 
הפרקטיקה. למרות שלימודי התחום הסיעודי משלבים בהרחבה קורסים ודיונים על היבטים אלו, מטרת קורס  

קונפליקטים ומצבי    זה לזמן גישה שונה, הנקראת ביבליותרפיה. גישה זו משלבת למידה על תהליכים רגשיים, 
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עמימות וחוסר ודאות בעבודה הסיעודית, דרך טקסטים, מתחומי ידע מגוונים. שיטה זו גם מאפשרת מפגש של  
השיח האקדמי עם הפרקטיקה היומיומית, ומלמדת על הרלוונטיות של שיח זה לעבודה הסיעודית. הטקסט,  

והצו וקונפליקטים  דילמות  בין מצבים של  רך של המטפל להתמודד עימם בפרקטיקה  בעצם, משמש כמתווך 
  היומיומית, גם באופן עצמאי.

 60נ"ז / ש' /  2שש"ס /  2
 10:15-11:45'    ה  ד"ר תמי של   18488א' 

 
 שיתופי פעולה רב מקצועיים במערכת הבריאות  

כאחד.   ומטופלים  המקצוע  לאנשי  יתרונות  כבעלי  הוכחו  הבריאות  במערכת  מקצועיים  רב  פעולה   שיתופי 
עם זאת, המציאות בשטח היא שאנשי מקצועות הבריאות עומדים בפני אתגרים רבים בתחום, הנובעים מחוסר  

וחוסר בכלים מעשיים שיאפשרו להם לעבור מגילדת המקצוע המבודדת שלהם לעבודה   בשיתוף פעולה  ידע 
אמיתי. כאנשי מקצוע אנו מביאים איתנו גישות, תפיסות ואמונות המשפיעות על התנהלותנו מול אנשי מקצוע  

 אחרים ושאר השותפים במעגל הטיפולי.  
היכולת לזהות גורמים מהותיים אלה אצלנו ואצל השותפים לטיפול, תרחיב את גבולות המקצוע שלנו, תסייע  

 קטים ותקדם את יכולתנו להגיע לתוצאי בריאות מיטביים. בהתמודדות עם קונפלי 
 60נ"ז / ש' /  2שש"ס /  2

 10:15-11:45'   ה  שוראילת ד"ר  18486א' 
 

   נגישות השירות הרפואי לאנשים עם מוגבלויות
יעסוק בניתוח ביקורתי של רמת הנגישות של שירותי הבריאות, תוך חשיבה על דרכי פעולה לשיפור   הקורס 

 השירות בתחום הבריאות.   נגישות 
במהלך השיעורים, נכיר מודלים חברתיים לטיפול באדם עם מוגבלות, נכיר במעמדם של אנשים עם מוגבלות  
כן, נעבוד על פיתוח כלים   ובעת מפגש עם מערכת הבריאות בפרט. כמו  שכלית התפתחותית בחברה בכלל 

הקיימים במערכות השונות הפוגעים ביכולת של אדם    פרקטים להתערבות והנגשת שירות, תוך זיהוי החסמים
 עם מוגבלות לקבל שירות רגיש ונגיש לצרכיו. 

 60נ"ז / ש' /  2שש"ס /  2
 10:15-11:45'   ה   דניאלה מזור  ד"ר  18484א' 
 

 קליני בסיעוד מאמן 
 הקורס יקנה מיומנויות הדרכה בתחומים קליניים תוך שימוש במתודות סימולטיביות מתקדמות.  

תכני הקורס יכללו היכרות עם עולם הלמידה הסימולטיבית, מיומנויות ועקרונות במתן משוב , תרגול הדרכה,  
מים ודגמים להדרכה,  הכרות עם טכנולוגיות חדשות בהדרכה סימולטיבית, הדרכה ותרגול תפעול סימולטורים חכ

את   החוג  של  הסימולציה  במרכז  ידריכו  הסטודנטים  הקורס  במסגרת  תחקור.  בביצוע  ועקרונות  מיומנויות 
 הסטודנטים של שנה א' לפי תוכנית הלימודים בסימולציה. 

 60נ"ז / ש' /  2שש"ס /  2
 לקבלה לקורס מצטיינים מהחוג לסיעוד שעברו מבחן מיון מיועד לסטודנטים ק: 

תאריכי השיעור והפרקטיקום      20:30-14:30יום ה' בין השעות     בשאראת סונדוס  מרכזת הקורס: גב'    18485'  ב
 (22.09.22 - . )מעודכן נכון ליפורסמו בסילבוס שבאתר הקורס 

 
 הכנה לעולם העבודה בסיעוד 

העבודה   למעגל  כמו  יציאה  פשוטים  לא  אתגרים  החדשים  והאחיות  האחים  בפני  מציבה  הנוכחית  בתקופה 
התפתחות טכנולוגית, תהליכי אקדמיזציה ופרסונליזציה, רצון להגשמה עצמית וסיפוק בעשייה, מול התנהלות  
  מורכבת ודרישות משתנות של מערכת הבריאות. נדרשים מהבוגר תהליכי קבלת החלטות וניהול קריירה אל מול 
ושיתוף בדילמות העולות לקראת   ומורכבים. במהלך הקורס הסטודנט יקבל במה לשיח  אתגרים משמעותיים 
יציאתו למעגל העבודה, ייחשף למגוון תפקידים בעולם העבודה המקצועי ולאחים ואחיות שמנהלים וניהלו קריירה  

ה, יגדיר חזון מקצועי אישי, וייחשף  מגוונת בתחום הסיעוד וייצור מעגל קשרי עבודה, ירכוש כלים לתכנון קרייר
 . לכלים מעשיים להתמודדות בסיום הלימודים כמו ראיון עבודה וכתיבת קורות חיים

 60נ"ז / ש' /  2שש"ס /  2
ו  ק:  ד'  - מיועד לסטודנטים של שנה ד' בלבד שעברו בהצלחה את הקורסים וההתנסויות הקליניות של שנה ג' 

 סמסטר א' 
 13:00-14:30'   ד   הלוי הוכוולדענבל  ד"ר  18417' ב
 

 אימון מתקדם  - התנסות קלינית
ליישם מיומנויות  במוסדות הבריאות השונים מתקיימת    )סטאז'(  ההתנסות הקלינית באימון מתקדם  . מטרתה 

שונים  חולי  במצבי  במטופלים  כוללני  שילוב    , טיפול  כל  הידע  ה תוך  במהלך  במסגרת    שנותנרכש  הלימודים. 
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מיומנויות   יישום  כולל  הצוות  ובניהול  הטיפול  בניהול  הקשורות  סיעודיות  פעולות  יבצע  הסטודנט  ההתנסות 
 תקשורת והדרכת מטופלים. ההתנסות תאפשר מעבר הדרגתי מכוון ומונחה לתפקוד מקצועי עצמאי בעתיד. 

 60נ"ז /  4.5 
 )ציון עובר בסמסטר א'(,   18046, 18306, 18305  , 18303,18304, 18302 ק: 

בתיאום עם המדריך   15:00-23:00או משמרת ערב   07:00-15:00ג' משמרת בוקר -ימים א'  18307ב' 

 . הקליני

*רשימת שיבוץ הסטודנטים וכן תאריכי ההתנסות יפורסמו בתחנת המידע האישית של כל סטודנט לפני תחילתה  
 של ההתנסות. 

 
 

 לתואר ראשון בסיעוד  סבת אקדמאיםכנית הות
 

  אקדמית:  יועצת
 גב' מסאלחה ליאלי 

 
 מבנה הלימודים כנית וות

ומיומנויותמטרת   ידע  לבוגריה  להקנות  הלימודים  בטיפולכנית  יסודות    ות  על  המבוססים  וחולי,  בבריאות 
 תיאורטיים במדעי החברה, מדעי ההתנהגות הסיעוד והבריאות.  

 התוכנית מותאמת לדרישות הרישוי של משרד הבריאות. 
 סמסטרים(.   7שנתיים וחצי ) משך הלימודים 

 
 
 כנית הלימודים מורכבת משלושה תחומים הקשורים זה בזה: ות

 מדעי ההתנהגות ומדעי החיים. מבואות במדעי החברה,  .1
 יסודות במדעי הסיעוד וקידום בריאות.  .2
 לימודי סיעוד:   .3

 נלמדים בקמפוס המכללה.  -לימודי סיעוד עיוני 
ובסדנאות תקשורת בין    תרגול במרכז הסימולציה  ,המתקיימים בהכשרה הקלינית   - לימודים בקליניקה

 מיומנויות קליניות.    -ותוך אישית 
 

 פי החלוקה הבאה: -שנות לימוד אקדמיות, על  2.5נ"ז במהלך   131סטודנטים שצברו  זכאים לתואר בוגר, 

 נ"ז  30 לימודי יסוד 

 נ"ז  19 לימודי סיעוד 

 נ"ז  56 לימודים עיוניים קליניים 

 נ"ז  26 הכשרה קלינית 

 נ"ז  131 סה"כ: 

 
 הכשרה קלינית 

 ' ללימודים.  ג- ' וב ההכשרה הקלינית  תתבצע בשנים 
משמרות  התנסות בכל    שעות  8  , יוקדשו שלושה ימי לימוד בשבוע )כולל סמסטר קיץ(  ' בכל סמסטר  ג -' ובבשנים  

 ואישור היחידה הקלינית.  בתיאום עם המדריך הקליני  בוקר או ערב
 

 בתחומים הבאים:   במוסדות בריאות שונים במסגרת ההכשרה הקלינית ישולבו הסטודנטים 
סיעוד החולה הפנימי, סיעוד החולה הכירורגי, סיעוד האישה, סיעוד הילד, סיעוד בריאות הנפש, רפואה דחופה,  
כהכנה  בסיעוד  מתקדמות  מיומנויות  ויפתח  יעמיק  הסטודנט  בה  מתקדמת  קלינית  והתנסות  בקהילה  סיעוד 

 להשתלבות עתידית במקצוע הסיעוד.  
 

בריאות  במוסדות  מתקיימת  קלינית  הארץ  הכשרה  ידי    .ברחבי  על  עצמאי  באופן  מתבצע  למוסדות  הרישום 
זמינות השדות הקליניים באזורים גיאוגרפיים שונים בצפון  בוהסטודנטים תוך פיקוח היחידה להכשרה הקלינית  

 הארץ ומרכזה. 
 

 . ההכשרה הקלינית כרוכה בהוצאות נסיעה שאינן כלולות בשכר הלימוד 
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 עצמאית, ובאחריות הבלעדית של הסטודנט. ההגעה למקום ההכשרה היא 

 
 

 
 מרכז לסימולציה והכשרה בסיעוד 

 הלימודים הקליניים מלווים בתרגולים מדמים טיפול סיעודי מקצועי, המונחים על ידי אחים ואחיות בכירים.  
התרגול כולל: מיומנויות כפיים, חשיבה קלינית, התמודדות עם דילמות אתיות וקבלת החלטות. כולם יחדיו מהווים  

 חלק מתהליך מתן טיפול סיעודי למטופל המדמה מצבים מהמציאות.   
 ' יתרגלו הסטודנטים במרכז הסימולציה כחלק מחייב מתוכנית הלימודים. א החל משנה א' סמסטר 

קיץ  מתקיים    התרגול במרכז הסימולציה בוקר סמסטר  ,  08:00-14:00בין השעות  -בשתי משמרות: משמרת 
 . 14:30-20:30 -משמרת ערב 

 

 דרישות מנהל הסיעוד במשרד הבריאות 
לבדוק את דרישות משרד הבריאות כתנאי להגשת מועמדות למבחן הממשלתי  על הסטודנט מוטלת החובה  

 מורשים לעסוק בסיעוד". -לתואר אח/ות מוסמך/ת ולרישום ב"פנקס האחיות 
 

 : משנה לשנהסמסטר לסמסטר ותנאי מעבר 
 

 הראשונה ללימודיו בחוג,   חודש אפריל, בשנהעל הסטודנט מוטלת האחריות להציג עד סוף  .1
 אישור מלשכת הבריאות על ביצוע חיסונים בהתאם לנוהל החיסונים של משרד הבריאות.  

 . בחוג לסמסטר השלישי סטודנט שלא יציג אישור לא יוכל להמשיך את לימודיו  
סטודנט החוזר על שנה  ציון עובר ועמידה בדרישות כל הקורסים. כל כישלון יעכב את הלימודים בשנה.   .2

או כישלונות בקורסים, רשאי לחזור על שנה אקדמית פעם אחת בלבד במהלך  / אקדמית, עקב אי עמידה ו
 התואר. 

 
 
 

 כנית הלימודים ות
 )ייתכנו שינויים בתוכנית הלימודים( 

 

 שנה א' 
 

 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 ובסיעוד אתיקה, חוק ומשפט בבריאות  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'  - סיעוד בכירורגיה 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
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 60 4 4 חלק ב'  -במחלות פנימיות סיעוד  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 

 
 

 שנה ב' 
 

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

 60 3 3 חלק ג'  -סיעוד במחלות פנימיות  18533

 60 3 3 חלק ג'  - סיעוד בכירורגיה 18550

 60 3.5 3.5 סיעוד במצבים דחופים ובטראומטולוגיה  18554

 60 4 4 חלק ב' -סיעוד הילד והמתבגר 18577

 60 5 5 סיעוד בבריאות הנפש  18553

- התנסויות קליניות -מיומנויות תקשורת 18591
 1חלק 

2 2 60 

 60 4 4 חלק ב'  - סיעוד במיילדות ובגניקולוגיה 18536

מבוא למנהל, אבטחת איכות, ניהול   18584
 סיכונים וניהול טיפול 

2 2 60 

  4 4 סיעוד הקהילה  18581

- התנסויות קליניות -מיומנויות תקשורת 18592
 2חלק 

2 0 60 

השלים/לא   - 6 שנה ב'  - תרגול במרכז הסימולציה 18611
 השלים 

חדשנות טכנולוגית ומובילות דיגיטלית   18590
 בבריאות 

1 1 60 

  31.5 539.  סה"כ 
 (  06.11.22 -)מעודכן נכון ל

 
 שנה ג'

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

 60 2 2 סיעוד מבוסס ראיות   18517

- התנסויות קליניות -מיומנויות תקשורת 18593
3לק ח  

2 0 60 

  2 4  סה"כ 

 
     '**ג-ב' שנים   -הכשרה קלינית

 

 ציון מעבר  סמסטר שנה נ"ז שם הקורס  קוד הקורס 

 60 א ב 4 * סיעוד המבוגר הכירורגי- התנסות קלינית 18600

 60 א ב 4 * סיעוד המבוגר הפנימי- התנסות קלינית 18601

קיץ   ב/ ב 3 *שה*י סיעוד הא- התנסות קלינית 18602  60 

קיץ   ב/ ב 2 * * סיעוד פסיכיאטרי- התנסות קלינית 18603  60 

קיץ   ב/ ב 2 * סיעוד הילד* - התנסות קלינית 18604  60 

קיץ   ב/ ב 3 *סיעוד בקהילה*- התנסות קלינית 18605  60 

קיץ   ב/ ב 2 * * סיעוד ברפואה דחופה- התנסות קלינית 18606  60 

 60 א ג 6 אימון מתקדם- התנסות קלינית 18607

    26  סה"כ 
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   ' סמסטר א' ב * התנסות זו תתקיים בשנה 

   קיץ  /  'ב ' סמסטר בבשנה    התנסות זו תתקיים** 
 ההכשרה הקלינית עשויה להתקיים מעבר למועדי הסמסטרים המפורסמים * **

 
 בפ" תש לסטודנטים שהחלו את לימודיהם בשנה"ל   -שנה ב'

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

 60 3 3 חלק ג'  -סיעוד במחלות פנימיות  18533

 60 3 3 חלק ג'  - סיעוד בכירורגיה 18550

 60 3.5 3.5 סיעוד במצבים דחופים ובטראומטולוגיה  18554

 60 4 4 חלק ב' -סיעוד הילד והמתבגר 18577

 60 5 5 סיעוד בבריאות הנפש  18553

- התנסויות קליניות -מיומנויות תקשורת 18591
 1חלק 

2 2 60 

מבוא למנהל, אבטחת איכות, ניהול   18584
 סיכונים וניהול טיפול 

2 2 60 

- התנסויות קליניות -מיומנויות תקשורת 18592
 2חלק 

2 0 60 

השלים/לא   - 6 שנה ב'  - תרגול במרכז הסימולציה 18611
 השלים 

  22.5 30.5  סה"כ 

 
 
 

 ב פ" לסטודנטים שהחלו את לימודיהם בשנה"ל תש-התנסויות קליניות  -שנה ב'

 

 ציון מעבר  סמסטר  שנה  נ"ז שם הקורס  קוד הקורס 

 60 א ב 4 סיעוד המבוגר הכירורגי* - התנסות קלינית 18600
 60 א ב 4 סיעוד המבוגר הפנימי* - התנסות קלינית 18601
 60 ב/ קיץ  ב 3 סיעוד האישה**- התנסות קלינית 18602
 60 ב/ קיץ  ב 2 סיעוד פסיכיאטרי** - התנסות קלינית 18603
 60 ב/ קיץ  ב 2 סיעוד הילד** - התנסות קלינית 18604
 60 ב/ קיץ  ב 3 סיעוד בקהילה**- התנסות קלינית 18605
 60 ב/ קיץ  ב 2 סיעוד ברפואה דחופה** - התנסות קלינית 18606
 60 א ג 6 אימון מתקדם- התנסות קלינית 18607

    26  סה"כ 

 
 

 פ"א תש לסטודנטים שהחלו את לימודיהם בשנה"ל   -'גשנה 
 

 שנה ג'
 

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

 60 2 2 סיעוד מבוסס ראיות  18517

71854   - תקשורת בין ותוך אישית מיומנויות קליניות 
3חלק   

2 0 60 

  2 4  סה"כ 

 
 

 פ"א תשלסטודנטים שהחלו את לימודיהם בשנה"ל -התנסויות קליניות  -'גשנה 

 



 החוג לסיעוד -גשנתון תשפ" 

 

33 

 ציון מעבר  סמסטר  שנה  נ"ז שם הקורס  קוד הקורס 

 60 א ב 4 סיעוד המבוגר הכירורגי* - התנסות קלינית 18600
 60 א ב 4 סיעוד המבוגר הפנימי* - קליניתהתנסות   18601
 60 ב/ קיץ  ב 3 סיעוד האישה**- התנסות קלינית 18602
 60 ב/ קיץ  ב 2 סיעוד פסיכיאטרי** - התנסות קלינית 18603
 60 ב/ קיץ  ב 2 סיעוד הילד** - התנסות קלינית 18604
 60 ב/ קיץ  ב 3 סיעוד בקהילה**- התנסות קלינית 18605
 60 ב/ קיץ  ב 2 סיעוד ברפואה דחופה** - קליניתהתנסות   18606
 60 א ג 6 אימון מתקדם- התנסות קלינית 18607

    26  סה"כ 

 
 תווספו לתשלום שכר הלימוד לאחר הרישום. יחלק מהתנסויות אלו  

 

 
 ירוט ותקצירי הקורסים פ
 

 שנה א'   <<
 

 )מקוון מלא(  חלק א' – אנטומיה ופיזיולוגיה
ומערכות הפועלות    מדהים המורכב ממיליונים של תאים המאורגנים ברקמות, גוף האדם הוא מבנה   איברים 

כיחידה אחת. במהלך קורס זה אנסה להציג ולהכיר לך את גוף האדם )הגוף שלך(, ולהראות שאפשר להבין   
הרקמות השונות  אותו למרות מורכבותו. בקורס נלמד באופן יסודי את מבנה ותפקוד התא הבודד, כבסיס להבנת  

הבונות את אברי הגוף. הקורס יעסוק בלימוד המבנה, מיקום והיחסים השוררים בין אברי הגוף השונים. זאת  
מתיימר להקיף    הקורס אינו   לצורך הבנת דרך פעולת הגוף במצבים פיזיולוגיים ובהתפתחות תהליכים פתולוגיים. 

ללמד את  ו   בסיס מוצק במבנה גוף האדם  ודנטיםסטלתת ל   אלא  וללמד את כל מה שידוע על מבנה גוף האדם
האדם  גוף  לתיאור  משתמשים  אנו  בה  יתקיימו    . השפה  הסמסטר  בהתאם    3במהלך  במכללה  שיעורים 

 לתאריכים שיפורסמו בסילבוס.
 60' / א נ"ז /  4שש"ס /  4

   08:30-11:45ב'     סימון שבתמיטל ד"ר   18573א' 
 

 מבוא לפסיכולוגיה 
בהצגת תחומי העניין והמחקר השונים בפסיכולוגיה. במסגרת השיעור נתייחס למספר תחומים  הקורס יעסוק  

בהן עוסקת הפסיכולוגיה תוך התייחסות לניסויים בולטים, לתיאוריות מובילות ולגישות רלוונטיות. בין הנושאים  
 ,תית, תהליכי תפיסה וחשיבה זיולוגית, פסיכולוגיה של הלמידה, פסיכולוגיה חברי שיידונו בקורס : פסיכולוגיה פ 

 . פסיכולוגיה קוגניטיבית, תיאוריות אישיות, פסיכופתולוגיה 
 60נ"ז / ש' /  2שש"ס /  2

 08:30-10:00   ד'  רז סיון ד"ר  70004א' 

 
 כימיה וביוכימיה 

יכלול: מושגים  הקורס יקנה ידע והבנה בסיסיים הרלוונטיים לסיעוד, בכימיה כללית ובכימיה אורגנית. הקורס  
בסיסיים בכימיה, מבנה האטום, טבלה מחזורית, קשרים כימיים, תגובות כימיות, איזוטופים ושימושם ברפואה.  

 תרכובות, חומצות ובסיסים, תמיסות וריכוזי תמיסות, תהליכי דיפוזיה ואוסמוזה בגוף האדם. 
מבנה ותפקיד, מבנה שומנים  -, אנזימיםמבנה ותפקיד- הכרת חלבונים-בקורס ילמדו  מושגים בסיסיים בביוכימיה

והכרת מצב הומיאוסטאזיס בגוף, הבקרות המופעלות לשמירה על מצב זה ומנגנונים  -וקבוצות סוכרים ותפקידם
 פיסיולוגים לוויסות ושמירה על מדדים יציבים בגוף כמו: טמפרטורה, מים, אלקטרוליטים, רמת גלוקוז. 

 60נ"ז / ש' /  3שש"ס /  3
 12:45-15:00'  ד   הרדוף  הגר ד"ר  18565א' 

 
 מיקרוביולוגיה, וירולוגיה ואימונולוגיה 

: מיקרואורגניזמים גורמי מחלות; חיידקים, נגיפים,  ובאימונולוגיה  הקורס יקנה ידע בסיסי במיקרוביולוגיה קלינית 
בקורס ילמדו נושאים כלליים כמו; פלורה רגילה  פטריות ופרזיטים.  אופן הדבקה, שיטות גילוי במעבדה ומניעה.  

 של האתרים השונים בגוף האדם, אופן הפעולה של המערכת החיסונית, מבנה ומטבוליזם של התא החיידקי. 
 60נ"ז / ש' /  3שש"ס /  3

   10:15-12:30ד'       הרדוףהגר ד"ר  18519א' 
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       )מקוון מלא(  ודיאטטיקהתזונה 
,  )פחמימות, שומנים, חלבונים ויטמינים, מינרלים ומים(  כיבים העיקריים של המזון בהכרת המרהקורס יעסוק  

המזון, סימון תזונתי    תבהכרת עקרונות התזונה הנכונה  לאדם הבריא במעגל  החיים )קצובה מומלצת, פירמיד
ת אכילה, סוכרת מחלות  במעגל החיים(, התייחסות לטיפול התזונתי במצבי חולי )השמנה, הפרעו   ם צרכים מיוחדי

הזנות מיוחדות(, יושם דגש על תפקיד הדיאטנית, והאחות בטיפול    לב, מחלות כליה, מחלת מערכת העיכול,
אחות כחלק מצוות מטפל רב מקצועי, העשרת הידע  בתחום קידום אורח חיים    -התזונתי ועל הקשר דיאטנית  

בחצי אחד של הסמסטר, מפגש ראשון יתקיים  נלמד  הקורס    )תזונה ופעילות גופנית( והתאמתם לאוכלוסייה.
 . פרונטלי במכללה ושאר השיעורים באופן מקוון בהתאם לתאריכים שיפורסמו בסילבוס הקורס

   60נ"ז / ש' /  1שש"ס /  1
 16:45-18:15'  ב   ברקוביץ אלה גב'  18521א' 
 

 אפידמיולוגיה מבוא ל
להבנת התפוצה של מחלות ומצבי בריאות באוכלוסייה והגורמים  האפידמיולוגיה הנה תחום מדעי בסיסי המשמש  

להן. הקורס יכלול למידת עקרונות האפידמיולוגיה תוך התייחסות למחלות חריפות וכרוניות נבחרות. יושם דגש  
הצגת  יכולת  שיפור  אפידמיולוגים,  מחקרים  לביצוע  כלים  מתן  הקריאה    על  יכולת  שיפור  ופענוחם,  נתונים 

ש קליניות  הביקורתית  החלטות  לקבלת  ככלי  האפידמיולוגיה  חשיבות  והבנת  התפרצויות  חקירת  מאמרים,  ל 
    והחלטות בתחום בריאות הציבור.

 60נ"ז / ש' /  2שש"ס /  2
 14:15-45:15דרעי  ג'  שני גב'  18528א' 
 

 )מקוון מלא( וקידום בריאות מבוא לסיעוד 
אדם, סביבה, בריאות וסיעוד באמצעות  - העולם המקצועי בסיעודהקורס יקנה ידע במושגי היסוד של השקפות  

הסיעוד   מחויבות  תודגש  בריאות,  ותפיסות  בריאותית  התנהגות  העצמה,  ומחלה,  בריאות  המושגים  הוראת 
 שיעורים במכללה בהתאם לתאריכים שיפורסמו בסילבוס.   3במהלך הסמסטר יתקיימו  לקידום בריאות. 

 60' / דסנ"ז /  2שש"ס /  2
   12:15-13:45ב'        סטרן  כרמית ד"ר  18514א' 
   12:15-13:45ב'       מסאלחה ליאלי גב'  18514א' 
   12:15-13:45עלי סאלח   ב'  עולא  ד"ר  18514א' 
 

  )מקוון מלא(  ואמבריולוגיה  גנטיקה
הגנטיקה המודרנית.  בקורס נלמד יסודות של הגנטיקה הקלאסית ונפתח צוהר לחידושים מרחיקי הלכת בתחום  

צורות תורשה  כרומוזומליים,  דומיננטית,  )  נתמקד במבנה החומר הגנטי, שינויים  למין,  אוטוזומלית, תאחיזה 
שיעורים במכללה בהתאם לתאריכים    3במהלך הסמסטר יתקיימו    . רצסיבית, תורשה לא מנדלית( וייעוץ גנטי

 שיפורסמו בסילבוס. 
   60נ"ז / ש' /  3שש"ס /  3
 14:15-16:30'  ב   גפני חן גב'  18523' א
 

 בסיעוד  חוק ומשפט בבריאות ואתיקה, 
הקורס דן בדילמות אתיות ומשפטיות הנובעות מתחום הרפואה והסיעוד. מערכת החוקים האזרחיים והמהפכה  
החוקתית עם חוקי היסוד החדשים מחד, והשתכללות הטכנולוגיות הרפואיות החדשות מאידך, העלו שאלות  

נזיקיות -ובעיות סבוכות שמביאות לא פעם את המטופלים אל שערי בתי  ופליליות. מטרת    המשפט בתביעות 
הקורס היא להכיר את החוקים החדשים יחד עם ליבון ההיבטים השונים ואמות המידה הנדרשות באבחון וטיפול  

והערכת הנכות והשלכותיה. כמו כן הקורס יעסוק בשאלות משפטיות,    -רפואי, הקשר הסיבתי בין האירוע לנזק 
טין ופסול הדין ובשאלות אתיות כמו, הקצאת משאבים,  כמו הסכמה מדעת, סירוב לביצוע טיפול רפואי, החולה הק

 ניסויים רפואיים ועוד.  
 60נ"ז / ש' /  2שש"ס /  2
   17:00-15:30   'ד    גרוסמיכל  עו"ד ד"ר  15718' א
 

   פסיכולוגיה התפתחותית
מהתקופה  מטרת הקורס להקנות מושגי יסוד והבנה בסיסית של תהליכים התפתחותיים לאורך כל מעגל החיים,  

הקדם לידתית ועד הזקנה, מתוך הכרה בחשיבותם עבור העוסקים במקצוע הסיעוד. הקורס יעסוק בהיבטים  
של   תיאורטיים  מודלים  יוצגו  ובמהלכו  שפתית  חברתית  קוגניטיבית,  רגשית,  גופנית,  התפתחות  של  שונים 

ההתפתחות, על  המשפיעים  בגורמים  נדון  הקורס  במסגרת  פסיכולוגית.  המשפחתי,    התפתחות  התא  כגון 
 הסביבה החברתית, הקשרים תרבותיים ובין תרבותיים, וכן בקשיים הקיימים לאורך התהליך ההתפתחותי. 

 60נ"ז / ש' /  2שש"ס /  2
   08:30-10:00   ' ג   ברעם ינאיעינב  גב'  18524' א
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 עקרונות הסיעוד הקליני א'
ילמדו   הקורס מקנה לסטודנטים את הבסיס לפיתוח חשיבה קלינית בסיעוד, האומדן הגופני. במהלך הקורס 

תרגול מיומנויות האומדן   הסטודנטים בכיתה את עקרונות האומדן, טכניקות הבדיקה, הממצאים ומשמעותם.
    . מהלימוד בקורס זה  הגופני יתקיים במרכז הסימולציה. התרגול הוא חלק בלתי נפרד

 60נ"ז / ש' /  2שש"ס /  2
 10:15-11:45ג'      אדלבי נסרה  ד"ר  18548א' 

 
     פתולוגיה 

הפתופיזיולוגיה  הקורס  בתהליכי  כללית  מתמקד  פתולוגיה  הקורס:  נושאי  מחלות.  של  תהליכי  -והפתוגנזה 
הסתגלות של התא, נזק תאי ומות תאי, מחלות איסכמיות, הפרעות המודינמיות, תהליכי דלקת אקוטית וכרונית,  

 ומנגנוני ריפוי.  
 60נ"ז / ש' /  2שש"ס /  2

 18565, 18519, 18573ק: 
 11:15-12:45'  ד   זלוטניק  -שרמןאפרת ד"ר  18522' ב
 

  סיעוד בגריאטריה 
ביולוגיים  בהיבטים  ידע  יקנה  של  -הקורס  ומקומיים  אוניברסליים  וכלכליים  חברתיים  פסיכולוגיים,  פיזיולוגיים, 

ה מודל  באמצעות  ההזדקנות  הנם:  ICF  - תופעת  העיקריים  הנושאים  הביולוגי.  שינויים  - פיזיולוגי-בהיבט 
אובדן, הקשיש ומשפחתו ואיכות  - וגיבהיבט הפסיכולבריאות וחולי וקידום בריאות בזקנה,  - פיזיולוגיים בזקנה

מערכת השירותים לקשיש באשפוז ובקהילה, מדיניות בריאות וזקנה בארץ  -בהיבט החברתי והכלכלי  חייהם, 
 הקשיש, משפחתו והמדינה.  ובעולם. יושם דגש על אספקטים סיעודיים בהקשר של 

 60נ"ז / ש' /  2שש"ס /  2
 18521,  18565, 18519, 18573 ק:
   10:15-11:45'  ג   קוחלי חיילובסקי טל ד"ר  18540ב' 
 

   חלק א'  -סיעוד במחלות פנימיות
בקורס ילמדו מכלול הנושאים בטיפול הסיעודי במבוגרים במצבי חולי שכיחים של המערכות הקרדיווסקולרית  

והסימפטומים של מצבי  ומערכת הנשימה. הקורס יקנה ידע על גורמי הסיכון למחלות ודרכי מניעתן, הסימנים  
וההתערבות הטיפולית המכוונת למניעת החמרת מצב המטופל, לייצובו     מחלה חריפים וכרוניים, דרכי אבחון

באמצעות   והעצמתם  משתנים  בריאות  מצבי  עם  ומשפחתו  היחיד  התמודדות  יודגשו  בהוראה  ולשיפורו. 
 . ההתערבות הדרכתית המכוונת לקבלת החלטות בבריאות וטיפול עצמי

 60נ"ז / ש' /  5שש"ס /  5
 18565, 18519, 18573ק: 

   14:15-19:00    'ג    זלאטקיןיגאל   ד"ר מרכז הקורס:  18531' ב

 
  ( מלא)מקוון   חלק ב' -הפיזיולוגי ואנטומיה 

הקורס הוא קורס המשך למבוא לגוף האדם, בו ניתן הבסיס הנדרש להבנת הגוף. בקורס זה נעסוק במערכות  
המוציאות לפועל את תפקודי הגוף. נבין את המנגנונים העומדים בבסיס פעולת המערכות השונות, ונראה  השונות  

שיעורים במכללה בהתאם לתאריכים    3במהלך הסמסטר יתקיימו    כיצד הגוף פועל כיחידה אחת אינטגרטיבית.
 שיפורסמו בסילבוס. 

 60נ"ז / ש' /  3שש"ס /  3
 18565, 18519, 18573ק: 
 12:15-14:30ב'     סימון שבתמיטל ד"ר  18574ב' 
 

  חלק א'  -הכירורגיבסיעוד 
בקורס ילמדו מכלול נושאים בטיפול הסיעודי במבוגר לקראת התערבות כירורגית ואחריה. יושם דגש על מחלות  

ההרדמה    וגורמי סיכון להתפתחות מצבים הדורשים התערבות כירורגית, אמצעי אבחון, קבוצות בסיכון, סיכוני
והניתוח ופעולות מקדמות בריאות לפני ואחרי התערבות ניתוחית. נושאי הקורס כוללים הכנת החולה לניתוח,  
טיפול והשגחה בחדר ניתוח, ההרדמה, הטיפול והניטור לאחר הניתוח, טיפול בפצעים קשיי טיפול ופצעי ניתוח,  

 מערכת העיכול ואורתופדיה.   – ה כללית פצעי לחץ וכוויות, דרמטולוגיה, כירורגי - כירורגיה פלסטית
 60נ"ז / ש' /  5שש"ס /  5

  18565, 18519, 18573ק: 
 15:00-19:00'  ב  18520' ב

   גרוסמןשרון  גב'   מרכזת הקורס:  
 

 )מקוון מלא(  ב' -חלק א' ו ב' עקרונות הסיעוד הקליני
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. נושאי הקורס הם: מניעת העברת זיהומים,  קליני קורס שמטרתו להקנות  ידע והבנה של עקרונות הטיפול ה
במטופל,   אישי  הרפואיטיפול  הטיפול  חמצן   ניהול  מתן  רפואי,  מדרכי  ו  וחשבון  הפרשות  שאיבת  אינהלציה, 

לוהנשימה,   ואלקטרוליטים,    ריד ו חדירה  נוזלים  דם, מאזן  וסטומות במערכת השתן ולקיחת  צנתרים  ,  צנתרים 
בטיחות  , חוקן, הוצאת אבני צואה, ובקו עורקי  , הטיפול בווריד מרכזיוצריוומ מתן דם וסטומות במערכת העיכול, 

 הטיפול. 
 במסגרת הקורס יתקיים תרגול במרכז הסימולציה אשר מהווה חלק בלתי נפרד מהלימודים בקורס זה.  

 שיעורים במכללה בהתאם לתאריכים שיפורסמו בסילבוס.   3יתקיימו  ים סמסטרשני הבמהלך  
 60נ"ז / ש' /  4"ס / שש  4
 18565, 18519, 18573, 18548 לחלק א':   ק: 

 18565, 18519,18574, 18573,  18548 18583ק: לחלק ב': 
   10:15-11:45ב'    שובל  נגה  גב'  18583ב' 
 12:15-15:30'   ב  שובל נגה   גב'   18585ק' 

 
  חלק א' -סיעוד במיילדות ובגניקולוגיה

הקורס מתמקד בתהליכים פיזיולוגיים, פתולוגיים, חברתיים ונפשיים בחיי האישה במעגל החיים. ידונו מצבים  
הריון, לידה, משכב הלידה, הילוד והפג. יינתן דגש על העצמת האישה לקידום בריאותה, הכרת זכויותיה   כמו:

יים בריא. ידע והבנה בנושאים אלה יהוו עבור הסטודנט בסיס לטיפול הסיעודי באישה בקהילה  וקיום אורח ח
 ובמוסדות האשפוז. 

 60נ"ז / ש' /  3שש"ס /  3
 18523,  18565, 18519, 18573ק: 
 08:30-11:00   ד'     שטרןטל גב'  18535ב' 
 

   קלינית פרמקולוגיה
במסגרת הקורס יכיר הסטודנט את קבוצות הפרמקולוגיות השונות התוויותיהן, דרכי פעולתן והשפעתן, תופעות  
הספיגה   דרכי  התרופות,  והכנת  מתן  צורות  ובהנקה,  בהריון  שימוש  תרופתית,  בין  אינטראקציה  הלוואי 

ויוצג  בפני הסטודנטים על פי    המטבוליזם וההפרשה. הקורס יקיף את קבוצות הפרמקולוגיות הנפוצות בארץ 
הפרעות בלחץ הדם,  ווסקולארית,  - תרופות למערכת הקרדיו-השפעתן על מערכות הגוף ומחלות השונות, כגון

ווירליים,  -, אנטיביוטיקה, אנטי קפית ומרכזיתי ה  מערכת העצביםתעוקת לב, אי ספיקת לב והפרעות קצב לב,  
    ועוד.   סרטן כנגד  נוגדי פטריות ושחפת, תרופות 

 60נ"ז / ש' /  4שש"ס /  4
 18565, 18519, 18573 ק: 
 13:15-16:15ד'    ח'מאיסי פהים  ד"ר  18527ב' 
 

   מקוון מלא()יישומית  פרמקולוגיה
הכרת תהליכי מחלה נפוצים, הכרת יעדים  לטיפול במחלות הכולל    ידע הדרוש לתלמידי סיעוד   הקורס מקנה  

הטיפול   עם  והיכרות  תרופתי,  הקלטיפול  את  התרופתי  יכיר  הסטודנט  הקורס  במסגרת  הקבוצות  יים. 
הפרמקולוגיות השונות התוויותיהן, דרכי פעולתן והשפעתן, תופעות הלוואי אינטראקציה בין תרופתית, שימוש  
יקיף את קבוצות   ובהנקה, צורות מתן והכנת התרופות, דרכי הספיגה המטבוליזם וההפרשה. הקורס  בהריון 

- פוצות בארץ ויוצג בפני הסטודנטים על פי השפעתן על מערכות הגוף ומחלות השונות, כגון הפרמקולוגיות הנ
התריס תרופות   בלוטת  איזון  כאבים,  שיכוך  דם,  בקרישת  הפרעות  אלרגיה,  אסטמה,  דלקות,  ,  להרדמה, 

    חרדה, פסיכוזה ועוד. ,  פרקינסון, פרכוסים 
 60נ"ז / ש' /  3שש"ס /  3

   18565, 18519, 18573 ק:
    מתוקשב '  ה  יוגבמירב ד"ר  18526ב' 

 
 חשיבה קלינית  

לפתח את החשיבה ומיומנות קבלת ההחלטות בקליניקה באמצעות למידה עצמית מודרכת, ניתוח    הקורס   מטרת
 ודיון מונחים בכיתה של מצבים מדמי מציאות.    

 60/   ' סנ"ז /   2שש"ס /  2
 18519, 18565, 18573 ק: 
   08:30-10:00'  ג          אפלאירנה גב'  18582ב' 
   08:30-10:00'  ג  מסאלחה ליאלי גב'  18582ב' 
 

 )מקוון מלא(  עזרה ראשונה
הקורס יקנה ידע במתן עזרה ראשונה במצבי חירום כמו: החייאה, טיפול בפצוע, שברים, הלם, חבלות גב, כוויות  
ופגיעות מבעלי חיים. החלק העיוני של הקורס נלמד בצורה מתוקשבת באמצעות לומדה שמסייעת לסטודנט  

 התרגול המעשי הסטודנט יבצע על בובות סימולציה להחייאה. ללמוד בצורה יעילה, את 
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 60נ"ז / ש' /  1.5שש"ס /   1.5
    ( 16.08.22 - )מעודכן נכון ל   16:15-17:45    ' ג     שובלנגה  גב'  18562' ב

)בהתאם  שיעורים מקוונים   שיעור פרונטלי,  הקורס משלב למידה דיגיטלית באמצעות לומדה ללימוד עצמי  
  בתאריך )   08:30-15:45   'ההתרגול יתקיים  :  מעשי תרגולו לתאריכים שיפורסמו בסילבוס הקורס (

 ( 30.08.22 -)מעודכן נכון ל  (הקורס   בסילבוסשיפורסם 

 

 )מקוון חלקי(  חלק ב'   -סיעוד במחלות פנימיות
אנדוקרינולוגיה כולל מחלת הסוכרת,  בקורס ילמדו מכלול הנושאים בטיפול הסיעודי במבוגרים בתחומים הבאים:  

ראומטולוגיה, טיפול בכאב, מחלות זיהומיות, נוירולוגיה, נפרולוגיה הקורס יקנה ידע על גורמי הסיכון למחלות  
ודרכי מניעתן, הסימנים והסימפטומים, דרכי אבחון והתערבות הטיפולית המכוונת למניעת החמרת מצב החולה.  

היח התמודדות  יודגשו  ההתערבות  בהוראה  באמצעות  והעצמתם  משתנים  בריאות  מצבי  עם  ומשפחתו  יד 
עצמי. וטיפול  בבריאות  החלטות  לקבלת  המכוונת  הכאב,   הדרכתית  מנגנוני  כולל  הכאב  נושא  ילמד  בנוסף, 
 עקרונות הטיפול והשפעת הכאב על איכות החיים של המטופל. 

 60נ"ז / ש' /  4שש"ס /  4
 18582,18526, 18531, 18527, 18574,  18573, 18565, 18519ק: 
 יגאל זלאטקין    ד"ר מרכז הקורס:   18532' ק

שיעורים במכללה בהתאם לתאריכים   3במהלך הסמסטר יתקיימו    - מלא)מקוון   08:30-11:45ב'     : 1מפגש  
 שיפורסמו בסילבוס(.  

 . פרונטלי במכללה( )   08:30-11:45ג'  : 2מפגש 
 

 )מקוון חלקי(  חלק א'  -סיעוד הילד והמתבגר
ובמתבגרים. הנושאים הנכללים   ילדים  בילודים, תינוקות, פעוטים,  ומחלה  ידע על מצבי בריאות  יקנה  הקורס 
ואבחון מצבי   גילוי מוקדם  וגילוי מוקדם של בעיות התפתחות, מניעת מחלות,  והתפתחות  גדילה  בקורס הם: 

ביל  ותמיכה  טיפול  בילדים,  טיפוליות  גישות  כירורגים  מחלה,  והיבטים  וכרוניים  חריפים  במצבים  ובמשפחה  ד 
 ברפואה ובסיעוד הילד.  

 60נ"ז / ש' /  3שש"ס /  3
 18524, 18527 18526,18565,  18519, 18574, 18573ק: 
   תא סונדוס בשאר גב'   18576' ק

 (יאסינכרונ   מלאמקוון  ) 08:30-10:45    ': ד 2מפגש   ( במכללה)פרונטלי   12:15-14:30: ג' 1מפגש 

 
 )מקוון מלא( חלק ב'   -הכירורגיבסיעוד 

בקורס ילמדו מכלול נושאים בטיפול הסיעודי במבוגר לאחר התערבות כירורגית ואחריה. בקורס יושם דגש על  
מחלות וגורמי סיכון להתפתחות מצבים הדורשים התערבות כירורגית, אמצעי אבחון, קבוצות סיכון, תכנון, טיפול  

   ת לאחר ניתוח, בנושאים הבאים: נוירוכירורגיה, כירורגיית חזה, אורולוגיה וכלי דם.ופעולות מקדמו
    60נ"ז / ש' /  4שש"ס /  4

                       18582, 18520, 18527, 18526, 18565,  18519, 18574, 18573ק: 

שיעורים במכללה בהתאם    3יתקיימו  במהלך הסמסטר    - אמל   )מקוון  16:00-19:00   ב'  : 1מפגש    18530ק'  
 (. לתאריכים שיפורסמו בסילבוס

 ( יסינכרונ -א  מלאמקוון )  15:45-18:45  ד'  :2מפגש 
   שרון גרוסמןגב' מרכזת הקורס: 

 

  שנה א -תרגול במרכז הסימולציה 
זיהומים וניהול  במסגרת התרגול במרכז הסימולציה נדרשים הסטודנטים לתרגל מדידת סימנים חיוניים, מניעת  

  הלך בקיץ במ  ל יתקיים  התרגו  .ב'"  הטיפול התרופתי. התרגול מבוסס על הקורסים "עקרונות הסיעוד הקליני א' ו 
נכון ל.  בהתאם לתאריכים שיפורסמו באתר הקורס או ערב  / בשתי משמרות, בוקר ומרוכזים  ימים    4   -)מעודכן 

30.08.22)   
 ( 16.08.22 - )מעודכן נכון ל   נ"ז / תר' / עובר 0 /שש"ס   6

 18582 18573,18574, 18565, 18548, 18519 ק: 
      (30.08.22  -)מעודכן נכון ל   ימים מרוכזים.   4במשך   14:30-20:30או    08:00-14:00א'   18610ק' 

*התרגול בסימולציה יופיע במערכת השעות ביום א' כברירת מחדל ולכן יש להתעדכן בתאריכים שיפורסמו באתר  
 ( 30.08.22 -)מעודכן נכון ל הקורס ע"י מזכירות מרכז הסימולציה. 

 

 .  *ייתכן ומספר ימי סימולציה יתקיימו בימי שישי 
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 ' בשנה   <<
 

 שנה ב' -תרגול במרכז הסימולציה 
במסגרת התרגול במרכז הסימולציה נדרשים הסטודנטים לתרגל את עקרונות הטיפול הסיעודי הקליני. התרגול  

סיעוד הילד והמתבגר חלק א'", סיעוד במיילדות וגניקולוגיה  מבוסס כל הקורסים " עקרונות הסיעוד הקליני ב'", 
 ( 30.08.22 - )מעודכן נכון לחלק ב'" וסיעוד במצבים דחופים ובטראומטולוגיה".  

ערב בהתאם לתאריכים שיפורסמו באתר    ערב או  /שתי משמרות, בוקר ו ב   ימים  4במשך  קיץ  התרגול יתקיים ב 
 (18.08.22 -)מעודכן נכון להקורס. 

 ( 16.08.22 - )מעודכן נכון ל   נ"ז / תר' / עובר 0 /שש"ס   6
 18554, 18536, 18535, 18577, 18576, 18565, 18519, 18574,  18610, 18582, 18548ק: 
 ( 30.08.22 -)מעודכן נכון ל .  ימים מרוכזים  4במשך  08:00-14:00א'   18611' ק

*התרגול בסימולציה יופיע במערכת השעות ביום ו'' כברירת מחדל ולכן יש להתעדכן בתאריכים שיפורסמו באתר  
 ( 30.08.22 - )מעודכן נכון ל  הקורס ע"י מזכירות מרכז הסימולציה. 

 
 *יתכן ומספר ימי סימולציה יתקיימו בימי שישי 

 
 סיעוד המבוגר הכירורגי -התנסות קלינית

,  אורתופדיה קלינית מתקיימת במחלקות השייכות לחטיבה הכירורגית )כירורגיה כללית, אורולוגיה, התנסות הה
מיומנויות   ולתרגל  ועוד(. מטרתה להכיר  כירורגיה פלסטית  כירורגית חזה,  דם,  כלי  בסיסיות    סיעודכירורגית 

החומר הנלמד  ידע וחשיבה קלינית תוך יישום    על בסיס   , כירורגית  התערבות מבוגר עם  הומתקדמות במטופל  
 בתחום הכירורגיה. 

    60נ"ז /  4
 18527, 18526, 18583 18585, 18582,  18610 , 18530, 18520ק: 

' וכל הסימולציות אשר  א השלמת כל התרגול הסימולטיבי של שנה  תנאי הקדם להתחלת ההתנסות הינם 
 ההתנסות.   במהלך מתקיימות  

בתיאום עם    15:00-23:00או משמרת ערב    07:00-15:00ד' בשני סבבים משמרת בוקר  - ימים ב'  18600א'  
 . המדריך הקליני

שיבוץ הסטודנטים וכן תאריכי ההתנסות יפורסמו בתחנת המידע האישית של כל סטודנט לפני תחילתה  רשימת  *
 של ההתנסות. 

 

 סיעוד המבוגר הפנימי -התנסות קלינית
  סיעוד קלינית מתקיימת במחלקות השייכות לחטיבה הפנימית.  מטרתה להכיר ולתרגל מיומנויות  התנסות  הה

על בסיס ידע וחשיבה קלינית ותוך יישום של החומר הנלמד בתחום סיעוד    ,מבוגר הבסיסיות ומתקדמות במטופל  
 המבוגר הפנימי. 

   60נ"ז /  4
 18527, 18526, 18583,  18585, 18582,  18610, 18532, 18531ק: 

שנה   של  הסימולטיבי  התרגול  כל  השלמת  הינם  ההתנסות  להתחלת  הקדם  אשר  א תנאי  הסימולציות  וכל   '
 ההתנסות.   במהלך מתקיימות  

בתיאום עם    15:00-23:00או משמרת ערב    07:00-15:00ד' בשני סבבים משמרת בוקר  - ימים ב'  18601א'  
 . המדריך הקליני

הסטודנטים וכן תאריכי ההתנסות יפורסמו בתחנת המידע האישית של כל סטודנט לפני תחילתה  רשימת שיבוץ  *
 של ההתנסות. 

 
 חלק ג'   -סיעוד במחלות פנימיות

הדם   מערכת  במחלות  הסרטן,  במחלת  הסובלים  במבוגרים  הסיעודי  בטיפול  הנושאים  מכלול  ילמדו  בקורס 
הסיכון למחלות ודרכי מניעתן, הסימנים והסימפטומים , דרכי  ובממאירות המטולוגית. הקורס יקנה ידע על גורמי  

אבחון והתערבות הטיפולית המכוונת למניעת החמרת מצב החולה, לייצובו, לשיפורו ולתמיכה במצבים חשוכי  
מרפא. בהוראה יודגשו התמודדות היחיד ומשפחתו עם מצבי בריאות משתנים והעצמתם באמצעות ההתערבות  

 קבלת החלטות בבריאות וטיפול עצמי. הדרכתית המכוונת ל 
 60/ ש' /   נ"ז 3 שש"ס /   3

 18548,18585,18583, 18582, 18527, 18526, 18565, 18519, 18574,  18573, 18532, 18531ק: 
 14:00-16:15'  אזלאטקין     יגאל  ד"ר מרכז הקורס:   18533 א'
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 חלק ג' -סיעוד בכירורגיה

נושאים בטיפול הסיעודי במבוגר לקראת התערבות כירורגית ולאחריה. בקורס יושם דגש  בקורס ילמדו מכלול  
על מחלות וגורמי סיכון להתפתחות מצבים הדורשים התערבות כירורגית, אמצעי אבחון, קבוצות בסיכון, תכנון  

 עיניים וכירורגיית שד.    ,טיפול ופעולות מקדמות בריאות לאחר ניתוח. נושאי הקורס: א.א.ג. 
  60נ"ז / ש' /  3שש"ס /  3

                 18520,18530,18573,18574,18519,18565,18526,18527,18582,18548,18583,18585ק:
    16:30-18:45   'א  18550א' 

    גרוסמןשרון גב' מרכזת הקורס: 

 
 חלק ב'  -סיעוד הילד והמתבגר

רצף   על  וחולי  בריאות  במצבי  והבנה  ידע  יקנה  ילוד הקורס  הרחבת  -הגיל  המשך  יכלול:  הקורס  מתבגר. 
והילד   הידע   כולל סיעוד הפג  וכרוניות,  גישות טיפוליות ותמיכה במחלות חריפות  התיאורטי במניעה, אבחון, 

תוך   להתערב  ומשפחתו,  הילד  של  סיעודיות  בעיות  לזהות  מסוגל  יהיה  הסטודנט  הקורס  בסיום  האונקולוגי. 
 . עילות לקידום בריאות הילד ומשפחתו הפעלת שיקול דעת, ולנקוט בפ

 60נ"ז / ש' /  4שש"ס /  4
 18524, 18527, 18526, 18565, 18519,  18574, 18573, 18576ק: 
    08:30-11:45    ' א   ראתבשאסונדוס גב'  18577 'א

 
 )מקוון מלא(  סיעוד בבריאות הנפש 

מיומנויות ספציפיות של אומדן והגדרת ליקויים  הקורס יעסוק בהיבטים של משבר ומצבי חולי נפשי, יושם דגש על  
בטיפול עצמי ודרכי התערבות. ילמדו סוגי הפרעות וליקויים נפשיים כמו מצבים פסיכוטיים, דיכאון, מצבי חירום,  
התמכרויות וטיפולים תרופתיים ואחרים. יושם דגש על פעולות מקדמות בריאות למניעה או איתור מוקדם של  

 ן פעולות מקדמות בריאות לשיקום חולה הנפש בקהילה. מצבי לחץ/משבר, וכ
 שיעורים במכללה בהתאם לתאריכים שיפורסמו בסילבוס.  2-3במהלך הסמסטר יתקיימו 

 60נ"ז / ש' /  5שש"ס /  5
 70004, 18527, 18526ק: 
 09:00-12:45    'ה   מגריל יוסי מר  18553א' 

   
 1חלק  -תקשורת בין ותוך אישית מיומנויות קליניות

קורס המשלב הקניית ידע תיאורטי בהיבטים שונים של הקשר הטיפולי, ויישומו בהתנסות במסגרת ההתנסות  
הקלינית. ילמדו מיומנויות ראיון ואנמנזה סיעודית. באמצעות המפגש הבין אישי הסטודנט ילמד לגבש הבנות על  

 צרכי האדם הן בהיבט הרגשי והן בהיבט הסיעודי.  
 60 /נ"ז / ש'   2שש"ס /  2
   12:15-13:45   'א            חמיס חאלד  ומר   גבאי משהליזו  גב'    18591' א
   (06.11.22 -)מעודכן נכון ל   12:15-13:45    'א    גב' אודליה אראל קרליץ וגב' טניה קרונוס   18591' א
    12:15-13:45    'א        שחר               חסיה  וגב'  רובין טל  גב'   18591' א

 
  אבטחת איכות, ניהול הטיפול ולמנהלמבוא 

 הקורס מקנה מושגי יסוד ותהליכים הקשורים לארגוני בריאות, גישות לניהול טיפול ואבטחת איכות הטיפול.  
  בין הנושאים הנלמדים: מאפייני ארגוני בריאות, מנהיגות בארגונים, פיתוח חזון, סגנונות ניהול, תרבות ארגונית, 

והתמודדות עם שינויים בארגון. כמו כן ילמדו מודלים ועקרונות לניהול טיפול,    במקצוע הסיעוד לחצים ושחיקה  
אבטחת איכות הטיפול, עשייה מבוססת ראיות,   עבודת צוות רב מקצועי, תפקידים בסיעוד, סולם קליני לאחיות, 

   .מדידה והערכה של תוצאי טיפול
 60נ"ז / ש' /  2שש"ס /  2

    13:15-14:45   ' א    מסאלחהליאלי גב'     18584ב' 

 
 סיעוד במצבים דחופים ובטראומטולוגיה 

במחלקה לרפואה     הקורס עוסק באפידמיולוגיה, בקליניקה, בזיהוי ובניהול הטיפול בחולים עם מצבים מסכני חיים 
דחופה )מלר''ד(. במהלך הקורס סטודנטים יכירו מאפיינים ייחודיים של עבודת הצוות במלר''ד; עקרונות טריאג';  

וחודר  קהות  חבלות  מעיכה;  ופגיעת  הדף  פגיעת  פציעה;  בנפגעי  מנגנוני  הטיפול  עקרונות  התחשמלות;  ות; 
שיטת   לפי  חיים  ATLSטראומה  בעלי  ידי  על  והכשות  עקיצות  נשיכות,  טראומה;  בנפגע  מערכתיות  פגיעות   ;

 נפגעים )אר''ן(. -ארסיים; הרעלות ועקרונות אב''כ וחל''כ בנפגעים בודדים ובאירועים רבי 



 החוג לסיעוד -גשנתון תשפ" 

 

40 

   60נ"ז / ש' /  3.5שש"ס /   3.5
 18582, 18527, 18526ק: 

 10:15-13:00   'א     אוריס דור  גב'  18554' ב
 

   2חלק  -תקשורת בין ותוך אישית מיומנויות קליניות
קורס המשלב הקניית ידע תיאורטי בהיבטים שונים של הקשר הטיפולי, ויישומו בהתנסות במסגרת ההתנסות  
הקלינית. ילמדו מיומנויות ראיון ואנמנזה סיעודית. באמצעות המפגש הבין אישי הסטודנט ילמד לגבש הבנות על  

 צרכי האדם הן בהיבט הרגשי והן בהיבט הסיעודי.  
   קיץ( ")שנה ב', סמסטר  4חלק  - מיומנויות קליניות -תקשורת בין ותוך אישית   לקורס "קורס זה מהווה קדם  

 60נ"ז / ש' /  0שש"ס /  2
   18601, 18600,   18591ק: 

 08:30-10:00    'א           חמיס מר חאלד ו גבאי משה ליזו גב'  18592' ב
 ( 06.11.22 -)מעודכן נכון ל   08:30-10:00     א'    אודליה אראל קרליץ וגב' טניה קרונוס גב'  18592' ב
 08:30-10:00 א'                    שחר חסיה  וגב'  רובין    טל גב'  18592' ב

 

 סיעוד האישה  - התנסות קלינית
ההתנסות הקלינית בתחום סיעוד האישה מתקיימת במחלקות השייכות לחטיבת בריאות האישה )מחלקות נשים,  

  תוךלפתח מיומנויות של חשיבה קלינית והתערבות סיעודית    התנסות ה  מטרת  . ועוד(   יולדות, חדר לידה, ילודים 
 יניים הקשורים לבריאות האישה. טיפול במגוון מצבים קלהאבחון והאינטגרציה בין הידע התיאורטי ותהליכי 

    60נ"ז /  3
 ( 12.12.22 - )מעודכן נכון ל  18591, 18610, 18536,  18582, 18601, 18600 ק: 

 . זו תנסות ימולציות המתקיימות לפני תחילת הבנוסף לכך, תנאי הקדם לתחילת ההתנסות הינם השלמת כל הס
או משמרת ערב    07:00-15:00בשבוע, משמרת בוקר  ימים    3סמסטר ב' ההתנסות תתקיים    18602  קיץ  /   ב'

ימים כל שבוע למשך תקופת    3-4בתיאום עם המדריך הקליני. התנסות בקיץ תתקיים בין    15:00-23:00
 בתיאום עם המדריך הקליני.  15:00-23:00או משמרת ערב   07:00-15:00ההתנסות. משמרת בוקר 

 

 סיעוד פסיכיאטרי  - התנסות קלינית
לינית בתחום הסיעוד הפסיכיאטרי מתקיימת במרכזים לבריאות הנפש ובמחלקות פסיכיאטריות  ההתנסות הק

לתרגל מיומנויות תקשורת עם המטופל הפסיכיאטרי   ת ההתנסות מטרובמרפאות בקהילה.    כלליים  בבתי חולים 
 שיבה קלינית.  ולצפות בתהליכי אבחון וטיפול במגוון מצבים קליניים הקשורים לבריאות הנפש על בסיס ידע וח 

    60נ"ז /  2
 ( 12.12.22 -)מעודכן נכון ל  18591, 18610, 18582,  18553, 18601, 18600 ק: 

  בנוסף לכך, תנאי הקדם לתחילת ההתנסות הינם השלמת כל הסימולציות המתקיימות לפני תחילת התנסות

או משמרת    07:00-15:00בוקר ימים בשבוע, משמרת  3סמסטר ב' ההתנסות תתקיים  18603קיץ  /  ב'   .זו

ימים כל שבוע למשך   3-4בתיאום עם המדריך הקליני. התנסות בקיץ תתקיים בין  15:00-23:00ערב 

בתיאום עם המדריך   15:00-23:00או משמרת ערב   07:00-15:00תקופת ההתנסות. משמרת בוקר 

 הקליני. 

 

 סיעוד הילד - התנסות קלינית
סיעוד הילד מתקיימת במחלקות השייכות לחטיבת הילד )מחלקות ילדים, כירורגית  ההתנסות הקלינית בתחום  

מטרתה להכיר ולתרגל מיומנויות טיפול בסיסיות ומתקדמות בטיפול     ועוד(.   ילדים, מחלקות אמבולטוריות ילדים
קלינית  וחשיבה  ידע  בסיס  על  יישו  , בילד  גופם  תוך  והתפתחות  גדילה  לשלבי  ובהתאם  הנלמד  נית  החומר 

 וקוגניטיבית על רצף בריאות וחולי.  
    60נ"ז /  2
 ( 12.12.22 -)מעודכן נכון ל   18591, 18582, 18610,  18577,  18601, 18600 ק: 

 בנוסף לכך, תנאי הקדם לתחילת ההתנסות הינם השלמת כל הסימולציות המתקיימות לפני תחילת ההתנסות,  
או משמרת ערב    07:00-15:00ימים בשבוע, משמרת בוקר    3סמסטר ב' ההתנסות תתקיים    18604  קיץ  /   ב'

ע למשך תקופת  ימים כל שבו  3-4בתיאום עם המדריך הקליני. התנסות בקיץ תתקיים בין    15:00-23:00
 בתיאום עם המדריך הקליני.  15:00-23:00או משמרת ערב   07:00-15:00ההתנסות. משמרת בוקר 

 

 סיעוד ברפואה דחופה  - התנסות קלינית
ההתנסות הקלינית בתחום רפואה דחופה מתקיימת במחלקות לרפואה דחופה בבתי חולים כלליים, ובמחלקות  

פנימי מהיר אמבולטוריות ל ואבחון  בין    התנסותה  מטרת  .טראומה/תאונות  אינטגרציה  מנגנון  וליישם  להרחיב 
הידע העיוני והמיומנויות הקליניות של הסטודנט בטיפול באוכלוסיות שונות הפונות למלר"ד, לתרגל מיומנויות  

 ינית.  טיפול בסיסיות ומתקדמות במצבים קליניים מורכבים ומגוונים על בסיס ידע וחשיבה קל 
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    60נ"ז /  2
 ( 12.12.22 - )מעודכן נכון ל  18591, 18554, 18582,  18610, 18601, 18600 ק: 

 בנוסף לכך, תנאי הקדם לתחילת ההתנסות הינם השלמת כל הסימולציות המתקיימות לפני תחילת ההתנסות,  

או משמרת    07:00-15:00ימים בשבוע, משמרת בוקר  3סמסטר ב' ההתנסות תתקיים  18606 קיץ   /  ב'

שבוע למשך  ימים כל  3-4בתיאום עם המדריך הקליני. התנסות בקיץ תתקיים בין  15:00-23:00ערב 

בתיאום עם המדריך   15:00-23:00או משמרת ערב   07:00-15:00תקופת ההתנסות. משמרת בוקר 

 הקליני. 

 

 סיעוד בקהילה  - התנסות קלינית
מתקיימת   הקהילה  סיעוד  בתחום  הקלינית  בקהילה.  ההתנסות  הבריאות  לתרגל    התנסותה  מטרתבשירותי 

דע וחשיבה קלינית, להרחיב וליישם מנגנון אינטגרציה בין הידע  מיומנויות טיפול בסיסיות ומתקדמות על בסיס י
תוך מיקוד בפרטים,  יות מגוונות הנמצאות בקהילה,  העיוני למיומנויות הקליניות של הסטודנט בטיפול באוכלוס 
 משפחות וקבוצות, בדגש על קבלת החלטות וניהול טיפול.  

    60נ"ז /  3

 ( 12.12.22 -)מעודכן נכון ל  18591, 18581 ,18582,  18610, 18601, 18600 ק: 

   . בנוסף לכך, תנאי הקדם לתחילת ההתנסות הינם השלמת כל הסימולציות המתקיימות לפני תחילת ההתנסות
או    07:00-15:00ימים בשבוע, משמרת בוקר  3סמסטר ב' ההתנסות תתקיים ', ד-' ב  18605 קיץ   /  ב'

ימים כל שבוע   3-4המדריך הקליני. התנסות בקיץ תתקיים בין  בתיאום עם    15:00-23:00משמרת ערב 
בתיאום עם   15:00-23:00או משמרת ערב   07:00-15:00למשך תקופת ההתנסות. משמרת בוקר 

 המדריך הקליני. 
 

לפני   סטודנט  כל  של  האישית  המידע  בתחנת  יפורסמו  ההתנסות  תאריכי  וכן  הסטודנטים  שיבוץ  **רשימת 
 תחילתה של ההתנסות. 

 
 

 ' גשנה   <<
 

 סיעוד מבוסס ראיות 
מטרות הקורס הן לארגן, לעבד, למקד ולעשות אינטגרציה של נושאים נבחרים מתחומי הלימוד בסיעוד הקליני  

 המתקדם.  
בסוגיות קליניות מתקדמות.   תוך דגש על אינטגרציה ודיון  הקליניים המרכזיים  הקורס מקיף את מגוון הנושאים

פנימי וכירורגי,    -מועברות ע"י אחים מומחים כאשר כל מרצה מתמחה בתחום ספציפי: המבוגר כל ההרצאות  
בדיון ותרגול סוגיות ושאלות   מתנסה  הסטודנט   פסיכיאטריה, רפואת חירום, מיילדות, גניקולוגיה, ופדיאטריה.

 מקצועיות העולות בכתה וכן נדרש לחשיבה פעילה ותרגול סוגיות מקצועיות בבית. 
בריאות   בריאות הנפש,  י הקורס: מחלות והפרעות בריאות שכיחות בתחומים המבוגר הפנימי והכירורגי,נושא

 האישה ובריאות הילד. 
    60נ"ז / ש' /  2ס / שש" 2

   18606, 18605, 18604, 18603, 18602, 18601, 18600,  18611, 18610, 18582ק: 
  שעברו בהצלחה את כל הקורסים וההתנסויות הקליניותמיועד לסטודנטים של שנה ג' בלבד בנוסף, 

 08:30-10:00' א    עשור גולקופרידה  גב'  18517' א
 

   3חלק  -תקשורת בין ותוך אישית מיומנויות קליניות
לשכלל   הקורס  מטרת  אישית.  ותוך  אישית  בין  ותקשורת  טיפוליות  מיומנויות  לקורסי  המשך  מהווה  הקורס 

משתתפים  מיומנויות   מרובות  אינטראקציות  הכוללות  מורכבות  וסיעודיות  תקשורתיות  בסוגיות  התמודדות 
של   המקצועית  ההתפתחות  תהליכי  על  דגש  יושם  בקורס  וקולגות(.  סמכות  דמויות  משפחתו,  בני  )מטופל, 

צועית  הסטודנטים, גיבוש הזהות המקצועית, דרך פיתוח יכולת הניתוח של אירועים מנקודת מבט אישית, מק
 ותיאורטית עם דגשים לקראת היציאה לעולם העבודה. 

 60נ"ז / ש' /  0שש"ס /  2
    18546 ק: 
   10:15-11:45א'      חמיס מר חאלד  ו גבאי משהליזו  גב'    18547' א

    10:15-11:45  א'              שחר גב' חסיה  ו  רובין טל  גב'   18547א' 
 

 אימון מתקדם  - התנסות קלינית
ליישם מיומנויות  במוסדות הבריאות השונים מתקיימת    )סטאז'(  ההתנסות הקלינית באימון מתקדם  . מטרתה 

שונים  חולי  במצבי  במטופלים  כוללני  שילוב    , טיפול  כל  הידע  ה תוך  במהלך  במסגרת    שנותנרכש  הלימודים. 



 החוג לסיעוד -גשנתון תשפ" 

 

42 

הצוות   ובניהול  הטיפול  בניהול  הקשורות  סיעודיות  פעולות  יבצע  הסטודנט  מיומנויות  ההתנסות  יישום  כולל 
 תקשורת והדרכת מטופלים. ההתנסות תאפשר מעבר הדרגתי מכוון ומונחה לתפקוד מקצועי עצמאי בעתיד.  

 60נ"ז /  6
                    18592, 18591, 18601, 18600, 18582, 18611, 18610, 18606, 18605  , 18604,18603, 18602 ק: 

 . בלבד שעברו בהצלחה את כל הקורסים וההתנסויות הקליניות של שנה ב'מיועד לסטודנטים של שנה ג'  

בתיאום עם   15:00-23:00או משמרת ערב  07:00-15:00ימים משמרת בוקר  3-4בין ',  ד- א' 18607' א

 . המדריך הקליני

תה  *רשימת שיבוץ הסטודנטים וכן תאריכי ההתנסות יפורסמו בתחנת המידע האישית של כל סטודנט לפני תחיל
 של ההתנסות. 

 


