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תכנית לימודים  לתואר "בוגר" - .B.S.N במסלול הסבת אקדמאים לתואר ראשון 

בסיעוד

מבנה תכנית הלימודים בשנה א':

רעבמ תושידר 
'מס

זנ"
סורקה

םקדומ ודמיל 

(אביב )סמסטר א' טר סמס

ידעמ  יםיהח

3 'אה יוגלוייזפה ימונטא

3 הימיוכיוב יהימכ 

2
תזונה בבחרים נקיםפר

3 היגלומונואי ויהגלוו וירגיהלורוביוקמי

3 קרמח תטו ושיגיהלומיואפידא למבו 

וד הסיעידעמ

3 ועמקצא למבו סיעוד

2 רת הציבואובריא למבו

2 תאישיבינ  תקשורת תמנויומיו 

הברהח ידעמ 

2 תאוברי של הגיהלווציוס

תוהגנתהה ידעמ 

2 הגילוסיכולפ אמבו 

יללכ

1.5 האשונ רעזרה

( קיץ)סמסטר  ב'סמסטר 

םייהח ידעמ 

4 ב'  יהגלומיה פיזיוטואנ

3 תאישי תמאתמו  אהפור וגיהלובריומא  טיקה,גנ 

3 'א גיהלוקומפר 

וד הסיעידעמ

3 ילינקד העוסית הקרונוע

2 ליקדן פיזימאו תקרונוע 

תוהגנתהה ידעמ 
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  2 אמבו  תתיחות התפגיהלוסיכולפ

-  ינויע  יםיני קליםודמיל

  12  (גירור וכימיפניר )גמבוד העוסי

- 55.5  ז"נ 'ה אנש  סך* הכל
 

 

 

 

חובת מעבר בכל הקורסים והחובות של שנה ג', כתנאי לעלות לשנה ד' 
 

 

מבנה תכנית הלימודים בשנה ב': 
 

 

 רת מעבדרישו
 ס'מ

 נ"ז
 ורסהק

 וקדםלימוד מ

 סמסטר א'

ידעמ  םייהח

  4  ' בגיהלוקומפר

  3  היגלותופ

יםיני קליםודמיל   ינויע  – הליב  יורסק

  12  (גירור וכימיפניר )גמבוד העוסי

  2  לי ובחותאוברי בקן הזסיעוד

 וד הסיעידעמ

  2 דרכה,ת המנויומיו  ץעוכה ויימית

 תויני קלתויונסתה

  7
  – גי(רורי וכמיפניקן ) והזמבוגרד העוסי

  תליניקתסותנה

 ב'סמסטר 

-יםיני קליםודמיל  ינויע   – הליב  יורסק

  7  רגתבמד והילד העוסי

  7 גלבמע  תהפוריו אישהד העוסי 

  3  הילקה בסיעוד

 וד הסיעידעמ  

  2 תגיוסו  דעוסי בתתיוא

  תויני קלתויונסתה

  2 תסותנה   תליניק  – להקהי ביעודס

  קיץסמסטר

וד הסיעידעמ 

  2  דעוסי ובתאוברי בט ומשפקחו

  1 תטחאב  סיעוד בתאיכו

  2  תגוימנה וולניה
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-  ינויע  יםיני קליםודמיל

  3  מהאוטר וופים דחמצבים בסיעוד

  3 תאוברי בסיעוד  הנפש

-  תויונסתה  יםיני קליםודמיל

  2  רגתבמד והילד העוסי

  2 גלבמע  תהפוריו אישהד העוסי 

  1   ACLS  –  חירוםמצבי בסיעוד

67   ז"נ  -'ב  הנש  *סך הכל
 

 

 

 

חובת מעבר בכל הקורסים והחובות של שנה ב', כתנאי לעלות לשנה ג' 
 

מבנה תכנית הלימודים בשנה ג': 
 

 

 רת מעבדרישו
 ס'מ

 נ"ז
 ורסהק

 וקדםלימוד מ

 סמסטר א'

-  ינועי  יםיני קליםודמיל

  2 תאוברי בסיעוד  הנפש

  1 בדעות האוברי 

 יללכ

  2 תא לכלכלמבו  תאוברי

-  תויונסתה  יםיני קליםודמיל

  2
–  תסותנה  תאוברי בסיעוד הנפש

 תליניק

  2
  – מהאוטר וופים דחמצבים בסיעוד

  תליניקתסותנה

  2
  תואברי ולהקהי בתאובריקידום

  ט(קד )פרוייהעוב

 ב'סמסטר 

 םיינרמס

  3 ליניק   סיעודב מינרס

 יללכ

  3   קום בשיתקרונוע

 תויני קלתויונסתה

  7 תליניק  תמקדתמ תסותנה 

   

22   ז"נ  - ' גהנש  *סך הכל
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* ייתכנו שינויים בתוכנית הלימודים.  
 

הערה: ציון "עובר" בקורסים הוא 60 ובקורסי סיעוד ציון "עובר" 70, אלא אם כן צוין אחרת. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


