
 גודה להתנדבות( )של הא עתודה לסיעוד בשירות הלאומי 

, וגם מסיימים  מקבלים גם תואר וגם תעודת אחות , שבסופהשנים 4 תכנית של •

 שנתיים שירות לאומי. 

 . מן המניין טודנטיםסעם סיעוד רגיל, לומדים במסלול  •

ואז לעבור לעתודה, כי צריך שנתיים ברצף של   רא ניתן להתחיל שירות במקום אחל •

 שירות לאומי.

, סיגל )על הפסיכומטרי( 0507434209, תחיה 0544870592 פרהש   להתייעצות: •

 052-6346970 אלעד, אלעד )על קורס קידום( 0523249303

  :כניתובת כלולמה 

 . רק לימודים: והשניה בשנה הראשונה

 במקביל.  לימודיםעם  : שירות לאומייתוהרביע בשנה השלישית

 ימים בשבוע. 5בהמשך  ,בשבוע ימים 4 -שנה ראשונה ם. ביינסילימודים מאוד אינט -

תל אוניברסיטת  ימים ב  3וולפסון ובית חולים  יום אחד ב רק לימודים.  -שנה ראשונה  -

 ביב. א

 וולפסון וגם לתל אביב.ככה שנוח לגור גם קרוב ליש רכבת ממש סמוכה לשם, 

משובצים למחלקות  -חלקות. זה מלווה בעשיה פרקטיתהתנסות במ  -בשנה השניה -

וקלינית.  סמסטר השני יש תכנית לימודים עיונית ים בזמן אמת. בומתנסים על מטופל

 . שירות לאומיבתור  חשבנלא עדיין זה 

  אשונה. השנה כוללת לימודים עיוניים, התנסויותירות הרשנת הש -נה שלישיתש -

 השנה הרביעית.סוף סמסטר הראשון. וככה זה ממשיך עד מהכבר  -ושירות לאומי

 סיעוד אישה, סיעוד ילד, קהילה, ברה"ן, מיון.  -ההתנסות היא ב שלישיתה שנה ב -

יתוח, טיפול  במחלקות יחודיות כמו נ -סטאז'שנת השירות השניה.  -שנה רביעית -

 מרץ ועוד. נ

 ליווי: 

, גם בביה"ס בוולפסון וגם באוני'  ילוו את הבנות הרכזות בלימודים ובשירות, -לכל אורך הדרך

 ת"א.  

 תנאי קבלה: 

 (. 2021 מועד יולי -פ"בלמעוניינות לשרת בשנת תש) 540רי ומטפסיכ -

( של  'קלול ציוני בגרות ופסיכומטרי, אפשר לחשב באתר האוניזה שציון התאמה )ש -

540 . 

חלק האנגלית לפחות ב 100שזה ציון מתקדמים א )ברמת לפחות גלית אנ -

 פסיכומטרי(.  ב



להגיע  רס אנגלית במהלך הלימודים כדיומי שהגיעה לרמת מתקדמים א, תעשה ק -

 .באנגלית לפטור

 זה בעיקר כישורים טכניים, לא משהו להתכונן אליו. . מבדק אישיותי צריך לעבור  -

אין חשיבות למגמת  . 55מינימום של ציון  , 'יחי 4ואנגלית   'יחי 3גרות במתמטיקה ב -

 .ד"אאו התנדבות במ ולוגיהבי

ת של אכנית הזו, לאו דוקא בתתקבל לסיעודנאים של כל מי שמבקש להאלה הת -

 .העתודה

 :אם התקבלנושובה ת

גם את פסיכומטרי ו ות גםלעש הספיק לפני הבגרויות אפשר ל. יותרק בעקבות הבגרו -

עמוד הבת לא ת בשלב הבגרויותאם אבל  ,ולהימצא מתאימות יהאישיות מבדקה

 בתנאי הסף, היא לא תתקבל. 

בלי לדעת מראש אם יתקבלו או  90ור שירות בדקה הזה אומר שזה סיכון, כי זה לסג -

  ראש אם יש סיכויולהעריך מלא. לכן כדאי לחפש במקביל שירות לאומי אחר, 

 שתתקבלו. 

 פסיכומטרי: 

  18 סיכומטרי דרך קידום, קורס מקוון. השיעורים מוקלטים.ש קורס הכנה לפי -

ה מלווה לכל /דריכיש מ ערב. -אחה"צ  פעמיים בשבוע. .שעות על מפגש 3גשים, פמ

 תר של קידום.  והא ליקציהאורך הקורס. מקבלים ערכת ספרים וגישה לאפ

 .  22.4-21 :ת הקורסהתחל (.סיבסוד כאלפיים ש"ח) ש"ח 2250: הקורס רמחי

 . 3249303-052:  סיגל , דרךבים )מרץ(בימים הקרו: לקורס ההרשמה

ת בחינלשמיועד עד אחד מובל השנה יש רק , אשנה הבאה יהיו עוד מועדים לקורס -

 . יולי הפסיכומטרי ב

 , כלומר הציון הכללי. יבפסיכומטר מתייחסים לציון הרב תחומיעתודה תנאי הקבלה ל -

פחות פרקים ויותר זמן לכל שב, יש בו ממוחמבחן זה  -מותאםפסיכומטרי קיים מבחן   -

, רק  תוכל לקבל מבחן פסיכומטרי מותאםשאלה. לא כל מי שיש לה הקלות בבגרויות 

  .את זהמעשרה בערך מקבל  1

פנות עם האבחון האחרון שיש לך למרכז הארצי לבחינות צריך ל? שר לקבלאפאיך 

 . וההערכה ולבקש פסיכומטרי מותאם

 יור: ד

 .  אביב תל' אונימוולפסון/  ק"מ 30מר יותלמי שגרה רחוק  יש דירות שירות -

של האגודה   נפרדת ת של האוני' או בדירהאפשר להשתלב במעונובמהלך הלימודים  -

 . רשמותנכמות התלוי ב -דיםסמוך למקום הלימולהתנדבות 

 .דירה של האגודהב -רותשישנתיים תקופת הב -


