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הכרה ברישיון בנושא לקראת דיון עדת העבודה, הרווחה והבריאות של הכנסת ובקשת מסמך זה נכתב ל

זילנד, -הברית, בניו-סמך סוקר את התנאים להכרה בארצותלעסוק ברפואה כללית שניתן במדינה זרה. המ

סוגיות סיכום הל בריטניה ודנמרק. – באיחוד האירופי ובשתי מדינות החברותבקנדה אוסטרליה, ב

 . נקודות לדיון -7 פרקראו  לות מהמסמךהמרכזיות העו

 מבוא

 Organization for Economic Co-operation andפיתוח כלכלי )ללפי הארגון לשיתוף פעולה ו

Development ,OECD ,) ו/או את  םאת השכלת ורכששרופאים  ישנו שיעור גבוה שלבמדינות רבות

שהיגרו  זרחי מדינות זרותאהן כוללת  ,בוגרי חו"ל, להלן קבוצה זו. ה זרהבמדינהמקצועית  םהכשרת

השיעור הממוצע של  ,OECD-לפי ה .בחו"לשהוכשרו אזרחי המדינה והן  שבה הם מועסקים למדינה

בשבע . 18%-על כ 2015בשנת  עמד (שיש לגביהן מידע)ממדינות הארגון  21-רופאים שהוכשרו בחו"ל ב

על  זה עמד שיעור מדינותחמש בו, למעלה מכךבמדינה ואף  מהרופאים 25%-כזה על  שיעור מדעמדינות 

בשנת , בישראל OECD-לפי נתוני ה. (וטורקיה פולין ,איטליהאסטוניה, , אוסטריה) מכך או פחות 5%-כ

 OECD-ה מדינות 21השיעור הגבוה ביותר בקרב  - 58%-עמד שיעור בוגרי חו"ל בקרב הרופאים על כ 2015

נדגיש  .39%-ולאחריה אירלנד עם כ 42%-זילנד עם כ-ניו היא ישראלשנייה ל שלגביהן יש נתונים לשנה זו.

לדוגמה, בישראל יש להתייחס לנתונים אלו בזהירות. עקב קשיים באיסוף המידע בחלק מהמדינות כי 

לי , ולא לרופאים המועסקים בפועל, כאשר לא כל בע65מתייחס לבעלי רישיון לרפואה כללית עד גיל תון נה

  1חלקם אף אינם שוהים בישראל.ו הרישיון אכן עוסקים במקצוע זה

לשמר את כוח האדם הצורך  בפניהמדינות מעמידה את של רופאים ממדינה אחת לאחרת  הגירת עבודה

הרופאים ובמקביל להבטיח ש ,ואי במדינה ולפעול למשיכתו של כוח אדם איכותי ממדינות אחרותהרפ

על מנת המדינות שבהם משתמשות הכלים העיקריים . עומדים ברמה המקצועית הנדרשתהמהגרים אליה 

דרישות קביעת הרישוי ובחינות קיומן של הם של הרופאים המהגרים להבטיח את הרמה המקצועית 

 עמידה במבחן, תעודת יושרת הצגכגון  תנאים נוספיםדורשות לעיתים המדינות  .מעשיתההכשרה ה בנושא

ההשכלה דרישות בנתמקד במסמך זה  , אךבמדינה הקולטת מקום עבודההוכחה כי הרופא מצא  או שפה

  .של רופאים שהוכשרו בחו"ל המעשית וההכשרה

המדינות השונות פועלות  שניתן במדינה זרה,כחלק מתהליך ההכרה ברישיון לעסוק ברפואה כללית 

מדריך ההאחד, מנגנונים: להבטיח את איכות הלימודים ואת אמינות התעודות, לרוב באמצעות שני 

הוועד לענייני ההשכלה  והשני, (World Directory of Medical Schools) העולמי לבתי ספר לרפואה

 .(ECFMG, או  Commission for Foreign Medical GraduatesEducational) הרפואית של בוגרי חו"ל

מדריך העולמי ה ידי-מוכרים עלמקבלות תעודות של בוגרי חו"ל שלמדו במוסדות הרוב המדינות שסקרנו 

הרישום של כל בית ספר לרפואה כולל  2.(World Directory of Medical Schools) לבתי ספר לרפואה

                                                 

באיטליה ובאירלנד הנתון כולל רופאים מורשים העובדים בחו"ל, ובטורקיה הוא כולל רופאים שנפטרו אך עדיין רשומים.  1
 ראו: 

 OECD, Health Workforce Migration, accessed: October 22, 2017; OECD, OECD Health Statistics 2017, 

Definitions, Sources and Methods, Foreign-trained doctors, accessed: October 29, 2017.  
 World Federation for Medical) הפדרציה העולמית להשכלה רפואית :נוהל בידי שני ארגונים שלא למטרות רווחגוף זה מ 2

Education ) ומחקר בינלאומית והמוסד לקידום השכלה רפואית(Foundation for Advancement of International 

Medical Education and Research :ראו .) 

http://stats.oecd.org/wbos/fileview2.aspx?IDFile=0b10c60d-8a48-4b5f-900a-8f0f6c05f115
http://stats.oecd.org/wbos/fileview2.aspx?IDFile=0b10c60d-8a48-4b5f-900a-8f0f6c05f115
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לא ידוע לנו כיצד נקבע כי מוסד מסוים . )אם יש כאלו( בהשכלה שהוא מעניקמכירות הרשימה של מדינות 

 החברות במדריך ,בחלק מהמדינות .זה מדריךמו ראוי להיכלל במדריך או האם ישנם מנגנונים להסרת

 במוסד הכרהגם  ונדרשתהיא תנאי הכרחי אך לא מספק להכרה בתעודות,  העולמי לבתי ספר לרפואה

נעיר כי באתרי חלק מהארגונים שסקרנו נכתב כי הם  .האמון על נושא זה במדינה צועימקהגוף הבידי זה 

 לאומי להשכלה רפואית-המדריך הבין -מקבלים תעודות של מוסדות החברים במדריך אחר 

(International Medical Education Directory )-  נכלל מדריך זה בתוך המדריך  2014אך החל משנת

  3.לרפואה העולמי לבתי ספר

 הוועד לענייני ההשכלה הרפואית של בוגרי חו"לרוב המדינות שסקרנו עושות שימוש בשירותי 

(Educational Commission for Foreign Medical Graduates או ,ECFMG כדי )את  לאמת

גודה , ומנוהל בין השאר בידי האבארה"בגוף זה הינו ארגון פרטי ללא מטרות רווח, הממוקם  התעודות.

יוצר קשר עם בתי הספר השונים גוף זה  4(.American Medical Associationהאמריקנית לרפואה )

 6.תשלום תמורתהשירות ניתן  5.שמציגים הבוגרים את התעודותמולם  ומאמתלרפואה 

, זילנד-ניובהברית, -ארצותבסוק ברפואה כללית יאופן ההכרה ברישיון זר לענציג את בפרקים הבאים 

הבחירה במדינות אלה נבעה בעיקר ממידת הנגישות , בבריטניה ובדנמרק, כאשר קנדהבאוסטרליה, ב

ישנם הבדלים מהותיים בין המדינות שנסקרו נציין כי . על הסדרי ההכרה המונהגים בהןלמידע רשמי 

כן תכנית הלימודים ברפואה וה בכלל ובתוך כך המערכת ההשכלה הגבומבנה מערכת הבריאות, מבחינת 

במיוחד את  נדגיש .מדינות בין ההשוואה על מקשיםהבדלים אלו  .סוק ברפואהיקבלת הרישיון לע הליךב

 ההכשרהמעמדה של ההכשרה המעשית בתהליך הרישוי וההבדלים הנוגעים לתוכנה. להנוגעים  ההבדלים

, ואם היא מתבצעת אחרי הלימודים היא אחריהםמיד להתבצע במהלך הלימודים או  יכולה המעשית

שונות באורכה של  יש. כנגזרת מכך, הכחלק ממנלחילופין כשלב מקדים להתמחות או יכולה להתבצע 

פי רוב לא עלה בידנו לעמוד במדויק על תוכנה של  עלההכשרה, תוכנה ומידת הפיקוח הנדרשת במהלכה. 

 בהשוואת מרכיב זה בין המדינות. זהירות ההכשרה המעשית בכל מדינה, ולכן יש לנקוט במשנה 

ת הרפואיות המקצועיות בכל האגודו פרסומיעל מקורות רשמיים ובעיקר על סקירה מבוססת הכאמור, 

 ך, הקשיים בתהליברישיון מהמידע הקיים לא ניתן ללמוד על יעילות תהליך ההכרה. עם זאת, מדינה

המסמך עוסק נבהיר כי  .מהתהליך ומתוצאותיו והאם בוגרי חו"ל או הרופאים המקומיים שבעי רצון

בטרם נציג את . , ואינו מתייחס להכרה בתעודת רופא מומחהסוק ברפואה כללית בלבדיברישיון לע

 .המידע באשר למדינות השונות נציג בקצרה את המצב בישראל

 

 

 

                                                 

World Directory of Medical Schools, About, updated: June 1, 2016, accessed: October 17, 2017. 
3 Foundation for Advancement of International Medical Education and Research, World Directory of Medical 

Schools, updated: June 1, 2016, accessed: October 17, 2017. 
4 Educational Commission for Foreign Medical Graduates, About ECFMG - Overview, updated: April 2, 2013, 

accessed: October 17, 2017. 
5 Educational Commission for Foreign Medical Graduates, 2015 Annual report, p. 25, 2016. 
6 Educational Commission for Foreign Medical Graduates, Fees and payment, updated: May 24, 2017. 

https://www.wdoms.org/about/
https://www.faimer.org/resources/world-directory.html
https://www.faimer.org/resources/world-directory.html
https://www.ecfmg.org/about/index.html
https://www.ecfmg.org/resources/ECFMG-2015-annual-report.pdf
https://www.ecfmg.org/fees/
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 ישראל .1

 דת הרופאים ]נוסחפי הוראות פקו-שיון ממשרד הבריאות עליעיסוק ברפואה בישראל מחייב קבלת ר

בפקודה יש הבחנה בין הליך הרישוי של בוגרי לימודי רפואה  7)להלן: הפקודה(. 1976 –חדש[, תשל"ז

 הליך הרישוי של בוגרי חו"ל.  בישראל לבין

הספר -שבע שנים. בשש השנים הראשונות הלימודים נערכים מטעם בית לימודי הרפואה בישראל נמשכים

מעשית(, בהשגחת רופא מורשה במוסד רפואי שאושר  הכשרהמתקיים סטאז' ) לרפואה, ובשנה השביעית

ובכללן עמידה בבחינות הארציות,  –השביעית, לאחר השלמת כל החובות בהצלחה  לצורך זה. בתום השנה

סטודנטים אלה )דוקטור לרפואה(.  MDר הסטודנטים זכאים לתוא –והשלמת הסטאז'  כתיבת עבודת גמר

  8.סוק ברפואה כללית בישראל ללא תנאים נוספיםלערישיון זכאים ל

בבחינת רישוי.  שיון לעסוק ברפואה בישראל, נדרשים לעמוד בהצלחהילקבל רם מבקשיבוגרי חו"ל ה

במדינה  הכשרה מעשיתכאשר היא מועברת לבוגרי חו"ל שלא ביצעו  בחינה לפני סטאז'הבחינה נקראת 

ההכשרה השלימו את שבוגרי חו"ל היא מועברת ל כאשר בחינת רישוי ממשלתית, והיא נקראת בה למדו

קבלים בוגרי חו"ל ר עמידה בבחינה מ. לאחכי מדובר באותה בחינהנבהיר  .בחו"ל ועבדו במקצוע המעשית

חודשים. לאחר שעבדו במקצועם במשך שנה אחת לפחות  14סוק ברפואה לתקופה של רישיון זמני לע

במשך  םולמקצועיות םבעל מקצוע מורשה שהתוודע לאישיותמ עליהם להציג למשרד הבריאות המלצה

 9.שנה זו

של ההסתדרות מנכ"ל משרד הבריאות, לאחר התייעצות עם המועצה המדעית פי פקודת הרופאים, -על

הרווחה והבריאות של הכנסת, רשאי לקבוע בתקנות תנאים  ובאישור ועדת העבודה,הרפואית בישראל 

, נקבע  1988–הרופאים )תנאים למתן פטור מחובת בחינה(, התשמ"ח בתקנותלמתן פטור מבחינת רישוי. 

במדינה שהמועצה המדעית מכירה בתוארי המומחה המוענקים בה  כי מי שרכש את השכלתו הרפואית

המדינות שהמועצה המדעית מכירה בתוארי המומחה המוענקים רישוי.  ללא בחינות, פטור מחובת בחינת

הן  –בוגרי לימודי רפואה בהן פטורים מבחינת רישוי לעיסוק ברפואה כללית  כן ועל –בהן ללא בחינות 

  10.אפריקה-זילנד, צרפת, בריטניה ודרום-אוסטרליה, ניו ארה"ב, קנדה,

 1988–פטור מחובת בחינה(, התשמ"ח אשר לרופאים ממדינות אחרות, בתקנות הרופאים )תנאים למתן

  11התנאים האלה פטור מחובת בחינה:מ אחדנקבע כי רופא מחו"ל שמתקיים בו 

 רופא שהוכר בידי המועצה המדעית כזכאי לתעודת מומחה;  .1

מבחינת  שיון חמש שנים לפחות, והמועצה המדעית קבעה כי הוא פטוריופא שעסק ברפואה בחו"ל ברר .2

 לבחינת שלב ב' בלבד.  לגשת עליושלב א' למומחיות בתחום כלשהו וכי לשם קבלת תעודת המומחה 

 -"הסתכלות" על שנים לפחות והופקה עבורו הרשאה לתקופת 14רופא שעסק ברפואה קלינית בחו"ל  .3

 6משמעה עבודה במשך  ידי האגף לרישוי מקצועות רפואיים במשרד הבריאות. תקופת הסתכלות

                                                 

  .1976-פקודת הרופאים ]נוסח חדש[, התשל"ז 7
 .2017בנובמבר,  6, כניסה לאתר: קבלת רישיון לעסוק ברפואה לבוגרי הארץמשרד הבריאות,  8
רישיון לעסוק , רישיון לעסוק ברפואה בישראל לרופאים שסיימו לימודי רפואה בחו"ל ולא עשו סטאז'משרד הבריאות,  9

. להרחבה על בחינת 2017בנובמבר,  6, כניסה לאתר: ברפואה בישראל לרופאים שסיימו לימודי רפואה בחו"ל ועבדו במקצוע
לימודי רפואה  פואה כללית לרופאים עולים ולבוגריבר חינת הרישוי הממשלתית לעיסוקבהרישוי הממשלתית ראו: שלי לוי, 

 .2010בינואר  19, מרכז המחקר והמידע של הכנסת, לארץ-בחוץ
 .2017באוקטובר  31פרופ' שאול יציב, ראש האגף לרישוי מקצועות רפואיים, משרד הבריאות, שיחת טלפון,  10
 .1988-תקנות הרופאים )תנאים למתן פטור מחובת בחינה(, תשמ"ח 11

https://www.nevo.co.il/law_html/Law01/p208_001.htm
https://www.health.gov.il/Subjects/MedicalAndHealthProfessions/GeneralMedicine/Pages/License_medicine_Israel.aspx
https://www.health.gov.il/Subjects/MedicalAndHealthProfessions/GeneralMedicine/Pages/License_medicine_Israel.aspx
https://www.health.gov.il/Subjects/MedicalAndHealthProfessions/GeneralMedicine/Pages/Abroad.aspx
https://www.health.gov.il/Subjects/MedicalAndHealthProfessions/GeneralMedicine/Pages/Abroad.aspx
https://www.health.gov.il/Subjects/MedicalAndHealthProfessions/GeneralMedicine/Pages/Worked_Abroad.aspx
https://www.health.gov.il/Subjects/MedicalAndHealthProfessions/GeneralMedicine/Pages/Worked_Abroad.aspx
https://www.health.gov.il/Subjects/MedicalAndHealthProfessions/GeneralMedicine/Pages/Worked_Abroad.aspx
https://www.knesset.gov.il/mmm/data/pdf/m02460.pdf
https://www.knesset.gov.il/mmm/data/pdf/m02460.pdf
https://www.nevo.co.il/Handlers/LawOpenDoc.ashx?id=4815
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אי לעבור תקופת הסתכלות אחת רש בוגר חו"לחודשים רצופים במוסד רפואי מוכר בישראל לעניין זה. 

המוסד שבו התקיימה תקופת ההסתכלות, ולאחריה עליו  לקבל חוות דעת חיובית ממנהל. עליו בלבד

 להערכת כושר קליני, שמינה מנכ"ל משרד הבריאות לעניין זה. לקבל גם הערכה חיובית של הוועדה

שנת שנוסף לפקודה בתיקון ) USMLE-בכל שלבי בחינת הרישוי האמריקנית, הבהצלחה רופא שעמד   .4

2013). 

עמד בשתי בחינות תיאורטיות מתוך אך  ,מחוץ לישראל שלא ביצע הכשרה מעשיתבוגר לימודי רפואה  .5

  12(.2013שנת שנוסף לפקודה בתיקון ) (CK 2 1 and Step USMLE Stepבחינת הרישוי האמריקנית )

לבוגרי חו"ל הכרה ברישיון לעסוק ברפואה ליך הבישראל מתקיים בשנים האחרונות דיון מתמשך סביב ה

ברי דבעל שולחן הכנסת העשרים הונחו מספר הצעות חוק פרטיות ש 13ובעיקר באשר לבחינת הרישוי.

בפני שילובם של  מהווה חסםבישראל המעורב בתהליך הרישוי ביורוקרטי העומס הנכתב כי להן ההסבר 

מבקשות  צעות אלוכן ה, ועל במאמצים לעידוד עלייה בוגרי חו"ל במערכת הרפואה ופוגערופאים כשירים 

  14.להקל הליך זה

 הברית-ארצות .2

-, נדרשים לעמוד בסדרת בחינות לאומיות, הבארה"ברפואה  כלומר בוגרי לימודי, בוגרים מקומיים

USMLE (United States Medical Licensing Examination:בחינות אלו כוללות שלושה צעדים .) 

  :במדעי היסודהעוסקת בחירה )מבחן אמריקני( -שאלות רבותת בחינצעד ראשון ( ברפואהStep 1); 

   :מבחן אמריקני  מבחנים קליניים הכולליםצעד שני(Step 2 CK- Clinical Knowledge ומבחן )

 ;(Step 2 CS- Clinical Skills)מעשי הבוחן יכולת אבחון 

  :סימולציות ממוחשבמבחן ומבחן אמריקני בכתב צעד שלישי( ות של אבחנותStep 3.)15  

להשלים את בחינות הצעד הראשון עד לסוף השנה השנייה ללימודיהם  נדרשים בארה"בתלמידי רפואה 

על על מנת לקבל רישיון קבוע לעסוק ברפואה כללית, ואת בחינות הצעד השני עד לסוף השנה השלישית. 

כן ו (residency)הכשרה מעשית ל תוכניותאחת מהלהשתלב בבוגרים מקומיים שהשלימו את הלימודים 

ככלל, תכניות הכשרה מעשית אלו הן חלק מההתמחות לקבלת תעודת  16(.Step 3לעמוד בבחינה האחרונה )

בידי היא בידי המדינות ולא  ה"בבאר יון לעסוק ברפואה כלליתההחלטה על מתן ריש רופא מומחה.

                                                 

 .2017בנובמבר  5, תאריך כניסה: USMLEבחינת משרד הבריאות,  12
; ועדת העבודה, הרווחה והבריאות, 2011במרס  15, 456פרוטוקול מס' לדוגמה, ראו: ועדת העבודה, הרווחה והבריאות,   13

, ועדת העבודה, הרווחה 2013-תקנות הרופאים )תנאים למתן פטור מחובת בחינה( )תיקון(, התשע"ד, 84וקול מס' פרוט
רישוי מקצועות רפואיים לעולים , 43, ועדת העלייה, הקליטה והתפוצות, פרוטוקול מס' 99והבריאות, פרוטוקול מס' 

הכרה בהשכלה רפואית וביצוע התמחות , 562פרוטוקול מס' ; ועדת העבודה, הרווחה והבריאות, 2015בנובמבר  24, חדשים
 . 2017ביולי  4, רפואית בישראל של הרופאים הצרפתים

ד האירופי )תיקוני חקיקה(, חוק הכרה ברישיונות מקצועיים על בסיס הנחיות האיחוהצעת ה, ראו את דברי ההסבר ללדוגמה 14
ואת דברי ההסבר להצעת החוק לתיקון (, שהונחה על שולחן הכנסת בידי ח"כ עודד פורר ואחרים, 3809/20)פ/ 2017-התשע"ז

 2016-שנים(, התשע"ו 5לארץ בעלי ניסיון של -פקודת הרופאים )פטור מבחינות לרופאים ממדינות מסוימות בחוץ
  שרן השכל ואחרים.שולחן הכנסת בידי ח"כ  , שהונחה על(2846/20)פ/

15 United Stated Medical Licensing Examination (USMLE), Step 1, Step 2 CK (Clinical Knowledge), Step 2 Cs 

(Clinical Skills), Step 3, accessed: October 23, 2017.  
16 Federation of State Medical Boards, Pathway to Medical Licensure in the United States, 2017, accessed: 

October 16, 2017. 

https://www.health.gov.il/Subjects/MedicalAndHealthProfessions/GeneralMedicine/Pages/USMLE.aspx
http://fs.knesset.gov.il/18/Committees/18_ptv_170059..doc
http://fs.knesset.gov.il/19/Committees/19_ptv_259972.doc
http://fs.knesset.gov.il/20/Committees/20_ptv_391374.doc
http://fs.knesset.gov.il/20/Committees/20_ptv_391374.doc
http://www.usmle.org/step-1/
http://www.usmle.org/step-2-ck/
http://www.usmle.org/step-2-cs/
http://www.usmle.org/step-2-cs/
http://www.usmle.org/step-3/
https://www.fsmb.org/Media/Default/PDF/FCVS/pathway_to_licensure_portrait.pdf
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נעיר כי  18.שנים 1-3נע בין ומשתנה בכל מדינה הנדרשת אורך ההכשרה המעשית ו 17,הממשלה הפדרלית

ממליץ לגשת לבחינה האחרונה רק לאחר השלמת שנה אחת של  USMLE-הגוף העורך את בחינות ה

  19הכשרה מעשית.

 תלקבללהגיש בקשה נדרשים , לארה"בבתי ספר לרפואה מחוץ לימודי רפואה ב, כלומר בוגרי בוגרי חו"ל

רק  שבה הם מעוניינים לעבוד.בארה"ב רישיון לעסוק ברפואה כללית מהגוף האחראי על הרישוי במדינה 

יכולים  מהם הגיעו של הכשרה מעשית או שנות עבודה במקצועם במדינות המוצאלפחות  שנים 3-1בוגרי 

האחראי על  הגוף ת והכשרתם בפניתעודות על השכלהציג נדרשים לוהם  20בקשה לקבלת רישיון,להגיש 

, יש להגיש תעודות מבתי ספר לרפואה הלפי האגודה האמריקנית לרפוא במדינה הרלוונטית.הרישוי 

מדריך  2014כאמור, החל משנת  21;לאומי להשכלה רפואית-מדריך הביןשבזמן השלמת התואר הופיעו ב

( certificate) המועמדים נדרשים להציג גם אישור ספר לרפואה.-זה הוא חלק מהמדריך העולמי לבתי

 .הוועד לענייני ההשכלה הרפואית של בוגרי חו"ללאמיתות התעודות שניתן בידי 

אותה בחינת רישוי עליהם לעמוד ב כלומר USMLE,22-בחינות הכל ב עמודעל בוגרי חו"ל לעל כך, נוסף 

, רוב 2014שנת מסום של האגודה האמריקנית לרפואה לפי פר .בארה"ב ם המקומייםבוגריהמחוייבים  הב

 USMLE.23-המדינות, אך לא כולן, מקבלות את בחינת הרישוי הלאומית הקנדית כשוות ערך לבחינת ה

( residencyלהשתלב בתכנית הכשרה מעשית )כל בוגרי חו"ל נדרשים לאחר עמידה בבחינת הרישוי, 

הכשרה זו הינה חלק  ,ככלל .וצאבמדינות המ מעשית אחרתגם אם עברו הכשרה ארה"ב או בקנדה, ב

ל נדרשים לפי אתר האגודה האמריקנית לרפואה, בוגרי חו" .מההתמחות לקבלת תעודת רופא מומחה

לפי  , אךכדי שיוכלו לעסוק ברפואהבארה"ב ( residencyלהשלים לפחות שלוש שנים של הכשרה מעשית )

בלת רישיון משתנה בין משך ההכשרה המינימלי לק (FSMBיות המדינתיות )עדות הרפואופדרציית הו

  לא עלה בידנו ליישב סתירה זו. 24.שנים 2-3בין נע פי רוב -עלמדינות וה

 זילנד-ניו .3

זילנד או באוסטרליה, נדרשים לאחר השלמת -רפואה בניולימודי , כלומר בוגרי בוגרים מקומיים

ם, הכוללת רוטציה בין כמה ישנתי בת( intern training programme) הכשרה מעשית ודיהם להשליםלימ

                                                 

17 National Board of Medical Examiners, About the NBME, accessed: October 16, 2017.  
18 Federation of State Medical Boards, State-Specific Requirements for Initial Medical Licensure, accessed; 

October 29, 2017. 
19 USMLE, Eligibility for the USMLE Examinations, accessed: November 6, 2017. 
20 American Medical Association, Licensure Information for International Medical Graduates, accessed: 

October 16, 2017. 
21 American Medical Association, Educational Commission for Foreign Medical Graduates Certification, 

accessed: October 16, 2017. 
22 American Medical Association, Licensure Information for International Medical Graduates, accessed: 

October 16, 2017; Federation of State Medical Boards, Pathway to Medical Licensure in the United States, 

2017, accessed: October 16, 2017 
23 American Medical Association, Initial Licensure of U.S. Medical Graduates and International Medical 

Graduates, 2014. 
24 Federation of State Medical Boards, State-Specific Requirements For Initial Medical Licensure, accessed; 

October 29, 2017 

http://www.nbme.org/about/index.html
https://www.fsmb.org/licensure/usmle-step-3/state_specific
http://www.usmle.org/bulletin/eligibility/#Eligible
https://www.ama-assn.org/life-career/licensure-information-international-medical-graduates
https://www.ama-assn.org/life-career/educational-commission-foreign-medical-graduates-certification-details
https://www.ama-assn.org/life-career/licensure-information-international-medical-graduates
https://www.fsmb.org/Media/Default/PDF/FCVS/pathway_to_licensure_portrait.pdf
https://www.ama-assn.org/sites/default/files/media-browser/public/img/licensure-comparison-imgs-usmgs_1.pdf
https://www.ama-assn.org/sites/default/files/media-browser/public/img/licensure-comparison-imgs-usmgs_1.pdf
https://www.fsmb.org/licensure/usmle-step-3/state_specific
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להמשיך ויוכלו  26,זכאים לרישיון קבוע לעסוק ברפואה כלליתיהיו הבוגרים  מכןלאחר  25.תחומים

  27.להתמחות לקבלת תעודת רופא מומחה

. בכל הכרה ת מוצעים שלושה מסלוליסוק ברפואה כללירישיון קבוע לעהמבקשים לקבל  בוגרי חו"לל

 2016זילנד תעודות על השכלתם. באוגוסט -המקרים עליהם להעביר לידי המועצה הרפואית של ניו

וועד לענייני ההשכלה באמצעות ה התעודותיש לאמת את זילנד כי -החליטה המועצה הרפואית של ניו

 להלן שלושת המסלולים לקבלת רישיון לבוגרי חו"ל: 28.הרפואית של בוגרי חו"ל

מערכת " בתור ן, מיועד לבוגרי חו"ל שעבדו בעבר במערכות בריאות המוגדרות בניו זילנדמסלול ראשו

-המועצה הרפואית של ניו. נכון לזמן כתיבת המסמך, comparable health system)) "בריאות מקבילה

על בוגר חו"ל ממדינות  29.מדינות, ביניהן ישראל, כבעלות מערכת בריאות מקבילה 23-זילנד הכירה ב

 הבאים: מסמכיםזילנד את ה-למועצה הרפואית של ניו הציגאלה ל

  השכלה מאחד מהמוסדות המופיעים במדריך העולמי לבתי ספר לרפואהעל תעודות; 

  החודשים האחרונים לפני  48חודשים מתוך  33של במערכת בריאות מקבילה, בהיקף אישור תעסוקה

שעות בשבוע במשך  30של היקף עבודה כלומר  - שעות לשבוע 30מינימלי של בהיקף  הגשת הבקשה

 ;ארבע השנים האחרונותמהלך כמעט שלוש שנים ב

 שתתף המד רישיון לעסוק ברפואה כללית מטעם מערכת הבריאות המקבילה או הוכחה לכך שהמוע

 , בקנדה או באירלנד.בארה"ב בהצלחה בתכנית התמחות

נדרש להשלים הכשרה מעשית , ללא קשר לוותק שלו במדינת המוצא, מועמד שעמד בתנאים אלהכל 

(internship לתקופה של )חודשים לפחות, שתתבצע תחת פיקוח במוסד המוכר על ידי המועצה  12

  30זילנד.-הרפואית של ניו

 competent) "רשות כשירה"כזילנד -במדינה המוגדרת בניו וחו"ל שלמד ימסלול שני, מיועד לבוגר

rityautho.)31  במסלול זה  פים. המשתתהרשויות בבריטניה ובאירלנדכיום מוכרות במסגרת מסלול זה

ועל השלמת שנת הכשרה  םתעודות על השכלת ושיציגרישיון זמני לעסוק ברפואה כללית לאחר  ויקבל

                                                 

25 Medical Council of New Zealand, Prevocational training - PGY1/PGY2 & NZREX requirements, accessed: 

November 5, 2017. 
26 Medical Council of New Zealand, Policy for New Zealand and Australian graduates, accessed: October 17, 

2017. 
27 Medical Council of New Zealand, Registration requirements, accessed: October 18, 2017. 
28 Medical Council of New Zealand, Primary-source verification, updated: April 21, 2017, accessed: October 

17, 2017. 
, אך בין השאר נלקחים בחשבון מערכת בריאות מקבילהאין בידנו את רשימת הקריטריונים המלאה שלפיה נקבע מהי  29

זילנד, שיעור -ם באשר למדינות: תוחלת חיים, שיעורי תמותה, הדמיון של מערכת הרישוי למערכת בניוהמדדים הבאי
: אוסטרליה, אוסטריה, בלגיה, קנדה, הרפובליקה רשימת המדינות המלאההרופאים לנפש וההוצאה על בריאות לנפש. להלן 

ליה, נורבגיה, פורטוגל, אירלנד, סינגפור, ספרד, שוודיה, הצ'כית, דנמרק, פינלנד, צרפת, גרמניה, יוון, איסלנד, ישראל, איט
 שווייץ, הולנד, בריטניה )הממלכה המאוחדת(, ארה"ב. ראו:

 Medical Council of New Zealand, Comparable health system criteria, accessed: October 17, 2017. 
30 Medical Council of New Zealand, Comparable health system, accessed: October 17, 2017.  

( בבתי הספר לרפואה, accreditation: קיומה של מערכת הסמכה )רשות כשירהלהלן הקריטריונים שלפיהם נקבע מהי  31
ערכת מערכת למעקב אחרי בוגרים חדשים כדי לוודא את רמת תפקודם, מערכת הסמכה לתכניות הכשרה מעשית, מערכת לה

הידע והיכולות של רופאים זרים, מערכת רישוי פומבית של רופאים, מערכת למעקב מתמשך אחרי רמת הטיפול, מערכת 
להבטחת יכולת התפקוד של כלל הרופאים, מערכת לטיפול בתלונות על תפקוד הרופאים, מערכת לספק אישורי יושר מקצועי 

(good standing כאמור כיום מוכרות במסלול זה .) :בריטניה ואירלנד. ראו 
Medical Council of New Zealand, Competent authority criteria, accessed: October 18, 2017. 

https://www.mcnz.org.nz/maintain-registration/prevocational-training-pgy1-pgy2-and-nzrex-requirements/
https://www.mcnz.org.nz/get-registered/registration-policy/general-scope-policy/policy-for-new-zealand-and-australian-graduates/
https://www.mcnz.org.nz/get-registered/scopes-of-practice/vocational-registration/registration-requirements/
https://www.mcnz.org.nz/news-and-publications/media-releases/primary-source-verification/
https://www.mcnz.org.nz/get-registered/registration-policy/general-scope-policy/comparable-health-system/comparable-health-system-criteria/
https://www.mcnz.org.nz/get-registered/registration-policy/general-scope-policy/comparable-health-system/
https://www.mcnz.org.nz/get-registered/registration-policy/general-scope-policy/policy-for-uk-and-irish-graduates/competent-authority-criteria/
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להשלים  עליהםעל מנת לקבל רישיון קבוע  כשירה.הרשות האחת לפחות במוסדות שהוכרו על ידי מעשית 

הסדר ייחודי לבוגרים שהשלימו את  ישנציין כי  32.הפחותחודשים לכל  6 בת הכשרה מעשיתזילנד -בניו

או  זילנד-ניוה )בריטניה ואירלנד(, או שהשלימו את לימודיהם בהרשות הכשירלימודיהם במדינות 

ייבחן כל ם אלו יבאוסטרליה, אך ביצעו את שנת ההכשרה המעשית הראשונה מחוץ למדינות אלה. במקר

זילנד להעריך את איכות -למועצה הרפואית של ניו סייעומקרה לגופו על בסיס הגשת מסמכים נוספים שי

 33ההכשרה.

 עומדים אך, הקודמיםמסלול שלישי, מיועד לבוגרי חו"ל אחרים, כלומר שאינם זכאים לשני המסלולים 

זילנד את -של ניו הרפואיתמועצה הבפני  הציגשבוגר חו"ל מסלול זה פתוח בפני . ימיםמסו בתנאים

 הבאים:  המסמכים

 ,או מבתי ספר לרפואה  34תעודה על השכלה ממוסד המוכר על ידי המדריך העולמי לבתי ספר לרפואה

זילנד, בתי הספר לרפואה בטאיוואן אינם נכללים במדריך -בטאיוואן. לפי המועצה הרפואית של ניו

  35ליטיות ולא עקב איכות ההכשרה.העולמי לבתי ספר לרפואה מסיבות פו

 על הבוגר להציג הוכחה כי עמד בהצלחה באחת מבחינות ללא קשר למדינה שבה רכש את השכלתו ,

השנים האחרונות: מרכיבים מסוימים )הצעד הראשון והמרכיב התיאורטי  5הרישוי הבאות במהלך 

(, בחינת הרישוי של USMLE Step-1 and Step-2 CKשל הצעד השני( בבחינת הרישוי האמריקנית )

 (. PLAB( או בחינת הרישוי של המועצה הרפואית בבריטניה )MCQהמועצה הרפואית של אוסטרליה )

, New Zealand Registration Examinationבוגר חו"ל שעמד בתנאים אלה נדרש לגשת לבחינת רישוי )

מי שעמד  36בחנות קליניות.תחנות שבהן עליו לבצע א 16-(, בת שלוש שעות המורכבת מXNZREאו 

בדומה לבוגרים בת שנתיים, ( internship) מעשיתלבצע הכשרה  ךבהצלחה יצטר NZREX-בבחינת ה

  37.זילנד-המקומיים, על מנת לקבל רישיון לעסוק ברפואה כללית בניו

 אוסטרליה .4

ניו זילנד, נדרשים לבצע לאחר הלימודים ב, כלומר בוגרי לימודי רפואה באוסטרליה או בוגרים מקומיים

שבסיומה יהיו זכאים  (שבועות של עבודה במשרה מלאה 47לפחות ) שנה בת (internship) הכשרה מעשית

                                                 

32 Medical Council of New Zealand, Policy for UK and Irish graduates, accessed: October 17, 2017. 
המסמכים הנוספים כוללים לפחות שלושה דוחות מהרופאים שפיקחו על ההכשרה המעשית, מסמכים מבתי החולים  33

 , ואישור מגוף הרישוי במדינה המדוברת. ראו:שונות כשרותה התבצעושבהם המעידים על התאריכים המדויקים 
Medical Council of New Zealand, Policy on recognition of internships undertaken by New Zealand, Australian, 

UK and Irish medical school graduates in countries other than New Zealand, Australia, the UK or Ireland 

when applying for registration, May 1, 2012. 
34 Medical Council of New Zealand, Registration exam - NZREX Clinical, accessed: October 17, 2017. 
35 Medical Council of New Zealand, Policy for NZREX clinical, accessed: October 17, 2017; Medical Council 

of New Zealand, Policy on validity time for the USMLE Step 1 and Step 2, AMC MCQ, and PLAB Part 1, 

April 2012. 
36 Medical Council of New Zealand, NZREX Clinical Handbook for Candidates, January 2016. 
37 Medical Council of New Zealand, Registration exam - NZREX Clinical, accessed: October 17, 2017. 

https://www.mcnz.org.nz/get-registered/registration-policy/general-scope-policy/policy-for-new-zealand-and-australian-graduates/
https://www.mcnz.org.nz/assets/Policies/Policy-on-recognition-of-internships-undertaken-by-NZ-Australian-UK-and-Irish-graduates.pdf
https://www.mcnz.org.nz/assets/Policies/Policy-on-recognition-of-internships-undertaken-by-NZ-Australian-UK-and-Irish-graduates.pdf
https://www.mcnz.org.nz/assets/Policies/Policy-on-recognition-of-internships-undertaken-by-NZ-Australian-UK-and-Irish-graduates.pdf
https://www.mcnz.org.nz/get-registered/registration-exam-nzrex-clinical/#Content-h2-13
https://www.mcnz.org.nz/get-registered/registration-exam-nzrex-clinical/policy-for-nzrex-clinical/
https://www.mcnz.org.nz/assets/Policies/Policy-on-NZREX-validity-time-for-USMLE-AMC-MCQ-and-PLAB.pdf
https://www.mcnz.org.nz/assets/News-and-Publications/Booklets/NZREX-Candidate-Handbook.pdf
https://www.mcnz.org.nz/get-registered/registration-exam-nzrex-clinical/#Content-h2-13
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 39.תקופת ההכשרה המעשית כוללת רוטציה בין מספר תחומים רפואיים 38רפואה כללית.עסוק ברישיון לל

 40.להמשיך להתמחות לקבלת תעודת רופא מומחה הרופאים יוכלו לאחר קבלת הרישיון

למועצה  ציג, המוגדרים כבוגרי לימודי רפואה מחוץ לאוסטרליה או לניו זילנד, נדרשים להבוגרי חו"ל

המועצה מקבלת תעודות ( תעודות על השכלתם. Australian Medical Councilהרפואית של אוסטרליה )

ידי המועצה -עלהן ספר לרפואה ו-ריך העולמי לבתיידי המד-עלהן מבתי ספר לרפואה המוכרים 

המופיעה באתר המועצה מפנה למדריך העולמי נציין כי רשימת בתי הספר  41.הרפואית של אוסטרליה

 מאמתת את התעודות , המועצה הרפואית של אוסטרליה2015החל מאוקטובר  42.לבתי הספר לרפואה

 מסלולים לקבלת רישיון לבוגרי חו"ל:שני  יש 43.י חו"להוועד לענייני ההשכלה הרפואית של בוגרבאמצעות 

(, מיועד לבוגרי Competent Authority pathway)"מסלול הרשות הכשירה"  שםמסלול ראשון, הידוע ב

ל ממדינות . מסלול זה כולל גם בוגרי חו"זילנד-ניובבריטניה ובקנדה, ב, בארה"באירלנד, בלימודי רפואה 

להציג את תעודותיהם למועצה נדרשים בוגרי חו"ל אחת מהרשויות הכשירות.  שהוכרו על ידי אחרות

 47) חודשים 12בת ( supervised practiceתחת פיקוח )הכשרה מעשית הרפואית של אוסטרליה ולבצע 

להלן )ראו  בניגוד לבוגרי חו"ל אחרים 44שבועות(. לאחר מכן יהיו זכאים לרישיון לעסוק ברפואה כללית.

  .בחינות רישויב עמוד, המשתתפים במסלול זה אינם נדרשים למסלול שני(

. בוגרי מסלול זה נדרשים להציג מסלול שני, המוכר בתור "המסלול הסטנדרטי", מיועד לשאר בוגרי חו"ל

ייחודית להם, כלומר  בבחינה אמריקנית עמודל, את תעודותיהם למועצה הרפואית של אוסטרליה

 supervised) תקופת הכשרה מעשית להשליםלאחריה ו 45,ים לעמוד בהשהבוגרים המקומיים אינם נדרש

practice)  במהלך תקופת  46מערכת הבריאות האוסטרלית.היכרות עם מטרתה העיקרית , שחודשים 12בת

, המיועדת גם היא לבוגרי חו"ל קלינית מעשית ת רישויבחינבגם לעמוד על הבוגרים המעשית ההכשרה 

בשנים האחרונות החל מסלול "פיילוט"  47ת יכולת האבחון.תחנות שבהן נבדק 16-מורכבת מובלבד 

הערכה על  במסגרת ההכשרה המעשיתקיים שלא להיבחן בבחינה הקלינית המעשית ובמקומה להמאפשר 

                                                 

38 Medical Board of Australia, Australian and New Zealand medical graduates, updated: May 5, 2015, accessed: 

October 29, 2017. 
39 Medical Board of Australia, Guide to intern training in Australia, December 14, 2016. 
40 Australian Medical Association, Doctors in Training and Career Advancement, 2016, accessed: October 16, 

2017. 
41 Medical Board of Australia, International medical graduates (IMGs), updated: January 4, 2017, accessed: 

October 22, 2017. 
42 Australian Medical Council Limited, Self-check for eligible schools, accessed: October 22, 2017. 
43 Australian Medical Council Limited, Primary source verification, accessed: October 22, 2017. 
44 Medical Board of Australia, Competent Authority pathway, updated: August 3, 2017, accessed: October 3, 

2017; Medical Board of Australia, Requirements for eligibility for the Competent Authority pathway, August 

2015, accessed: October 22, 2017. 
45Australian Medical Council Limited, AMC MCQ Examination, Clinical Examination Specifications, accessed: 

October 29, 2017. 
46 Medical Board of Australia, FAQs - Changes to the Competent Authority Pathway, p. 2, accessed: November 

5, 2017. 
47 Australian Medical Council Limited, AMC Clinical Examination, accessed: October 22, 2017. 

http://www.medicalboard.gov.au/Registration/Types/Provisional-Registration/medical-graduates.aspx
http://www.medicalboard.gov.au/documents/default.aspx?record=WD14%2f13257&dbid=AP&chksum=4OuyjfYa1hZOSpQ04bddNQ%3d%3d
https://ama.com.au/careers/doctors-training-and-career-advancement
http://www.medicalboard.gov.au/Registration/International-Medical-Graduates.aspx
http://www.amc.org.au/assessment/list-of-medical-schools
https://www.amc.org.au/assessment/psv
https://www.amc.org.au/assessment/psv
http://www.medicalboard.gov.au/Registration/International-Medical-Graduates/Competent-Authority-Pathway.aspx
http://www.medicalboard.gov.au/documents/default.aspx?record=WD14%2f14125&dbid=AP&chksum=lGefm7wNl7sWv35t8cM9eg%3d%3d
https://www.amc.org.au/assessment/mcq-exam
https://www.amc.org.au/files/f71a8c3dc8760292bfb6e4378b9ed2199a6740d8_original.pdf
http://www.medicalboard.gov.au/documents/default.aspx?record=WD14%2F13922&dbid=AP&chksum=0S5GwQPBteWa7WvmNOdfFg%3D%3D
https://www.amc.org.au/assessment/clinical-exam
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בשל העובדה שמעט מקומות אך (, based assessment-Workplace) בסיס תפקוד הרופא במקום העבודה

 48.ביצוע הערכה זו, מסלול זה אינו שכיחעבודה הוכרו לשם 

 קנדה .5

 2009בשנת , אך הממשלה הפדרליתבידי ולא  די הפרובינציותהרישוי לעיסוק ברפואה בקנדה נתון בי

  49.(הסטנדרט הקנדי :להלן) של תנאי המינימום לקבלת רישיוןלאומית בוצעה סטנדרטיזציה 

, לעמוד נדרשים 50,בארה"בימודי רפואה בקנדה או רי ל, כלומר בוגבוגרים מקומייםהסטנדרט הקנדי לפי 

של שהיא בחינה תיאורטית  (MCCQE Part I)בבחינה אמריקנית  במהלך הלימודים או לאחר השלמתם,

 MDלאחר סיום הלימודים וקבלת תואר (. Medical Council of Canada) המועצה הרפואית של קנדה

, כלומר ההכשרה המעשית היא במסגרת מסלולי שונות( residenciesהבוגרים עוברים להתמחויות )

  51.ההתמחות

המעשית, המבוצעת כאמור במסגרת מסלולי  שנה אחת מתהליך ההכשרההשלמת לכל הפחות לאחר 

. (MCQQE Part II)לגשת לבחינה קלינית הבוחנת יכולת אבחון זכאים בוגרים אלה  ההתמחות השונים,

והעומדים בבחינה זו זכאים לקבלת רישיון לעסוק ברפואה  52,בלבדבאנגלית או בצרפתית להיבחן ניתן 

הסתדרות רופאי המשפחה מהסמכה בוגרים לקבל תנאי נוסף המופיע בסטנדרט הקנדי הוא שעל הבקנדה. 

עם זאת,  53הסתדרות הרופאים של קוויבק.מאו  סתדרות הרופאים והמנתחים של קנדההמאו  בקנדה

לא ברור האם זהו מעניקים היא תעודת רופא מומחה ולכן סמכה שהם מאתרי ארגונים אלו עולה כי הה

 .תנאי לשם קבלת רישיון לעסוק ברפואה כללית

מועצה הרפואית להציג בפני הנדרשים  54,לארה"בקנדה או מחוץ ל, כלומר בוגרי לימודי רפואה בוגרי חו"ל

מאמתת הנכללים במדריך העולמי לבתי ספר לרפואה, והמועצה בתי ספר מתעודות על השכלתם  של קנדה

  55.תעודות אלו באמצעות הוועד לענייני ההשכלה הרפואית של בוגרי חו"ל

מהבחינה שונה ולבוגרי חו"ל המיועדת לעמוד בבחינה אמריקנית, אימות התעודות על בוגרי חו"ל  לאחר

למעשה מדובר . (Medical Council of Canada Evaluating Examination)של הבוגרים המקומיים 

בוגר הבוגרים המקומיים.  מחויביםהעומדים בו יוכלו לגשת לבחינות הרישוי בהן רק במבחן מקדים, ש

                                                 

48 Medical Board of Australia, Standard pathway, updated: August 3, 2017; accessed: October 3, 2017; 

Australian Medical Council Limited, Workplace-based assessment (Standard Pathway) FAQs, accessed: 

November 6, 2017. 
49 Medical Council of Canada, Practising in Canada, accessed: October 15, 2017; The College of Physicians and 

Surgeons of Ontario, FMRAC Agreement on National Standards, accessed: October 3, 2017. 
 the Committee on Accreditation of Canadianבוגרי לימודי רפואה בבתי ספר המוכרים על ידי הגוף המוסמך בקנדה ) 50

Medical Schools( או בארה"ב )the Liaison Committee on Medical Education of the United States of America .)
 ראו:

The College of Physicians and Surgeons of Ontario, Registration requirements, accessed: October 29, 2017. 
51The Association of Faculties of Medicine of Canada, International Medical Graduates and Canadians Studying 

Medicine Abroad, February 2014. 
52 Medical Council of Canada, Medical Council of Canada Qualifying Examination Part I, Medical Council of 

Canada Qualifying Examination Part II, accessed: October 29, 2017 
53 Medical Council of Canada, Route to licensure, accessed: October 29, 2017. 
54 Medical Council of Canada, Practising in Canada, accessed: October 15, 2017; The College of Physicians and 

Surgeons of Ontario, FMRAC Agreement on National Standards, accessed: October 3, 2017. 
55 Medical Council of Canada, Source verification, EFCMG, accessed: October 15, 2017. 

http://www.medicalboard.gov.au/Registration/International-Medical-Graduates/Standard-Pathway.aspx
https://www.amc.org.au/assessment/faqs/wba
http://physiciansapply.ca/practising-in-canada/
http://www.cpso.on.ca/Registering-to-Practise-Medicine-in-Ontario/FMRAC-Agreement-on-National-Standards
http://www.cpso.on.ca/Applicant-Information/Registration-Requirements
https://afmc.ca/sites/default/files/documents/en/Publications/Datapoint/IMG-CSA_DataPoint_update_Jan-2014.pdf
https://afmc.ca/sites/default/files/documents/en/Publications/Datapoint/IMG-CSA_DataPoint_update_Jan-2014.pdf
http://mcc.ca/examinations/mccqe-part-i/
http://mcc.ca/examinations/mccqe-part-ii/
http://mcc.ca/examinations/mccqe-part-ii/
http://mcc.ca/about/route-to-licensure/
http://physiciansapply.ca/practising-in-canada/
http://www.cpso.on.ca/Registering-to-Practise-Medicine-in-Ontario/FMRAC-Agreement-on-National-Standards
http://mcc.ca/services/source-verification/
http://mcc.ca/services/source-verification/
http://mcc.ca/services/source-verification/ecfmg/
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בוגרים  מחויביםבה בחינה התיאורטית שזכאי לגשת ליהיה חו"ל שעמד בבחינה המיועדת לבוגרי חו"ל 

 postgraduate) להשלים תקופת הכשרה מעשית עליו יהיה , ולאחריה(MCCQE Part Iמקומיים )

training)  תקופה זו צריכה לכלול לפחות שנה אחת של הכשרה קלינית ) 56.לפחותבת שנתייםlinical c

medical trainingקלינית שמבצעים בוגרים מקומיים בחינה ה( כדי שהמועמד יהיה זכאי לגשת ל

(MCCQE Part II.)57 שית בחו"ל יכולים לבקש הכרה בהכשרתם לצרכי בוגרי חו"ל שביצעו הכשרה מע

בוגר חו"ל זכאות לבחינה הקלינית, אך אין אמות מידה קבועות לצרכי הכרה זו וכל מקרה נבחן לגופו. 

יהיה זכאי לקבלת רישיון רופא מטעם המועצה הרפואית של קנדה.  שהוצגו לעילדרישות כל השעמד ב

יכולות לדרוש עמידה בתנאים שהפרובינציות בסמכות  הואק ברפואה הרישיון לעיסומתן נבהיר כי 

 58.נוספים

 האיחוד האירופי .6

הדירקטיבה באמצעות  וסדרמ ,אזרחי מדינות האיחודשל רופאים  האירופי מדינות האיחודבין המעבר 

Directive 2005/36/EC on the recognition of professional ) האירופית להכרה בכשירות מקצועית

qualifications ינות שאינן חברות מד 4כוללת גם האירופית הדירקטיבה  59.הדירקטיבה האירופית(, להלן

להלן נתייחס למדינות האיחוד האירופי  ולכן ,ושווייץ נורבגיהליכטנשטיין, : איסלנד, באיחוד האירופי

אזרחי מדינות רה בתעודות של ככלל, ההכ .מדינות הדירקטיבה האירופיתולמדינות אלו בתור 

תואר ברפואה, לרופאים בעלי רישיון  לבעלי יבה העוברים בין מדינות הדירקטיבה היא אוטומטיתטקהדיר

מהמוסדות המנויים ברשימה  סוק ברפואה כללית ולרופאים מומחים שהם בוגרי לימודי רפואה באחדילע

סמכים המופיעים ברשימה המו או מחזיקים ברישיון שהעניק להם אחד הגורמים ,המצורפת לדירקטיבה

מסלול השני הברשימה.  ידי אחד הגורמים המוסמכים הכלולים-או שניתנה להם תעודת רופא מומחה על

שאינם עומדים בתנאים שנקבעו להכרה אוטומטית  הוא הכרה שאינה אוטומטית, והוא פתוח בפני רופאים

להרחבה, ראו:  ורט יותר בבקשתם.עיון מפ או מתקשים להוכיח את עמידתם בתנאים אלו, ועל כן נדרש

הכרה ברישוי רופאים אזרחי האיחוד האירופי המבקשים לעסוק במקצועם במדינה אחרת  נטע משה,

  2016.60באוקטובר  31, מרכז המחקר והמידע של הכנסת ,באיחוד

נדרשים לעמוד בתנאים המוגדרים בידי כל מדינה  נכללים בדירקטיבה האירופיתבוגרי חו"ל שאינם 

מבין בוגרי חו"ל  שיעורשבה עמד , מדינות: בריטניה שתיבי את ההסדרים הקיימים לגלהלן נציג בנפרד. 

בוגרי חו"ל מבין ודנמרק, שבה עמד שיעור  ,28%-כעל  2015בשנת הציבורי בשירות הרופאים הפעילים 

  %5.61-כ על 2014הפעילים בשנת  הרופאים

                                                 

56 Medical Council of Canada, Practising in Canada, accessed: October 15, 2017. 
57 Medical Council of Canada, Medical Council of Canada Evaluating Examination, accessed: October 29, 2017. 
58 Medical Council of Canada, Pre-diploma postgraduate training, accessed: November 5, 2017. 
59 European Parliament, Directive 2005/36/EC on the recognition of professional qualifications, September 

2005.  
והוכשרו באחת  של אזרחי מדינות הדירקטיבהאזרחי מדינות זרות שהם בני משפחה כוללת גם דירקטיבה האירופית ה 60

ה זרה אך הכשרתם זרחי מדינות הדירקטיבה האירופית, מלבד שווייץ, שהוכשרו במדינאאת , כמו גם הדירקטיבהממדינות 
עשר שנים. יש התייחסות  במהלך שלוש שניםהוכרה בידי אחת ממדינות הדירקטיבה, וכמו כן הן עבדו במדינה זו במצטבר 

 . ראו:ולא כעצמאיוכמו כן יש הסדרים המתייחסים לעבודה כשכיר  מיוחדת למי שהוכר כבעל מעמד פליט
European Parliament, Directive 2005/36/EC on the recognition of professional qualifications, September 2005; 

European Commission, User Guide: Directive 2005/36/EC, December 1, 2009. 
61 OECD, Health Workforce Migration, accessed: October 22, 2017; OECD, OECD Health Statistics 2017 

https://www.knesset.gov.il/mmm/data/pdf/m03917.pdf
https://www.knesset.gov.il/mmm/data/pdf/m03917.pdf
https://www.knesset.gov.il/mmm/data/pdf/m03917.pdf
http://physiciansapply.ca/practising-in-canada/
http://mcc.ca/examinations/mccee/
http://mcc.ca/examinations/mccqe-part-ii/application-information/pre-diploma-postgraduate-training/
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32005L0036&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32005L0036&from=EN
http://ec.europa.eu/DocsRoom/documents/15032/attachments/1/translations/en/renditions/pdf
http://stats.oecd.org/wbos/fileview2.aspx?IDFile=0b10c60d-8a48-4b5f-900a-8f0f6c05f115
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 בריטניה  .6.1

הכשרה השלמת לימודיהם לעבור לאחר נדרשים , כלומר בוגרי לימודי רפואה בבריטניה, בוגרים מקומיים

. לאחר מכן (foundation programme תכנית היסודות :להלן)תכנית ייעודית  במסגרתבת שנה מעשית 

תיקוף לאם כי הם מוגבלים לעבודה תחת פיקוח במוסדות מסוימים עד  62,זכאים לעסוק ברפואההם 

הפיקוח והאם ניתן להשוות אותו, לדוגמה, לסטאז' בישראל או לתקופת מידת לא ידוע לנו מה  63רישיונם.

לקבלת תעודת רופא מומחה רופאים המעוניינים להמשיך ההכשרה המעשית המובנית באוסטרליה. 

במקום אחר נכתב  , אם כי נציין כיתתכנית היסודומסגרת בשל הכשרה מעשית נדרשים לבצע שנה נוספת 

 - postgraduate medical training) ים את שתי שנות ההכשרה המעשיתכי כל הבוגרים מחויבים להשל

foundation years) 64.סוק ברפואה כלליתילקבלת רישיון לע כתנאי  

תעודות על השכלתם ממוסדות המוכרים  הציגנדרשים ל תנכללים בדירקטיבה האירופישאינם  בוגרי חו"ל

 General) המועצה הרפואית של בריטניהכמו גם על ידי  המדריך העולמי לבתי ספר לרפואהעל ידי 

Medical Council .) לימודים קליניים גם ההכשרה במוסדות אלו חייבת לכלול(clinical rotations כחלק )

אם תעודות ממוסד שאינו מופיע במדריך העולמי לבתי ספר לרפואה  גםהגיש ניתן ל מתכנית הלימודים.

שלא הוכרה המוסד כבר אינו פועל )אך פעל בזמן השלמת התואר( ובמקרים שבהם המוסד פועל במדינה 

(recognized )של בתי ספר  ותאתר המועצה הרפואית של בריטניה יש רשימב ינעיר כ האו"ם. על ידי

  65.בתעודות שהם מעניקיםאו שייתכן שלא תכיר  מכירה אינהלרפואה שהמועצה 

 Professional) מדינות זרות לבוגרי ייעודית על המועמדים לעמוד בבחינת רישויהתעודות  הצגתלאחר 

and Linguistic Assessments Board test או ,PLAB) אמריקנית בחינה מורכבת מ. בחינת הרישוי

יש שלושה מסלולים לאחר עמידה בבחינה זו  66כולות אבחוניות.בחינה קלינית הבודקת ימתיאורטית ו

 אפשריים:

נדרשים  (internshipבוגרי חו"ל שעמדו בבחינת הרישוי אך טרם ביצעו הכשרה מעשית )במסלול הראשון, 

( המאפשר להם להשתתף בשנה הראשונה של תכניות היסודות provisional licenseלבקש רישיון זמני )

 67ברפואה.לעסוק בבריטניה. לאחר השלמת השנה הראשונה הם יכולים לבקש רישיון 

 במדינת המוצא (internship) והשלימו הכשרה מעשית בבחינת הרישוישעמדו  במסלול השני, בוגרי חו"ל

שרתם המעשית עומדת בתנאים מסוימים: הכנאי שוזאת בתיכולים להגיש בקשה לקבלת רישיון קבוע, 

 12, עליה להימשך לפחות ריהםשנה האחרונה ללימודים או בשנה שמיד לאחהמסגרת בהיא התבצעה 

מי שהכשרתו המעשית אינה עומדת בתנאים  .מסוימיםתחומים רפואיים חודשים ועליה לכלול רוטציה בין 

                                                 

Definitions, Sources and Methods, Foreign-trained doctors, accessed: October 29, 2017.  
62 General Medical Council, Foundation Programme year 1, accessed: October 29, 2017; UK Foundation 

Programme, Applicants’ Handbook, p. 4, June 2017.  
63 General Medical Council, Approved practice settings, accessed: October 29, 2017. 
64 British Medical Association, Medical training pathway, updated; March 7, 2017, accessed: October 29, 2017. 
65 General Medical Council, Acceptable overseas medical qualifications, accessed: October 17, 2017. 
66 General Medical Council, Do I need to take the PLAB test?, accessed: October 17, 2017. 
67 General Medical Council, I have passed the PLAB test and would like to apply for provisional registration 

with a licence to practice, Important information - page 2 of 9, accessed: October 29, 2017. 

http://stats.oecd.org/wbos/fileview2.aspx?IDFile=0b10c60d-8a48-4b5f-900a-8f0f6c05f115
http://www.gmc-uk.org/doctors/registration_applications/uk_internships.asp
http://www.foundationprogramme.nhs.uk/download.asp?file=UKFP_2018_Applicants_Handbook_-_FINAL.pdf
http://www.foundationprogramme.nhs.uk/download.asp?file=UKFP_2018_Applicants_Handbook_-_FINAL.pdf
http://www.gmc-uk.org/doctors/before_you_apply/approved_practice_settings.asp
https://www.bma.org.uk/advice/career/studying-medicine/insiders-guide-to-medical-specialties/medical-training-pathway
http://www.gmc-uk.org/doctors/registration_applications/acceptable_primary_medical_qualification.asp
http://www.gmc-uk.org/doctors/plab/before_you_apply.asp
http://www.gmc-uk.org/doctors/registration_applications/30656.asp
http://www.gmc-uk.org/doctors/registration_applications/30656.asp
http://www.gmc-uk.org/doctors/registration_applications/s19_prfr_p2.asp?p=3
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שנרכש בעבודה תחת השגחה בבית חולים ציבורי במדינת  ,בעבודהשנתיים ניסיון אלה, אך הוא בעל 

  68.יוכל אף הוא להיכלל במסלול זה ,המוצא

עבדו במקצועם במהלך חמש השנים האחרונות שעמדו בבחינת הרישוי, ו במסלול השלישי, בוגרי חו"ל

, יכולים שקדמה להגשת הבקשה השנהשאחת מהן היא שלוש שנים במשך לכל הפחות במדינות המוצא 

כמו כן ישנה אפשרות למספר  (.sponsorגוף מוכר שייתן להם חסות )באמצעות להגיש בקשה לקבל רישיון 

  69.גופים רפואיים מסוימיםקטן של בוגרי חו"ל לקבל הכשרה מעשית בידי 

 דנמרק .6.2

 לימודי הרפואה בדנמרק, נדרשים לבצע שנה אחת של הכשרה מעשיתבוגרי , כלומר בוגרים מקומיים

(practical clinical educationלאחר השלמת הלימודים ) ההכשרה  סוק ברפואה.כדי לקבל רישיון לע

  70המעשית היא מובנית וכוללת רוטציה בין תחומים רפואיים שונים.

כמוסדר  הדירקטיבה האירופיתבוגרים ממדינות ליש שלושה מסלולים: מסלול  בוגרי חו"לעבור 

להלן שני המסלולים . בוגרים ממדינות אחרותמסלול לדינות נורדיות ובוגרים מממסלול ל, רקטיבהיבד

 :האחרונים

רשות הדנית להציג בפני ה, נדרשים שוודיה, פינלנד, נורבגיה ואיסלנד, כולל בוגרי חו"ל ממדינות נורדיות

ת הרשות האחראית במדינמ הסמכתם( תעודות על Danish Patient Safety Authority)לבטיחות החולים 

  71סוק ברפואה כללית.ברישיון לעבאופן אוטומטי הכרה תעודות אלו הם יקבלו הערכת לאחר  .המוצא

 הציג בפנינדרשים ל נורדיות ממדינות אינם או בדירקטיבה האירופיתשאינן חברות בוגרי חו"ל ממדינות 

ת התעודות מאמתת אהרשות  2016החל מינואר  תעודות על השכלתם.החולים  לבטיחותרשות הדנית ה

תעודות מבתי הספר המופיעים  מקבלתהרשות  .הוועד לענייני ההשכלה הרפואית של בוגרי חו"לבאמצעות 

כל מקרה ייבחן ; יתכן ויתקבלו תעודות גם מבתי ספר אחריםיאך  ,במדריך העולמי לבתי ספר לרפואה

 72.לגופו

ם יעמוד בו בהצלחה יוכל לגשת א. המועמד לעמוד במבחן שליטה בשפה הדניתהתעודות על אימות  לאחר

פה, כמו גם מבחן העוסק בחקיקת הבריאות בדנמרק. -ומבחן בעל בכתבלמבחני ידע רפואי, הכוללים מבחן 

בהצלחה  עמודעל המועמד לעמידה במבחנים אלה לאחר  73כל המבחנים מתבצעים בשפה הדנית בלבד.

                                                 

68 General Medical Council, Applying for registration as an international medical graduate, accessed: October 

17, 2017. 
69 General Medical Council, I am being sponsored by a GMC approved sponsor, accessed: November 5, 2017.  
70Maria Olejaz et al., Denmark: Health System Review 2012, World Health Organization, p. 100, 2012. 
71 Danish Medical Association, I did my medical traning in a Nordic country [misspelling in original], accessed: 

October 26, 2017; Danish Patient Safety Authority, Nordic Countries, updated: February 26, 2017, accessed: 

October 26, 2017. 
72 Danish Patient Safety Authority, Application and approval of qualifications, updated: September 25, 2017, 

accessed: October 18, 2017. 
73 Danish Patient Safety Authority, Course in Danish health legislation, updated: September 12, 2017, and 

Medical tests, updated: January 9, 2017, accessed: October 18, 2017. 

http://www.gmc-uk.org/doctors/before_you_apply/imgs.asp
http://www.gmc-uk.org/doctors/registration_applications/30334.asp
http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0004/160519/e96442.pdf?ua=1
https://www.laeger.dk/i-did-my-medical-traning-in-a-nordic-country
https://stps.dk/en/health-professionals-and-authorities/registration-of-healthcare-professionals/application-for-registration/medical-doctor/nordic-countries/
https://stps.dk/en/health-professionals-and-authorities/registration-of-healthcare-professionals/application-for-registration/medical-doctor/non-eu-countries-third-countries/application-and-approval-of-qualifications/
https://stps.dk/en/health-professionals-and-authorities/registration-of-healthcare-professionals/application-for-registration/medical-doctor/non-eu-countries-third-countries/course-in-danish-health-legislation/
https://stps.dk/en/health-professionals-and-authorities/registration-of-healthcare-professionals/application-for-registration/medical-doctor/non-eu-countries-third-countries/medical-tests/
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 12בת  74תחת פיקוח,(  training purposes foremployment and adaptation)קופת הכשרה מעשית תב

  75חודשים.

 primary) לימודי הרפואהשנים מהשלמת  6תוך בוגרי חו"ל המעוניינים לקבל רישיון חייבים להגיש בקשה 

medical qualifications) שנים תידחה  6-לפני יותר מ לימודיו. בקשתו של בוגר חו"ל שהשלים את

השנים שקדמו להגשת  6חודשים לפחות במהלך  12במשך ד כרופא כי עב, אלא אם יוכיח אוטומטית

 76.הבקשה; במקרה זה בקשתו תישקל בדומה לבקשות אחרות

 דיוןל נקודות .7

המנגנונים למתן רישיון יישום נזכיר כי אין בידנו להעריך את מהסקירה שהוצגה לעיל עולות מספר סוגיות. 

ההסדרים הקיימים מבחינה פורמלית מהסקירה עולה כי אך לעסוק ברפואה כללית לבוגרי חו"ל בפועל, 

 . לבוגרי חו"ל אינם חריגים כללית בישראל באשר למתן רישיון לעסוק ברפואה

  רמתם לבחון את כדי  דרישה להכשרה מקצועיתבבחינת רישוי והמדינות שסקרנו נעשה שימוש בבכל

בחלק מהמקרים על בוגרי חו"ל . המקצועית של בוגרי חו"ל המבקשים רישיון לעסוק ברפואה כללית

, שעוצבה זהה לבוגרים המקומיים, בחלק מהמקרים עליהם לעמוד בבחינה שונה ת רישוילעמוד בבחינ

המשיך את תהליך הרישוי , ובמקרה אחד עליהם לבצע בחינה מקדימה כדי שיוכלו לבמיוחד עבורם

 הבוגרים המקומיים )קנדה(. הרישוי של גשת לבחינות ול

 וי או קיצורכגון ויתור על בחינת הרישינות יש רשימת מדינות שבוגריהן זוכים להקלות המד רובב 

ביתר המדינות מדינות,  25-זילנד, המעניקה הקלות לבוגרים מ-מלבד ניו תקופת ההכשרה המעשית.

 .5נמוך בהרבה ואינו עולה על  להקלות מספר המדינות שבוגריהן זוכים

  זילנד, -ניומאוסטרליה, מ קנדה,מארה"ב, מ -משבע מדינות  רפואהבוגרי לימודי כאמור, בישראל

בכנסת  .סוק ברפואה כלליתפטורים מבחינת רישוי לע - אפריקה-םדרומבריטניה ומצרפת, מ

או לשינוי רשימת המדינות שבוגריהן מקבלים פטור מבחינת  ההעשרים הועלו מספר הצעות להרחב

חלק  77לחלק מהבוגרים.תקופת ההכשרה המעשית מתן פטור מ, ובתנאים מסוימים אף הרישוי

. לדוגמה, הצעה גדול משמעותית מזה הנהוג במדינות שסקרנומדינות כוללות מספר חוק אלו  הצעותמ

מדינות את , OECD-והצעה אחרת כללה את כל מדינות ה OECD,78-אחת כללה את כל מדינות ה

 79רוסיה, ירדן ואוקראינה. וכן את (,ECDO-הדירקטיבה האירופית )החופפות חלקית למדינות ה

                                                 

74 Danish Patient Safety Authority, Non-EU countries (third countries), updated: July 8, 2017, accessed: October 

18, 2017. 
75 Danish Patient Safety Authority, Employment for adaptation and training purposes, updated: November 29, 

2016, accessed: October 18, 2017. 
76 Danish Patient Safety Authority, Application and approval of qualifications, updated: September 25, 2017, 

accessed: October 26, 2017. 
שנים(,  5לארץ בעלי ניסיון של -הצעת חוק לתיקון פקודת הרופאים )פטור מבחינות לרופאים ממדינות מסוימות בחוץ 77

הצעת חוק הכרה ברישיונות מקצועיים ן השכל ואחרים; (, הונחה על שולחן הכנסת בידי ח"כ שר2846/20)פ/ 2016–התשע"ו
(, הונחה על שולחן הכנסת בידי ח"כ עודד פורר ואחרים; 3809/20)פ/ על בסיס הנחיות האיחוד האירופי )תיקוני חקיקה(

חות(, שנים לפ 5הצעת חוק לתיקון פקודת הרופאים )פטור מבחינות לרופאים ממדינות מסוימות בחוץ לארץ בעלי ניסיון של 
הצעת חוק לתיקון (, הונחה על שולחן הכנסת בידי ח"כ דאז עבדאללה אבו מערוף ואחרים; 4126/20)פ/ 2017–התשע"ז

 2017–שנים(, התשע"ז 5פקודת הרופאים )פטור מבחינות לרופאים ממדינות מסוימות בחוץ לארץ בעלי ניסיון של 
 מה סעדי וח"כ אחמד טיבי.(, הונחה על שולחן הכנסת בידי ח"כ דאז אוסא3907/20)פ/

שנים(,  5הצעת חוק לתיקון פקודת הרופאים )פטור מבחינות לרופאים ממדינות מסוימות בחוץ לארץ בעלי ניסיון של  78
 (, הונחה על שולחן הכנסת בידי ח"כ דאז אוסאמה סעדי וח"כ אחמד טיבי.3907/20)פ/ 2017–התשע"ז

שנים לפחות(,  5הצעת חוק לתיקון פקודת הרופאים )פטור מבחינות לרופאים ממדינות מסוימות בחוץ לארץ בעלי ניסיון של  79
 (, הונחה על שולחן הכנסת בידי ח"כ דאז עבדאללה אבו מערוף ואחרים.4126/20)פ/ 2017–התשע"ז

https://stps.dk/en/health-professionals-and-authorities/registration-of-healthcare-professionals/application-for-registration/medical-doctor/non-eu-countries-third-countries/
https://stps.dk/en/health-professionals-and-authorities/registration-of-healthcare-professionals/application-for-registration/medical-doctor/non-eu-countries-third-countries/employment-for-adaptation-and-training-purposes/
https://stps.dk/en/health-professionals-and-authorities/registration-of-healthcare-professionals/application-for-registration/medical-doctor/non-eu-countries-third-countries/application-and-approval-of-qualifications/
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 הכנסת 

 מרכז המחקר והמידע

במדינות שנות ותק הפטור יחול על רופאים בעלי מספר  כי נקבעחוק ההצעות בחלק מנבהיר כי 

 .אהמוצ

  רשימת המדינות שבוגריהן זכאים כל מדינה קובעת את כיצד אחת השאלות העולות מסקירה זו היא

נקבעה רשימה ברוב המקרים לא ידוע לנו לפי אילו אמות מידה  .בתהליך ההכרה ברישיון להקלות

זילנד, אך גם במקרה זה אמות המידה המפורטות הינן כלליות מאוד, -מהכלל היא ניו היוצאת .זו

 לדוגמה ההגדרה הרחבה של "מערכת בריאות מקבילה". 

 חובת עמידה בבחינת  איןבחלק מהמסלולים,  .המוצעים בכל מדינה הרישוי קיימת שונות בין מסלולי

תפקודו ניתן על בתהליך ההכרה והדגש רישוי תיאורטית או מעשית שמטרתה בחינת הידע הרפואי 

במסלולים (. דנמרקבאוסטרליה ובזילנד, -ימים בניום מסומסלולילדוגמה )המקצועי של הרופא 

המסלולים )לדוגמה התפקוד המקצועי בחינת לצד הידע התיאורטי אחרים, מושם דגש על בחינת 

מהו הרציונל המנחה את (. עולה השאלה בארה"בוהמסלול הרגיל  ,זילנד-ניובהאחרים באוסטרליה ו

דהיינו האם הם עוצבו מתוך מטרה לבחון את הידע , בישראל ללבוגרי חו"הרישוי מסלולי גיבוש 

את היכולות המקצועיות של מתוך רצון לבחון או ו/במדינות זרות הרפואי הנרכש בלימודי הרפואה 

ייקבע  כיצד לבוגרי מדינות שונות, ואם כןבמסלולים שונים האם יש צורך כמו כן, מבקש הרישיון? 

 במה יתמקד כל מסלול?

  תיאורטיהדרישה לעמידה בבחינת רישוי כוללת מבחן בכל המדינות שסקרנו, מלבד דנמרק, מצאנו כי 

 הבחינה היא תיאורטית בלבד.  . זאת לעומת ישראל שבהקליני מעשי ומבחן

  .בכל המדינות שסקרנו בחינות הרישוי מתבצעות בשפה המקומית או באחת מהשפות המקומיות

 80.ערביתוב ספרדיתברוסית, בעברית, באנגלית, לעומת זאת, בישראל ניתן להיבחן בחמש שפות: ב

, עולה השאלה מדוע לא היכרות עם שפת המדינה הקולטתבהנחה שהעיסוק ברפואה כללית דורש 

בשלב בחינת הרישוי אין חובה לצמצם את מספר השפות שבהן מתבצעת הבחינה; לחלופין, אם 

, עולה השאלה מדוע לא להרחיב את מספר השפות שבהן מתבצעת לשליטה מלאה בשפה המקומית

קן אף המדינות שנסקרו לא רק שאינן מאפשרות להיבחן בשפות זרות, אלא שבחל הבחינה. נעיר כי

 . בבחינה לשליטה בשפה המקומית וד גםישנה חובה לעמ

  ,לבוגרי לימודי רפואה בישראל או לרופאים לא מצאנו הסדרים מיוחדים במדינות שסקרנו ככלל

זילנד, הכוללת את ישראל ברשימת המדינות שבוגריהן זכאים להשתתף -ניולמעט בישראלים, 

  ."במסלול "מערכת הבריאות המקבילה

לדוגמה, אם . נוספים במדינה זרה כרוך בהשקעת משאביםשניתן של רופאים ההכרה ברישיון שינוי מנגנון 

מקום תבצע בשתשל תפקוד מקצועי את הבחינות לבוגרי חו"ל בהערכה ימים במקרים מסו מיריוחלט לה

פאים שיעסקו ן תגמול לרוהגדלת מספר התקנים כמו גם מתאת יצירתו של מסלול זה דורשת אזי , עבודהה

בדומה לכך, מסלול דומה קיים באוסטרליה, אולם גם שם מדובר במסלול שאינו שכיח.  בהכשרתם.

צריכה להיות מלווה ענייני השכלה של בוגרי חו"ל לאימות התעודות החלטה על שימוש בשירותי הוועד ל

לחלופין,  ( או על המדינה.שסקרנו המדינותעל בוגרי חו"ל )כפי שנהוג בכל  –תושת עלות זו בהחלטה על מי 

כדי במדינות שונות בתי ספר לרפואה הערכת  יכולים להיות אמונים על המדינה או גוף שיוסמך על ידה

 כרוך אף הוא בהשקעה כספית. לקבוע את כשירותם, בדומה לנעשה בבריטניה, אך תהליך זה 

                                                 

עת ידי. להרחבה בנושא זה ראו: אתי וייסבלאי, 2017בנובמבר  6, תאריך כניסה: שפת הבחינהההסתדרות הרפואית בישראל,  80
 .2009בדצמבר  7והמידע של הכנסת, , מרכז המחקר ברפואה: סקירה משווה שפת המדינה כתנאי לעיסוק

https://www.ima.org.il/MainSiteNew/ViewCategory.aspx?CategoryId=4202
https://www.ima.org.il/MainSiteNew/ViewCategory.aspx?CategoryId=4202
https://www.knesset.gov.il/mmm/data/pdf/m02363.pdf
https://www.knesset.gov.il/mmm/data/pdf/m02363.pdf

