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תכנית לימודים  לתואר "בוגר" - .B.S.N בסיעוד

מבנה תכנית הלימודים בשנה א':

רעבמ תושידר 
'מס

זנ"
סורקה

םקדומ ודמיל 

סמסטר א'

ידעמ  יםיהח

4 היוגלוייזפה ימונטא

2  יתנורגאוית ללכה יימכ

2
תזונה בבחרים נקיםפר

וד הסיעידעמ

4 ועמקצא למבו סיעוד

2 בורהצי תאוברי בתקרונוע 

2 תאישי בינתקשורת תמנויומיו 

תוהגנתהה ידעמ 

2 הגילוסיכולפ אמבו 

החברי המדע

3 (ילגתראה+קה )הרצטיסטיטסא למבו

ת יהודיירה יצקורסי

2 דרנימודן העיוב יברהע   טבמשפ איןכי הנישוער 

ה העשרקורסי

2 תתירקו ביאהקרי ותעימד תיבהכ 

1.5 האשונ רעזרה

ב'סמסטר 

םייהח ידעמ 

3  יהגלומיה פיזיוטואנ

3 תאישי תמאתמו  אהפורו   גיהלובריומא , קהטיגנ

3 היגלומונואי ויהגלוו וירגיהלורוביוקמי

3 'א גיהלוקומפר 

2 מיהביוכיא למבו

ודהסיע ידעמ 

3 ילינקד העוסית הקרונוע

תוהגנתהה ידעמ 
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  2 אמבו  תתיחות התפגיהלוסיכולפ

ידעמ  הברהח

  2  תגוימנה וולניה

  2 תא לכלכלמבו  תאוברי

  2 מייישו  מחשב

  2 גיה שללווציוס  תאוברי

- 54.5  ז"נ'ה אנשהכלסך   *

, הללמכהןונקתיעל פ תיבר עהבעהבורת פטשידר בודמ לענטוד סט כלייבח   ',ףו סעד  תינגלובאה אנש   ',  בהנשוף סעד    
     .הללמכהןונקת בה ראתוובהחשללאמוטפיר.תיפיהספציםודמי הלתינוכתשל     ברמעהתושידר בהעמידף לוסנ זאת

 

 

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

מבנה תכנית הלימודים בשנה ב': 
 

 

תושידר  רעבמ
 'מס

 "זנ
 סורקה

ודמיל   םקדומ

 סמסטר א'

ידעמ  םייהח

  3   יהגלותופ

  4 תניליק   ב' גיהלוקומפר

  2  הגילומיואפידא למבו

  2 תטושי  רקמח

 וד הסיעידעמ

  3 ( ילגתר ליקדן פיזימאו +אה)הרצ   תקרונוע 

  2  מיכהת ווץיע ידרכה,ת המנויומיו

  2 תגיוסו  דעוסי בתתיוא

–   יםיני קליםודמיל הליב  יורסק

  8 –  (ינרי ) שמנויע גר והמב ודעיס 

  8 –   י (גרור כיעיוני ) מבוגרד העוסי

  2  לית וחואוברי בקן הזסיעוד

 ב'סמסטר 

 תויני קלתויונסתה

  1.5 –   מיה ההדכזמרב תליניק תסותנלה  הכנה 

  5.5 תסותנה   תליניק  – גי(רור וכימיפניר )גמבוד העוסי

–   יםיני קליםדומיל הליב  יורסק

  4 –    מי(פניעיוני ) מבוגרד העוסי

  4 ( יגרור )כיעיוני   – מבוגרד העוסי

-50  ז"נ ' בהנש  סך* הכל
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, הללמכהןונקתיעל פ ',ףו סעדתיבר עהבעה בורת פטשידר בודמ לענטוד סט כלייבח   תינגלובאה אנש   הנש   וף סעד 
ןונקתשללאמוטפיר     .תיפיהספציםודמי הלתינוכתשלרעבמהתושידר בהעמידף לוסנתזא,     'ב   בה ראתוובהח
  .הללמכה

 

איתנ', כנה ב של שובותהחול הקורסים  מעבר בכחובת  'נה גלשלעלות 
 

 

מבנה תכנית הלימודים בשנה ג': 
 

 

 רת מעבדרישו
 ס'מ

 נ"ז
 ורסהק

 וקדםלימוד מ

 סמסטר א'

–   יםיני קליםודמיל הליב  יורסק

  3  רגתבמד והילד העוסי

  3  הילקהבד עוסי

  1   תואברי ולהקהי בתאוברי
 

קידום
דהעוב

  4 גלבמע   תהפוריו אישהד העוסי

  3.5 תאוברי  הנפש סיעוד 

  1 תטחאב וקידום  תאיכו תהליכי 

 וד הסיעידעמ

  2 ט ומשפקחו  דעוסי ובתאובריב

  1  לויפט בניהול הטיםהיב

 תויני קלתויונסתה

  0
  – גירוריוכ  מיפניקן ) והזמבוגרד העוסי

( מההשל

  2 תסותנה   תליניק  – להקהי בסיעוד

  2
  תואברי ולהקהי בתאובריקידום

 (טקד )פרוייהעוב

 ב'סמסטר 

–   יםיני קליםודמיל הליב  יורסק

  1.5 תאוריב בסיעוד  הנפש

  2 ופים דחמצבים בסיעוד  מהאוטרו

  2  קום ושי שוניםתלו מוגבמצבי בסיעוד

  4 ד הילדעוסי  רגתבמוה

  3 גלבמע   תהפוריו אישהה  סיעוד

  1  חירוםמצבי בסיעוד   מצביו
 

-תסדנ
סוןא

  תויני קלתויונסתה

  2
  – מהאוטרו  ופים דחמצביםב סיעוד

  תליניקתסותנה

  2
  – תהפוריו גלבמע אישהד העוסי 

  תליניקתסותנה

  2
–  תסותנה  תבגרמד והילה סיעוד

 תליניק

44   ז"נ  - ' גהנש  *סך הכל
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*על פי תקנון המכללה חייב כל סטודנט לעמוד בדרישת פטור בהבעה עברית עד סוף שנה א', ובאנגלית עד סוף 
שנה ב', זאת נוסף לעמידה בדרישות המעבר של תוכנית הלימודים הספציפית. פירוט מלא של החובות ראה 

בתקנון המכללה. 
 

 
 

 

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

 

 

מבנה תכנית הלימודים בשנה ד': 
 

 

 רת מעבדרישו
 ס'מ

 נ"ז
 ורסהק

 וקדםלימוד מ

 סמסטר א'

 וד הסיעידעמ

  2 תגיוסו  סיעוד בתעיומקצו

  1 תחדשנו  תליטגי דיתלומובי ותגילוטכנו

 םיינרמס

  3 מינרס  סיעוד בליניק

  2 מינרס  רקמח

 תויני קלתויונסתה

  1
  – וםקושי  שונים  תלו מוגבמצביב סיעוד

  תליניקתסותנה

  2
–  תסותנה  תאוברי בסיעוד הנפש

 תליניק

–   מהלהש   ופים דחמצביםב  סיעוד

–   מההשל    תבגרמד והילה  סיעוד

-תהפוריו  המהשל   גלבמע   אישהה  סיעוד

 ב'סמסטר 

 םיינרמס

  2 קרמח  סיעודב מינרס 

יורסק  ההעשר

  2 תיהופסיכפ   תבריינווע

 תויני קלתויונסתה

  7 תליניק  תמקדתמ תסותנה 

   

22  ' גהנשהכל*סך -   ז"נ  
',ףו סעדתיבר עהבעה בורת פטשידר בודמ לענטוד סט כלייבח   הללמכהןונקתיעל פ* תינגלובאה אנש     וף סעד 

ה ראתוובהחשל    לאמוטפיר.תיפיהספציםודמי הלתינוכתשל     ברמעהתושידר בהעמידף לוסנ,'  תזא בהנש
  .הללמכהןונקתב
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* ייתכנו שינויים בתוכנית הלימודים.  
 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




