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 לתפקידים בכירים בסיעוד מומחיות במדיניות ומינהל בסיעודהנדון: 
 
 

ומגמת ההתמקצעות של המינהל לשיפור הניהול במערכת הבריאות בהמשך למדיניות 

 וכי  בדרישות הסף יםשינוי ויחולבכירים בסיעוד ידים פקגם בת, נקבע כי הרפואי

בכירים הלתפקידים מדיניות ומינהל בסיעוד בתחום דרישת סף למומחיות  תתווסף

 הבאים:

 תפקיד מס' עיסוק

 אחות ראשית אא' 50007226

 מנהל הסיעוד בשיבא 50007228

 אחות ראשית א' 50007229

 אחות ראשית ב' 50007240

 מפקחת מחוזית 50009259

 מנהל בי"ס לסיעוד א' 50007311

 מנהל מרכז הדרכה על בסיס 50007314
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הכשרה על המועמד להיות בעל שלהלן עודכנו דרישות הסף ונקבע כי בכלל העיסוקים 

  כדלקמן:

 בעל/ת מומחיות בסיעוד בתחום מדיניות ומנהל, עם רישום במדור מומחיות בנושא

 זה ותעודה בחתימת האח/ות הארצי/ת וראש/ת מינהל הסיעוד במשרד הבריאות או

 התחייבות להשלים מומחיות זו תוך שנתיים מיום הבחירה, כתנאי לשיבוץ קבע

 במשרה*.

 

 או בוגר/ת תוכנית ההכשרה במדיניות ומנהל בסיעוד, עם רישום במדור השתלמות

 י/ת וראש/ת מינהל הסיעוד במשרדמוכרת בנושא זה ותעודה בחתימת האח/ות הארצ

 הבריאות או התחייבות להשלים הכשרה זו תוך שנתיים מיום הבחירה, כתנאי לשיבוץ

 קבע במשרה.

 

 עדיפות לבעלי/ות מומחיות בסיעוד בתחום מדיניות ומנהל.

 

 תוצב דרישת סף למומחיות בסיעוד בתחום מדיניות ומנהל 01.01.2020*החל מתאריך 

 ת להשלים מומחיות זו תוך שנתיים מיום הבחירה, כתנאי לשיבוץבלבד או התחייבו

 קבע במשרה.

 

 בבתי חולים גריאטריים או פסיכיאטריים בנוסף לנ"ל רצוי קורס על בסיסי בתחום

 הרלוונטי )גריאטריה או פסיכיאטריה בהתאמה(, עם רישום במדור השתלמות מוכרת

 /ת וראש/ת מינהל הסיעוד במשרדבנושא זה, ותעודה בחתימת האח/ות הראשי/ת הארצי

 הבריאות.

 

 לידיעתכם והיערכותכם בהתאם.

 

 

 בברכה,

 
 טל רגב

 מנהלת תחום )ענייני עובדים ותקן (
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 העתק:
 מנהל אגף בכיר )מערכת הבריאות( בפועל, נציבות שירות המדינה –מר יוני דוקן 

 אחות ראשית ארצית וראש מינהל הסיעוד, משרד הבריאות -ד"ר שושי גולדברג
 מנהלים אדמיניסטרטיביים בבתי חולים ממשלתיים

 אחים ראשיים בבתי חולים ממשלתיים
 מנהלת אגף משאבי אנוש חטיבת בי"ח ממשלתיים, משרד הבריאות -ב' דורית גרון ג

 מנהלת תחום תקינה וניתוח עיסוקים, משרד הבריאות -גב' יודפת מלאך
 יחידת הבריאות
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