אפריל 2018

 .1מיילדות
 .2יועצות הנקה
 .3מניעה וקידום בריאות (ברה"צ)
 .4מניעת זיהומים
מתכונת הקורס:
 .1משך הקורס כשנה.
 .2ימי לימוד – יומיים בשבוע (ימי הלימוד יקבעו לקראת פתיחת הקורס)
תנאי סף לקבלה:
 אזרח\ית או תושב \ת ישראל תעודת אח/ות מוסמך/ת קבועה ,ברישוי משרד הבריאות בישראל. תואר אקדמי מוכר במדינת ישראל. עמידה במבחן ממיין בציון  70לפחות – המבחן יתקיים ב ,2.7.18 -יום ב' ,בין השעות  .10:00-12:00המבחןיתקיים בקמפוס האקדמי לסיעוד "אסף הרופא" ,לרישום למבחן הממיין לחץ כאן.
פטור ממבחן מיין:
 בעלי תואר  PhDמוכר במדינת ישראל בעלי תעודת בוגר השתלמות מוכרת (קורס על בסיסי) מ 5 -שנים קלנדריות קודם שנת הרישום(משנת .)2013
 בעלי ציון  70לפחות במבחן רישום ממשלתי למעמד אח\ות מוסמך\ת ,ב 4 -שנים קלנדריות קודם שנתהרישום (משנת .)2014
 בעלי ציון  70ומעלה במבחן ממיין לתוכנית השתלמות מוכרת בסיעוד  ,ב 3 -שנים קלנדריות קודם שנתהרישום (משנת .)2015
שכר לימוד:
דמי רישום – ₪ 50
שכר לימוד  -על-פי הנחיות מינהל הסיעוד -יפורסם בפתיחת הקורס.
להרשמה יש להגיש לביה"ס לסיעוד את המסמכים הבאים:
 .1ערכת הרשמה מלאה – פרט לחלק של החיסונים (עמ'  – )17-30ימולא רק לאחר אישור קבלתך ללימודים.
(ניתן להוריד מהקישור/http://asafschool.co.il/wp-content/uploads/2016/09 :על-בסיסי)pdf.
 .2תמונת פספורט.
 .3צילום תעודת אח/ות מוסמך/ת.
 .4צילום תעודת זהות (כולל הספח).
 .5צילום תעודת תואר אקדמי המוכר ע"י המל"ג או משרד החינוך.
 .6דמי הרשמה – ישולם במעמד הגשת ערכת ההרשמה (במקרה של ביטול מצד המועמד לא יוחזרו דמי ההרשמה)
 .7לבעלי זכאות לפטור ממבחן ממיין יציגו בנוסף:
 העתק תעודת בוגר תואר  PhDמוכר במדינת ישראל צילום תעודת בוגר השתלמות מוכרת אישור חתום של מינהל הסיעוד המעיד על ציון  70ומעלה במבחן רישום ממשלתי למעמד אח\ות מוסמך\ת(טופס בקשה להנפקת אישור על ציון ניתן להוריד מהאתר של מינהל הסיעוד בקישור:
)https://www.health.gov.il/UnitsOffice/nursing/Documents/grade_copy.pdf
 אישור על עמידה במבחן ממיין לתכנית השתלמות מוכרת.יש להגיע לביה"ס למסירת טפסי ההרשמה והצגת תעודות מקוריות
ימים א'-ה' בין השעות 08:00-14:00
מועמדים שצריכים להיבחן לא יאוחר מתאריך .7.6.18
מועמדים הפטורים ממבחן ממיין לא יאוחר מתאריך .3.10.18
פרטים נוספים בטל' 08 -9779472/1 :או  08 -9778205לגב' לאה בן דוד.
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