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חוגים אקדמיים מוכרים לצרכי שכר בשירות המדינה, שירותי בריאות 

 - 3.8.2020 -כללית ובתי החולים "הדסה" ו"שערי צדק" נכון ליום  

 אחיות

 

 תואר  

 

 דירוג  

B.A M.A ו-Ph.D  תאריך החלטת

 הוועדה

 הערות

   סיעוד סיעוד אחיות

ניהול מערכות בריאות / ניהול 

 רפואי

   פיזיולוגיה

 מטעם מכללת הדסה.   ניהול אירגוני שירות

יוכר מסלול ניהול מערכות 

בכפוף לרישום  בריאות בלבד,

שם המסלול בגיליון הציונים 

של הסטודנט, שיוצמד 

 לתעודת הבוגר.

 

 

 

   ניהול מערכות בריאות

   הציבורבריאות  

טיפול בהבעה  \ריפוי באומנויות  

 לסלי קולג'ויצירה של 

לעובדים מועסקים  

ילדים,  –במחלקות/יחידות 

אונקולוגיה, גריאטריה 

 פסיכיאטריה.

 

 

לעובדים מועסקים בתחום   בריאות תעסוקתית 

 הרפואה התעסוקתית.

 לעובדים מועסקים בתחום.  אפידמיולוגיה ורפואה מונעת 

לאחיות "חינוך תוך שירות"   חינוך 

ואחיות המועסקות בבי"ס 

 לסיעוד .
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כמו כן למרכזות תחום 

מחלקתיות במטה משרד 

הבריאות, בתחומים: פיתוח 

מקצועי, הנחיות מקצועיות, 

 הסמכה או בחינות.

תינתן הכרה בכל המחלקות   )לימודי הזקנה( הגרונטולוגי 

בהם על פי נתוני שנה 

להגשת הקודמת  תקלנדארי

 יותר   הבקשה

 65מהמאושפזים בני  60%-מ

 ומעלה.

 בריאות נפש קהילתית 

 )חוג הנלמד באונ' חיפה(

לאחיות העוסקות  -בקהילה  

בתחום שיקום חולי נפש, ללא 

 מיגבלת דרגה.

לאחיות  -בבתי חולים

מנהלות העוסקות בתחום 

שיקום חולי נפש )המשובצות 

 ומעלה(.  14ברמת גמול 

 תואר מאונ' בר אילן.  ביואתיקה 

 מאונ' בן גוריון.  (M.E.Mרפואת חירום ) 

לאחיות המשובצות ברמת 

ןמעלה העוסקות  14גמול 

 בשגרה בתחום החירום.

 M.H.A  בבריאות הציבור וניהול

 .מערכות בריאות

 .מטעם אונ' בר אילן 

 

 

 (M.S.Cבטיפול פליאטיבי )  בתחום

התמחות שיכוך כאבים והרגעה 

 ולימודי קץ חיים

 נלמד באונ' נוטינגהם 

  18.2.2019 מינהל ומדיניות מערכות בריאות  

למי שעוסקת בתחום הרחב של  3.6.2019  מיילדות 

 מקצוע נשים. 

התכנית הבינתחומית להתפתחות  

 החיפ 'הילד באונ

המועסקות בטיפול  לאחיות 3.8.2020

 בילדים:

 א. במרכזים להתפתחות הילד;

 ב. במחלקות/יחידות ילדים;
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ג. במחלקות/יחידות, לרבות 

בבריאות הנפש, שממוצע גילאי 

שנים  3-המטופלים בהן ב

המלאות האחרונות עומד על 

אחוזים מטופלים עד  50מעל 

ככל  18או עד גיל   9גיל 

שמדובר באוכלוסיות חינוך 

 מיוחד שזכאיות לסל שיקום.

 

 הערה

 

במידה והעובד מציג תעודה על תואר ראשון בחוג אקדמי שאינו מפורט ברשימת החוגים המוכרים לצרכי שכר ובידיו 

 ..B.Aתעודה על תואר שני מחוג אקדמי שמפורט ברשימה, העובד ישובץ בסולם 

 


