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 תמצית

 ההכשרה הליך את נציג במסמך .בישראל וטרינרים רופאיםועניינו  מסמך זה נכתב לבקשת חברת הכנסת לימור מגן תלם

 זה בתחום לעסוק הרישיון בעלי על נתונים וכן, לישראל מחוץ שלמדו רופאים לרבות, בישראל וטרינרים רופאים של והרישוי

 נדון ולבסוף, המומחים הרופאים מספר על ונתונים וטרינרית ברפואה ההתמחות תהליך את נציג מכן לאחר. בישראל

 . וטרינרים ברופאים מחסוריש  אם בשאלה

אפשר  .כמה תחומיםבישראל נמשכים ארבע שנים, ויכולים להתקבל אליהם בעלי תואר ראשון מלימודי רפואה וטרינרית 

 לובסך הכ לרפואה הווטרינרית ע"ש קורט שבאוניברסיטה העברית, שבו לומדים בבית הספררפואה וטרינרית רק ללמוד 

בוגרי בישראל, לעסוק בתחום  כדי השאלה אם היקף זה מספק או לא.במסמך נדונה . בכל שנה( 60) סטודנטים 240

מחויב בעמידה מי שלמד בחו"ל , וותים הווטרינריים במשרד החקלאותמהשירל רישיון הלימודים בישראל נדרשים לקב

 בוגרי חו"ל. 171 עמדו בבחינת הרישוי בהצלחה 2021-2018בשנים  בבחינת רישוי.

 ,נתון זה דורש טיובלפי המשרד, עם זאת,  .רופאים וטרינרים בעלי רישיון 663,1בישראל  יש כיום ,החקלאות רדמשלפי 

היו בישראל  2021נובמבר שעד מסר נהמשרד מ. יש להניח שמספר בעלי הרישיון נמוך יותרעולה ש המשרד תומתשוב

נפש. בעשור האחרון ניתנו  1,000-לים וטרינר 0.32-כ , כלומר שיעור של67רופאים וטרינרים מורשים מתחת לגיל  2,991

-2021שנים ברישיונות(.  70-שבה ניתנו כ ,2014ת רישיונות חדשים לעיסוק ברפואה וטרינרית )מלבד שנ 120-80מדי שנה 

 (.בעלי רישיון 3,166) כיום מבעלי הרישיון 36%-כ , שהםבסך הכול רישיונות 1,145 ניתנו 2010

או  הרופאים הווטרינרים הפעיליםמספר  נתון על עימם גורמים אחרים ששוחחנובידי או בידי משרד החקלאות אין 

ארגון הרופאים הווטרינרים ברשויות המקומיות וארגון הרופאים הווטרינרים לחיות  וכןנציין כי משרד החקלאות,  .אומדן שלו

בקרב רופאים חדשים, וייחסו  ייחודוביש פרישה בהיקף נרחב יחסית של רופאים וטרינרים מהמקצוע, הבית, מסרו כי 

על הגורמים המעסיקים אפשר לקבל תמונה מהתשובות שקיבלנו  .זאת בעיקר לתנאי עבודה קשים ולשכר בלתי הולם

הועסקו  2021נובמבר עד . הם מועסקים , אם כי ברוב המקרים לא ידוע לנו באיזה היקף משרהרופאים וטרינרים 1,500-כ

עד בשירות המדינה ), וטרינרים םרופאי 212הועסקו  ריתאגיד לפיקוח וטרינב ,ופאים וטרינריםר 300-כברשויות המקומיות 

 .רופאים וטרינרים 850-כ ,לפי הערכות שונות ,, ובמגזר הפרטי הועסקווטרינרים רופאים 126 הועסקו (2021בדצמבר  31

ותהליך ההתמחות מנוהל בידי הסתדרות  ,ברפואה וטרינרית ממשיכים להתמחות בתחומים מסוימיםבעלי הרישיון מ כמה

ופאים וטרינרים ר 386יש כיום בישראל לאות עולה כי מהמידע באתר משרד החק הרופאים הווטרינרים בישראל.

מדובר  אךמבעלי הרישיון הם בעלי תואר מומחה,  12%-ככלומר, נתון זה דורש טיוב. מסר שנהמשרד מ אך ,מומחים

תמחויות ברפואה בה אתר המשרד, אם כי בתקנות העוסקותלפי  ,תחומים 48-מתמחים ב. רופאים אלו באומדן בלבד

משרד החקלאות מסר לנו כי הוא עוסק בימים אלו בעדכון התקנות ובהתאמתן סוגי התמחות.  44וטרינרית מנויים 

המומחה(, רפואת  מתעודות 30%-תחומי המומחיות הנפוצים ביותר הם בריאות ציבור וטרינרית )כ .למציאות הנוכחית

 כמהיש שכן אין הגדרה כזו בתקנות.  ,תחום זהנכלל ב (, אך לא ברור מה8%-(, ותחום שהוגדר כ"קליני" )כ12%-עופות )כ

 .מומחים מעטים או מומחה אחדיש תחומים שבהם 

סר לנו שכיום מנ ומהסתדרות הרופאים הווטרינרים בישראל )להלן: הרו"י(, לפחות חמישה מוסדותלהתמחות באפשר כיום 

בתחומים הקשורים לבריאות  ,מתמחים בשירותים מדינתיים 20 ומהם, בתהליך התמחותרופאים וטרינרים  50-45יש 
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מתמחים במכון הווטרינרי ע"ש קמרון. שמונה מתמחים בתחומים קליניים במסגרת בית החולים הווטרינרי ועוד  20הציבור, 

הקליניים, כמחצית מתמחים ברפואה פנימית של חיות קטנות או בחירום וטיפול הרופאים הווטרינרים בתחומים מקרב 

 נמרץ.

באיזה , , ואם כןצפוי להיות מחסור ברופאים וטרינריםשאו  מחסור שאלה אם ישעל המשמעית -נו תשובה חדיאין ביד

 מומחים בכלל ושלים יקף הנדרש של רופאים וטרינרהנחות לגבי הההמ ,בין השאר ,. שאלה זו מושפעתענף או תחום

נובע הציינה כי מורגש מחסור  "יהרומחסור ברופאים וטרינרים. על משרד החקלאות מסר לנו שאין בידיו נתונים  .בפרט

ן הרופאים הווטרינרים לחיות הבית, ארגולתחומי מומחיות שונים. בעיקר מחוסר תיאום וניהול מערכתי בוויסות של הרופאים 

מסר כי יש מחסור ברופאים וטרינרים בפריפריה, אך ייחס זאת לקשיים בתנאי המייצג בעיקר רופאים במגזר הפרטי, 

 אדם. העבודה ולא למחסור בכוח

 .לגייס רופאים קושיו ברופאים וטרינרים רשותיים מסר לנו כי יש מחסורנברשויות המקומיות הווטרינרים  ארגון הרופאיםמ

לרשויות מסר לנו כי אינם מכירים בעיות בגיוס רופאים וטרינרים נרכז השלטון המקומי ומרכז השלטון האזורי ממעם זאת, 

לעיתים היקף ההעסקה של רופאים וטרינרים רשותיים אינו , מרכז השלטון האזוריוהארגון לפי . )בהתאמה(או למועצות 

רופא וטרינר רשותי הוא תפקיד סטטוטורי המוגדר בידי נציין כי  ד במשימותיהם.ואינו מאפשר לרופאים לעמו מספק

אך  ,משרד הפנים, וכי הרופאים הווטרינרים הרשותיים נושאים בסמכויות מטעם משרד החקלאות ומשרד הבריאות

 .מועסקים בידי הרשות הקובעת גם את היקף העסקתם

 ,ההתמחות היא ארכאית תוכנית, אך ציין כי ובאילו תחומים יש מחסורמשרד החקלאות לא מסר לנו אם למומחיות,  נוגעב

לרבות תחומי  ,חוסר מהותי בתחומי מומחיות שונים קייםכי  י טענהרו"הפועל לתיקון תקנות ההתמחות.  , כאמור,כי הוא כןו

גם יו"ר ארגון הרופאים הווטרינרים לחיות הבית,  זה עתיד להחמיר. מצב, וכי מומחיות ברפואה קלינית ומקצועות מעבדה

אפשר לשאול  כגון רפואת חיות קטנות. ,יש מחסור בהתמחויות בתחום הקליני המייצג בעיקר רופאים בשוק הפרטי, מסר כי

מערך ההתמחויות הדרוש  וכן מהובאופן כללי או בתחומי מומחיות מסוימים, מהו שיעור הווטרינרים המומחים הרצוי 

 .ם השגת יעד זהלש

התפתחותם במסגרת מסר כי לשיטתה כל הרופאים הווטרינרים בישראל צריכים להיות בעלי מומחיות נ הרו"ימ

כי להערכתה יש צורך בהרחבת  ציינההרו"י  מבעלי הרישיון הם מומחים. 12%-כ ,כיוםכאמור, לפי אומדננו . המקצועית

האפשרות לרופאים בשוק הפרטי להתמחות וכי היא פועלת לבחינה מחדש ולהרחבה של מספר מוסדות ההתמחות. 

ראש בית הספר ע"ש קורט מסר כי המצב שבו רק חלק קטן מהרופאים הווטרינרים הם מומחים מקובל לעומת זאת, 

 התמחות שיבוצעו במרפאות פרטיות. כניותתו, והעלה שאלה לגבי היכולת לפקח על בעולם

התאגיד לפיקוח  בשווקים. ינרים הנדרש הוא הפיקוח על המזוןהיקף הרופאים הווטרבעניין  בהירות-איתחום נוסף שבו יש 

מזון מן מפקח כיום על רפורמה בתחום הפיקוח על המזון, הבמסגרת ה 2020הוא תאגיד סטטוטורי שהוקם במרץ  וטרינרי

כי  לנו מסרנהתאגיד מ. אם הרשויות יבחרו בכך ,בשווקיםגם  לפקחת מסוגל ויעליו לה 2022והחל ממרץ  ,יםהחי במפעל

 אליולא ידוע לו כמה רשויות יפנו ציין כי התאגיד  ,. עם זאתווטרינרים העובדים בו מספקמספר הרופאים הבשלב זה 

אם יש בידי  ללמודלא עלה בידנו נוסף על כך, לדעת מהו היקף התקנים שיידרש.  אפשר-איולכן  ,לצורך פיקוח בשווקים

 .מהי – ואם כן ,משרד הבריאות נוסחה לקביעת היקף הפיקוח הנדרש בשווקים
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 מבוא
בהן טיפול במגזר הציבורי ובמגזר הפרטי, ו במגוון פעילויותרופאים וטרינרים בישראל עוסקים 

בחיות משק וחיות בית; מניעת התפשטות מחלות בעלי חיים; פיקוח על יבוא, ייצור, הובלה, אחסון 

 וצער בעלי חיים. ,ים בחיות מעבדהושיווק של מזון מן החי; פיקוח על ניסוי

הכשרתו של רופא וטרינר מתחילה בלימודי רפואה וטרינרית, שבישראל נמשכים ארבע שנים, 

בוגרי הלימודים בישראל  1ויכולים להתקבל אליהם בעלי תואר ראשון מתחומים מסוימים.

לעסוק בתחום זה נדרשים לקבל רישיון מהשירותים הווטרינריים במשרד החקלאות,  המבקשים

בחו"ל המבקשים לעסוק בתחום בישראל )להלן: בוגרי חו"ל(  רפואה וטרינרית בוגרי לימודי ואילו

מהרופאים הווטרינרים ממשיכים כמה  2מחויבים לעמוד בבחינת רישוי כתנאי לקבלת הרישיון.

 סוימים, כפי שיפורט בהמשך.להתמחות בתחומים מ

 והם: ,בתהליך הכשרתו ו/או העסקתו של רופא וטרינר בישראל מעורבים כמה גופים מרכזיים

יחידה האחראית בין השאר היא  השירותים הווטרינריים ובריאות המקנה במשרד החקלאות

מניעת מחלות בעלי חיים ומחלות המשותפות לבני האדם ולבעלי חיים; פיקוח על יבוא ויצוא ל

ויישומו של חוק צער בעלי  ,ימן החשל בעלי חיים, פיקוח על משחטות, בתי מטבחיים ומזון מעובד 

קות הווטרינריות המחל יתהנחיוב וטרינריםרופאים היחידה עוסקת ברישוי כמו כן,  3חיים.

 4.ובפיקוח עליהן ברשויות המקומיות

עוסקת בכתיבת חקיקה ונהלים  היחידה הווטרינרית בשירות המזון הארצי במשרד הבריאות

 .שמטרתם להבטיח את בטיחות הייצור, ההובלה, האחסון והשיווק של מזון מן החי בישראל

ניות בנושאי בטיחות מזון מן החי פתשובות על היחידה עוסקת גם בהדרכת גורמי פיקוח, במתן 

 5ובפיקוח ישיר על יבוא דגים, מוצרי דגים ומוצרי בשר בישראל.

מהו תפקידו של  סתדרות הרופאים הווטרינרים בישראלהאת משרד החקלאות ואת  לנושא

מתשובותיהם עולה כי מדובר . בהכשרה של וטרינרים בישראל ,אם בכלל ,משרד הבריאות

שאלנו את משרד הבריאות מהם  6.הרצאות וסטאז' בן כמה ימיםמתן גון כ ,במעורבות מועטה

                                                                        
 .2021בנובמבר  25, כניסה: רפואה וטרינריתלרפואה וטרינרית ע"ש קורט,  ת הספרבי 1
 .2020במרץ  8, משרד החקלאות ופיתוח הכפר, עדכון: נוהל רישוי רופאים וטרינריםהשירותים הווטרינרים ובריאות המקנה,  2
ל גולן, גליל מערבי, נגב, העמקים, השפלה וההר, השרון והגדה, וכן המכון במסגרת היחידה פועלות הלשכות הווטרינריות הללו: גלי 3

 .2021בנובמבר  3, כניסה: 2021בינואר  27, עדכון: אודותמשרד החקלאות ופיתוח הכפר, השירותים הווטרינריים, . מרוןהווטרינרי ע"ש ק
 נדב דוידוביץ, רופא וטרינר לפיקוח על מחלות דגים ונציג מנהל השירותים הווטרינריים לחוק הרופאים הווטרינרים, השירותים הווטרינריים, 4

 .2021בנובמבר  17משרד החקלאות ופיתוח הכפר,מכתב, 
הבריאות המחוזיות של משרד הבריאות העוסקים שבעה רופאים וטרינרים בלשכות ו עובדי מטה רופאים וטרינרים: שמונה 15יש יחידה ב 5

 .2021בדצמבר  15, אין תאריך, כניסה: מזון מן החי –וטרינריה משרד הבריאות,  בפיקוח ישיר על ייצור ושיווק מוצרי בשר ודגים.
ביץ, רופא וטרינר לפיקוח על מחלות דגים ונציג מנהל השירותים הווטרינריים לחוק הרופאים הווטרינרים, השירותים הווטרינריים, נדב דוידו 6

 26מיכאל אטינגר, יו"ר הסתדרות הרופאים הווטרינרים בישראל, מכתב, ; 2021בנובמבר  17משרד החקלאות ופיתוח הכפר,מכתב, 
 .2021באוקטובר 

רופאים וטרינרים 
בישראל עוסקים במגוון 

פעילויות במגזר 
 הציבורי ובמגזר הפרטי

לימודי רפואה וטרינרית 
בישראל נמשכים ארבע 

 שנים.
כדי לעסוק בתחום 
נדרש רישיון. כמה 

 מהרופאים 
הווטרינרים ממשיכים 
להתמחות בתחומים 

 שונים
  

 
השירותים 

הווטרינריים במשרד 
החקלאות היא יחידה 
האחראית בין השאר 

לרישוי רופאים 
 וטרינרים

 

http://www.knesset.gov.il/mmm
https://info.huji.ac.il/node/893
https://info.huji.ac.il/node/893
https://info.huji.ac.il/node/893
https://www.gov.il/BlobFolder/policy/moag-pro-092/he/procedure_veterinarian.pdf
https://www.gov.il/BlobFolder/policy/moag-pro-092/he/procedure_veterinarian.pdf
https://www.gov.il/he/Departments/General/about-vet
https://www.gov.il/he/Departments/General/about-vet
https://www.health.gov.il/UnitsOffice/HD/PH/FCS/Vet/Pages/default.aspx
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למרות פניות תפקידיו בתחום הרפואה הווטרינרית, מבחינת הכשרה או באופן רחב יותר, אך 

 .תשובהליום סיום המסמך טרם קיבלנו  חוזרות ונשנות עד

חוק הרופאים הווטרינרים, תשנ"א סטטוטורי שהוקם מכוח הוא תאגיד  טרינרילפיקוח ותאגיד ה

וח על המזון מן החי. רפורמה בתחום הפיקהבמסגרת  2020והחל לפעול במהלך שנת  ,1991–

בטיחות המזון בישראל ומסדיר את לתקינות ולהתאגיד קובע אמות מידה לאיכות,  ,בין השאר

 להיות עליו ,ולפי החוק ,במפעלים הפיקוח ביצועל כיום אחראי התאגיד .הווטרינריתהליך הפיקוח 

הבחירה אם להשתמש  עם זאת, .2022 במרץ 1 עד בשווקים הפיקוח כלל את לבצע מסוגל

  7בשירותי התאגיד נתונה בידי הרשויות המקומיות עצמן.

מוכרת בחוק הרופאים הווטרינרים כארגון  (ו"יהר :להלן) הסתדרות הרופאים הווטרינרים בישראל

תהליך להוכרה בחקיקה כאחראית  המועצה המדעית של הרו"יהמייצג את הווטרינרים בישראל. 

רופאים רשותיים, רופאים המועסקים  םובה ,ענפיםכמה  נכללים "יהרובנציין כי  8.ההתמחות

ם וטרינרים ממשלתיים בתאגיד לפיקוח וטרינרי, רופאים המועסקים במועצת הלול, רופאי

מספר מדויק(  צוין)לא  רופאים וטרינרים 1,000-יותר מחברים בה הרו"י מסרה לנו כי  ואחרים.

הצטרפות של חברים חדשים, איוש א כיום בתהליך של התחדשות, לרבות דהארגון נמצוציינה כי 

 9שיפור בסיסי הנתונים.מחודש של ועדות המועצה המדעית ו

ביחסי  ,בין השאר ,הוא ארגון וולונטרי העוסק המקומיות ברשויות הווטרינרים הרופאים ארגון

 282בארגון חברים  במרכז השלטון המקומי.עבודה, בקידום המקצוע, בקיום השתלמויות ובייצוג 

פקודת העיריות  לפי נציין כי 10רופאים וטרינרים, המועסקים ככלל כרופאים וטרינרים רשותיים.

תפקידי הרופא הווטרינר הרשותי  11להעסיק רופא וטרינר. מחויבות העיריות ,]נוסח חדש[

פיקוח על בעלי חיים ומזון מן החי לצורך שמירה על ובהם נכללים  ,מוגדרים על ידי משרד הפנים

בריאות הציבור, מניעת מטרדים והפצת מחלות בעלי חיים, דיווח למנהל השירותים הווטרינרים 

הרופאים הווטרינרים  12ו חשודים כחולים ומניעת צער בעלי חיים.על בעלי חיים חולים א

אך מועסקים בידי  ,הרשותיים נושאים בסמכויות מטעם משרד החקלאות ומשרד הבריאות

 13הרשות המקומית, הקובעת בין השאר את היקף העסקתם.

                                                                        
ראו: מאיר אזנקוט, מרכז המחקר  התאגיד על האגרות שגובהלפירוט . 2021בדצמבר  6, כניסה: שאלות ותשובותוח וטרינרי, התאגיד לפיק 7

 .2020באוקטובר  20, 2020-ניתוח כלכלי של הצעת חוק התאגיד לפיקוח וטרינרי )תיקוני חקיקה(, התש"ףוהמידע של הכנסת, 
 .1991–חוק הרופאים הווטרינרים, התשנ"א( ל3)א()5-ו 1סעיפים  8
 .2021בדצמבר  1ה, שיחיכאל אטינגר, יו"ר הסתדרות הרופאים הווטרינרים בישראל, מ 9

יש כמה חברי ארגון המועסקים במשרות ציבוריות אחרות בהקשר של פיקוח על המזון, לדוגמה רופאים שעובדים בתאגיד לפיקוח  10
 .2021ביוני  10-ו 2021באוקטובר  31הווטרינרי. אבי צרפתי, יו"ר ארגון הרופאים הווטרינרים ברשויות המקומיות, שיחות, 

 .פקודת העיריות ]נוסח חדש[)א( ל167סעיף  11
הכשרה של לא נדרשת תפקיד זה בעבור , הכפוף לרופא הווטרינר הרשותי. יובהר כי וטרינריהופקח המתפקיד קובע גם את משרד הפנים  12

 26עדכון:  ,רופא וטרינר רשותירופא וטרינר. משרד הפנים, מינהל השלטון המקומי, אגף בכיר בקרת הון אנושי ברשויות המקומיות, 
 .2020במאי  14, עדכון: מפקח ווטרינריו 2019בספטמבר 

 .2020בדצמבר  1, מרכז המחקר והמידע של הכנסת, אכיפת עבירות פגיעה בבעלי חייםרננה גוטרייך,  13

הסתדרות הרופאים 
הווטרינרים בישראל היא 
הגוף המייצג של רופאים 

המועצה וטרינרים. 
של ההסתדרות  המדעית

הוכרה בחקיקה כאחראית 
 לתהליך ההתמחות

ארגון הרופאים 
הווטרינרים ברשויות 
המקומיות מייצג את 

הרופאים הרשותיים. יצוין 
כי תפקיד הרופא 

הווטרינר הרשותי הוא 
 תפקיד סטטוטורי 

http://www.knesset.gov.il/mmm
https://he.wikisource.org/wiki/%D7%97%D7%95%D7%A7_%D7%94%D7%A8%D7%95%D7%A4%D7%90%D7%99%D7%9D_%D7%94%D7%95%D7%95%D7%98%D7%A8%D7%99%D7%A0%D7%A8%D7%99%D7%9D
https://he.wikisource.org/wiki/%D7%97%D7%95%D7%A7_%D7%94%D7%A8%D7%95%D7%A4%D7%90%D7%99%D7%9D_%D7%94%D7%95%D7%95%D7%98%D7%A8%D7%99%D7%A0%D7%A8%D7%99%D7%9D
https://he.wikisource.org/wiki/%D7%97%D7%95%D7%A7_%D7%94%D7%A8%D7%95%D7%A4%D7%90%D7%99%D7%9D_%D7%94%D7%95%D7%95%D7%98%D7%A8%D7%99%D7%A0%D7%A8%D7%99%D7%9D
https://he.wikisource.org/wiki/%d7%a4%d7%a7%d7%95%d7%93%d7%aa_%d7%94%d7%a2%d7%99%d7%a8%d7%99%d7%95%d7%aa
https://he.wikisource.org/wiki/%d7%a4%d7%a7%d7%95%d7%93%d7%aa_%d7%94%d7%a2%d7%99%d7%a8%d7%99%d7%95%d7%aa
https://he.wikisource.org/wiki/%d7%a4%d7%a7%d7%95%d7%93%d7%aa_%d7%94%d7%a2%d7%99%d7%a8%d7%99%d7%95%d7%aa
https://veterinary.org.il/%D7%A9%D7%90%D7%9C%D7%95%D7%AA-%D7%95%D7%AA%D7%A9%D7%95%D7%91%D7%95%D7%AA/
https://veterinary.org.il/%D7%A9%D7%90%D7%9C%D7%95%D7%AA-%D7%95%D7%AA%D7%A9%D7%95%D7%91%D7%95%D7%AA/
https://fs.knesset.gov.il/globaldocs/MMM/39015b1a-4cd5-ea11-8118-00155d0af32a/2_39015b1a-4cd5-ea11-8118-00155d0af32a_11_16538.pdf
https://he.wikisource.org/wiki/%D7%97%D7%95%D7%A7_%D7%94%D7%A8%D7%95%D7%A4%D7%90%D7%99%D7%9D_%D7%94%D7%95%D7%95%D7%98%D7%A8%D7%99%D7%A0%D7%A8%D7%99%D7%9D
https://he.wikisource.org/wiki/%d7%a4%d7%a7%d7%95%d7%93%d7%aa_%d7%94%d7%a2%d7%99%d7%a8%d7%99%d7%95%d7%aa
https://he.wikisource.org/wiki/%d7%a4%d7%a7%d7%95%d7%93%d7%aa_%d7%94%d7%a2%d7%99%d7%a8%d7%99%d7%95%d7%aa
https://www.gov.il/BlobFolder/dynamiccollectorresultitem/veterinar/he/home_main_human-assets_role-descriptions_veterinar.pdf
https://www.gov.il/BlobFolder/dynamiccollectorresultitem/veterinar/he/home_main_human-assets_role-descriptions_veterinar.pdf
https://www.gov.il/BlobFolder/dynamiccollectorresultitem/role-descriptions-139/he/home_main_human-assets_role-descriptions_role-descriptions-139.pdf
https://www.gov.il/BlobFolder/dynamiccollectorresultitem/role-descriptions-139/he/home_main_human-assets_role-descriptions_role-descriptions-139.pdf
https://main.knesset.gov.il/Activity/Info/Research/Pages/incident.aspx?rid=6914&businessType=1
https://main.knesset.gov.il/Activity/Info/Research/Pages/incident.aspx?rid=6914&businessType=1
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הוא ארגון וולונטרי העוסק בקידום הידע  בישראל הבית לחיות הווטרינרים הרופאים ארגון

 14רובם הגדול מועסק בשוק הפרטי.ו ,רופאים וטרינרים 850-בו כהמקצועי ובמחקר. חברים 

 רופאים לרבות, בישראל וטרינרים רופאים של והרישוי ההכשרה הליך את נציג במסמך

 מכן אחרל. בישראל זה בתחום לעסוק הרישיון בעלי על נתונים וכן, לישראל מחוץ שלמדו

, המומחים הרופאים מספר על ונתונים וטרינרית ברפואה ההתמחות תהליך את נציג

 משמעית-חד תשובה אין, כאמור. וטרינרים ברופאים מחסור קיים אם בשאלה נדון ולבסוף

 הרופאים שיעור כגון בסוגיות השונים הגורמים מעמדת מושפעת והיא ,זו שאלהעל 

 .הנדרש המומחים הווטרינרים

  רפואה וטרינריתלימודי  .1
 נדרשברפואה וטרינרית בישראל כדי לעסוק קובע כי  ,1991–הווטרינרים, תשנ"אחוק הרופאים 

כדי לקבל רישיון יש לעמוד  15רישיון מטעם מנהל השירותים הווטרינריים במשרד החקלאות.

  16.במוסד מוכר רבות השכלה ברפואה וטרינריתבכמה תנאים, ל

 DVM – Doctorתואר של דוקטור ברפואה וטרינרית )שבו מוענק המוסד היחיד בישראל 

of Veterinary Medicine)  אוניברסיטה בבית הספר לרפואה וטרינרית על שם קורט הוא

השנה הרביעית מוקדשת לעבודה מעשית ולימודי הווטרינריה נמשכים ארבע שנים,  .העברית

הצטרפות לרופאי  וכןבבית החולים הווטרינרי להוראה בקמפוס בית דגן קליניים וכוללת סבבים 

מלוא זמנו של  דורשת אתמשק ובריאות הציבור ברחבי הארץ. באתר בית הספר מצוין כי שנה זו 

 17ויות וכוננויות בלילה, בסופי שבוע ובחגים.לרבות תורנ ,הסטודנט

חוגים למשל בתואר ראשון בתחומים שונים, נדרש תנאי הקבלה ללימודי הווטרינריה בישראל ב

כך שמשך הלימודים  18,ובביואינפורמטיקהמסוימים בפקולטה לחקלאות, ברוקחות, במדעי הים 

של רופא וטרינר הוא לכל הפחות שבע שנים )שלוש שנות תואר ראשון ועוד ארבע שנות לימודי 

ראש בית הספר ע"ש קורט מסר למרכז המחקר והמידע של הכנסת כי כיום לומדים  וטרינריה(.

 19תלמידים בכל שנת לימוד. 60 –בסך הכול  תלמידים 240בבית הספר 

-בשנים תש"ע בישראלהצגנו את מספר מקבלי תואר דוקטור ברפואה וטרינרית  1בתרשים 

פניית מרכז המחקר והמידע של על תשע"ט לפי תשובת המועצה להשכלה גבוהה )מל"ג( 

 הכנסת.

                                                                        
 .2021בנובמבר  2חיליק מרום, יו"ר ארגון הרופאים הווטרינרים לחיות הבית, שיחה,  14
חוק הרופאים )א( ל4סעיף בתחום הווטרינריה.  שאי להתיר בתקנות באישור ועדת הכלכלה של הכנסת ביצוע פעולות מסוימותהשר ר 15

 .1991–הווטרינרים, התשנ"א
תקנות הרופאים פרק ד' ל הכרה במוסדות ובתארים ברפואה וטרינרית שנלמדו בישראל.להמועצה המדעית של הרו"י אחראית  16

 .1996–ומחה ובחינות(, תשנ"והווטרינרים )אישור תואר מ
 . 2020באוקטובר  12, כניסה: DVM –תואר דוקטור לרפואה וטרינרית ביה"ס לרפואה וטרינרית ע"ש קורט,  17
 .2021בנובמבר  25, כניסה: רפואה וטרינריתהאוניברסיטה העברית בירושלים, ביה"ס לרפואה וטרינרית ע"ש קורט,  18
 .2021בנובמבר  30גד בנעט, ראש בית הספר לרפואה וטרינרית ע"ש קורט, האוניברסיטה העברית בירושלים, דוא"ל,  19

ארגון הרופאים 
הווטרינרים לחיות הבית 

מייצג בעיקר רופאים 
וטרינרים המועסקים 

 במגזר הפרטי

כדי לעסוק ברפואה 
וטרינרית בישראל נדרש 
רישיון ממנהל השירותים 

הווטרינריים במשרד 
 החקלאות

לימודי הווטרינריה 
נמשכים ארבע שנים, אך 

בתנאי הקבלה נדרש 
תואר ראשון בתחומים 

 מסוימים

בבית הספר ע"ש 
 240קורט לומדים 

 60 –תלמידים 
סטודנטים בכל שנת 

 לימוד

המוסד היחיד בישראל 
שבו מוענק תואר של 

 דוקטור ברפואה
( הוא DVMוטרינרית )

ביה"ס לרפואה 
וטרינרית ע"ש קורט 

 באוניברסיטה העברית
 

http://www.knesset.gov.il/mmm
https://www.nevo.co.il/law_html/law01/p209_002.htm
https://he.wikisource.org/wiki/%D7%97%D7%95%D7%A7_%D7%94%D7%A8%D7%95%D7%A4%D7%90%D7%99%D7%9D_%D7%94%D7%95%D7%95%D7%98%D7%A8%D7%99%D7%A0%D7%A8%D7%99%D7%9D
https://he.wikisource.org/wiki/%D7%97%D7%95%D7%A7_%D7%94%D7%A8%D7%95%D7%A4%D7%90%D7%99%D7%9D_%D7%94%D7%95%D7%95%D7%98%D7%A8%D7%99%D7%A0%D7%A8%D7%99%D7%9D
https://he.wikisource.org/wiki/%D7%97%D7%95%D7%A7_%D7%94%D7%A8%D7%95%D7%A4%D7%90%D7%99%D7%9D_%D7%94%D7%95%D7%95%D7%98%D7%A8%D7%99%D7%A0%D7%A8%D7%99%D7%9D
https://www.nevo.co.il/law_html/law01/p209_010.htm#Seif14
https://www.nevo.co.il/law_html/law01/p209_010.htm#Seif14
https://www.nevo.co.il/law_html/law01/p209_010.htm#Seif14
https://vetschool.agri.huji.ac.il/study/dvm
https://info.huji.ac.il/node/893
https://info.huji.ac.il/node/893
https://info.huji.ac.il/node/893
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 20מל"גה: מקבלי תואר דוקטור ברפואה וטרינרית בישראל, לפי תשובת 1תרשים 

 

ל, בשנות ובוגרים. בסך הכ 60-לכ 40-בין כהוא עולה כי מספר הבוגרים בכל שנה  1מתרשים 

( קיבלו תואר דוקטור ברפואה וטרינרית 2020אוקטובר –2009תש"ף )אוקטובר -הלימוד תש"ע

ה רפואהלומדים  ישראליםרפואה וטרינרית בישראל יש בוגרי  נוסף על נציין כיאיש.  549בישראל 

 (.2פרק וטרינרית באוניברסיטאות בחו"ל )ראו 

ראש בית הספר לרפואה וטרינרית ע"ש קורט, מסר למרכז המחקר והמידע של פרופ' גד בנעט, 

 ,תלמידים בכל שנת לימוד( 60הכנסת כי בית הספר ממלא את הקיבולת שלו מדי שנה )כאמור, 

יידרשו שינוי זה בעקבות אך  ,והוסיף כי כיום נבחנת האפשרות להגדיל את מספר התלמידים

המועצה המדעית גם  21משאבים נוספים, בין השאר לצורך הגדלת כיתות הלימוד והמעבדות.

את האפשרות להרחיב את מספר המקומות בלימודי תואר דוקטור לרפואה  כיוםשל הרו"י בוחנת 

  22וטרינרית.

מספר מקומות יש צורך בהרחבת אכן האם  :העלינו בפני הגורמים הנוגעים בדבר את השאלה

 אך לא קיבלנו על כך תשובה ברורה. ?ההכשרה בישראל

מסר למרכז המחקר והמידע של הכנסת כי  קורט"ש ע וטרינרית לרפואה הספר בית ראש

סביר להניח שהרחבת מספר המקומות תוביל לצמצום מספר הסטודנטים הישראלים שלומדים 

שילמדו מחו"ל מסיבות שונות, לדוגמה בעלי  ישראליםוטרינריה בחו"ל, אם כי בכל מקרה יהיו 

אם יש צורך  אפשר ללמוד-איעם זאת, מתשובתו  23"ל בחינם.אזרחות זרה היכולים ללמוד בחו

 בהרחבה זו.

                                                                        
 .2021באוקטובר  31פרי, מנהלת פניות ציבור וחופש המידע, המועצה להשכלה גבוהה, דוא"ל,  מיכל 20
 .2021בנובמבר  30גד בנעט, ראש בית הספר לרפואה וטרינרית ע"ש קורט, האוניברסיטה העברית בירושלים, דוא"ל,  21
 . 2021 בדצמבר 1מיכאל אטינגר, יו"ר הסתדרות הרופאים הווטרינרים בישראל, שיחה,  22
 .2021בנובמבר  30גד בנעט, ראש בית הספר לרפואה וטרינרית ע"ש קורט, האוניברסיטה העברית בירושלים, דוא"ל,  23

43
47

51

41

48
53

59 54 52
55

46
מספר בוגרי לימודי 

רפואה וטרינרית 
-ל 40בישראל הוא בין 

 בוגרים בשנה 60

בבית הספר ע"ש קורט 
ובמועצה המדעית של 

הסתדרות הרופאים 
הווטרינרים נבחנת כיום 

האפשרות להרחבת 
מספר המקומות בלימודי 

תואר דוקטור לרפואה 
 וטרינרית

ש ביה"ס ע"ש קורט רא
מסר לנו כי הגדלת 

מספר מקומות 
ההכשרה תביא לצמצום 

מספר הישראלים 
הלומדים בחו"ל, אך לא 

ציין אם יש צורך 
 בהרחבה זו 

http://www.knesset.gov.il/mmm
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ה, טענה או תלונה בנושא מספר מקומות ימסרה לנו כי עד כה לא התקבלה במל"ג פני ג"מלה

שאלה זו הונחה על שולחן הכנסת בפברואר נציין כי  24בישראל. ההכשרה ברפואה וטרינרית

 25כי המל"ג לא קיבלה פנייה בנושא.ציין שר החינוך דאז  ,תשובת מל"ג כיוםכמו , ו2017

מסר לנו כי להערכתה אומנם אין צורך נ הווטרינרים הרופאים הסתדרותמלעומת זאת, 

בפתיחת שלוחות נוספות של האוניברסיטה יש צורך שבהוספת מוסדות הכשרה, אך ייתכן 

הווטרינרים  הרופאיםלהגדיל את מספר פריפריה, וזאת כחלק מהמאמץ  אזוריהעברית ב

 26פריפריה.ב

 בחינת רישוי .2
ומבקש לעסוק ברפואה וטרינרית  (בוגרי חו"ל :להלן)כאמור, מי שלמד רפואה וטרינרית בחו"ל 

  27בישראל נדרש לעמוד בבחינת רישוי של משרד החקלאות.

. בחינת הרישוי לבוגרי חו"ללנו נתונים על מספר הניגשים מדי שנה ל ומסרנמשרד החקלאות מ

מדי שנה מתקיימות שתי בחינות רישוי ואין הגבלה על מספר הפעמים שאדם יכול נציין כי 

, כלומר אם אדם ניגש בנתוני הטבלה מוצג מספר הניגשים הכולל בשנה, . לגשת לבחינה

 28הוא נספר פעם אחת. 2018פעמיים בשנת 

 2018-202129בחינת הרישוי לבוגרי חו"ל ברפואה וטרינרית, נבחנים ב: 1טבלה 

 2018 2019 2020 2021 
 76 96 63 72 ניגשו לבחינה

 40 65 26 40 עברו את הבחינה
 53% 68% 41% 56% שיעור מעבר

 41%-בין כהוא ששיעור הנבחנים שעברו את בחינת הרישוי בהצלחה  1אפשר לראות בטבלה 

 2021-2018אפשר לראות שבשנים  ,. כמו כן2020בשנת  לכשני שלישים מהנבחנים 2019בשנת 

למרות פניות חוזרות למשרד  30.תוטרינרי פואהרבוגרי חו"ל ב 171ל ועברו את הבחינה בסך הכ

                                                                        
 .2021באוקטובר  31מיכל פרי, מנהלת פניות ציבור וחופש המידע, המועצה להשכלה גבוהה, דוא"ל,  24
כמו כן, שר החקלאות דאז ציין בישיבת ועדת . 2017בפברואר  27, התרבות והספורט ,מכתב ליו"ר ועדת החינוךנפתלי בנט, שר החינוך,  25

, ישיבת ועדת החינוך, 20-: הכנסת ההקיימים. ראו אין צורך בהרחבת המסלוליםהוא בדק את הנושא וכי כי החינוך, התרבות והספורט 
 .2017בפברואר  7, 356פרוטקול מס' התרבות והספורט, 

 .2021בדצמבר  1מיכאל אטינגר, יו"ר הסתדרות הרופאים הווטרינרים בישראל, שיחה,  26
פורסמה באתר התזכירים הממשלתי  2021באוקטובר  18-ב צורך לשנות כמה היבטים בבחינה, לרבות את תוכנה.בשנים האחרונות נדון ה 27

טיוטת תקנות . אתר התזכירים, 2021בנובמבר  8-טיוטה לתיקון תקנות הרופאים הווטרינרים בהיבטים אלו, שנסגרה להערות הציבור ב
הסדרת מקצוע (, RIAחדשה ) וח בחינת רגולציהד ; מישל בלאיש ונדב דוידוביץ,2021-הרופאים הווטרינרים )בחינת רישוי( )תיקון(, התשפ"א

 .2018, משרד החקלאות ופיתוח הכפר, יוני הרפואה הווטרינרית
טרינריים, נדב דוידוביץ, רופא וטרינר לפיקוח על מחלות דגים ונציג מנהל השירותים הווטרינריים לחוק הרופאים הווטרינרים, השירותים הוו 28

; משרד החקלאות, מדריך בחינת הרישוי לעיסוק ברפואה וטרינרית בישראל 2021בנובמבר  22דוא"ל,  ופיתוח הכפר,משרד החקלאות 
 .2021בדצמבר  12, כניסה: 2021ביוני  2, עדכון: מידע אודות הבחינהלרופאים וטרינרים שלמדו בחו"ל, 

הווטרינריים לחוק הרופאים הווטרינרים, השירותים הווטרינריים,  נדב דוידוביץ, רופא וטרינר לפיקוח על מחלות דגים ונציג מנהל השירותים 29
 .2021בדצמבר  12-ו 2021בנובמבר  24משרד החקלאות ופיתוח הכפר,דוא"ל, 

. נדב דוידוביץ, רופא וטרינר לפיקוח על מחלות דגים ונציג 2018שנים שקדמו לשנת בנוגע למסר כי יש רק נתונים חלקיים נהמשרד מ 30
 .2021בנובמבר  17ופיתוח הכפר, מכתב,  ים הווטרינריים לחוק הרופאים הווטרינרים, השירותים הווטרינריים, משרד החקלאותמנהל השירות

המל"ג מסרה כי עד כה 
לא התקבלה במל"ג 

פנייה, טענה או תלונה 
בנושא מספר מקומות 

 ההכשרה
 

הסתדרות הרופאים 
הווטרינרים העריכה כי 

אין צורך בהוספת 
מוסדות הכשרה, אך 

בפתיחת ייתכן שיש צורך 
 כדי בפריפריהשלוחות 

 להגדיל את מספר
 וטרינריםהו רופאיםה

 באזורים אלו

 

בוגרי חו"ל המבקשים 
לעסוק ברפואה 

וטרינרית בישראל 
נדרשים לעמוד 

 וי בבחינת ריש

 2021-2018בשנים 
עברו את בחינת 

בוגרי  171הרישוי 
 חו"ל

http://www.knesset.gov.il/mmm
https://fs.knesset.gov.il/20/Committees/20_cs_ans_369755.tif
https://fs.knesset.gov.il/20/Committees/20_ptv_390470.doc
https://www.tazkirim.gov.il/s/law-item/a093Y00001YhgigQAB/%D7%98%D7%99%D7%95%D7%98%D7%AA-%D7%AA%D7%A7%D7%A0%D7%95%D7%AA-%D7%94%D7%A8%D7%95%D7%A4%D7%90%D7%99%D7%9D-%D7%94%D7%95%D7%95%D7%98%D7%A8%D7%99%D7%A0%D7%A8%D7%99%D7%9D-%D7%91%D7%97%D7%99%D7%A0%D7%AA-%D7%A8%D7%99%D7%A9%D7%95%D7%99-%D7%AA%D7%99%D7%A7%D7%95%D7%9F-%D7%94%D7%AA%D7%A9%D7%A4%D7%902021?language=iw
https://www.tazkirim.gov.il/s/law-item/a093Y00001YhgigQAB/%D7%98%D7%99%D7%95%D7%98%D7%AA-%D7%AA%D7%A7%D7%A0%D7%95%D7%AA-%D7%94%D7%A8%D7%95%D7%A4%D7%90%D7%99%D7%9D-%D7%94%D7%95%D7%95%D7%98%D7%A8%D7%99%D7%A0%D7%A8%D7%99%D7%9D-%D7%91%D7%97%D7%99%D7%A0%D7%AA-%D7%A8%D7%99%D7%A9%D7%95%D7%99-%D7%AA%D7%99%D7%A7%D7%95%D7%9F-%D7%94%D7%AA%D7%A9%D7%A4%D7%902021?language=iw
https://www.tazkirim.gov.il/s/law-item/a093Y00001YhgigQAB/%D7%98%D7%99%D7%95%D7%98%D7%AA-%D7%AA%D7%A7%D7%A0%D7%95%D7%AA-%D7%94%D7%A8%D7%95%D7%A4%D7%90%D7%99%D7%9D-%D7%94%D7%95%D7%95%D7%98%D7%A8%D7%99%D7%A0%D7%A8%D7%99%D7%9D-%D7%91%D7%97%D7%99%D7%A0%D7%AA-%D7%A8%D7%99%D7%A9%D7%95%D7%99-%D7%AA%D7%99%D7%A7%D7%95%D7%9F-%D7%94%D7%AA%D7%A9%D7%A4%D7%902021?language=iw
https://www.gov.il/BlobFolder/policy/regulation_veterinary_profession/en/regulation_Regulation_veterinary_profession.pdf
https://www.gov.il/BlobFolder/policy/regulation_veterinary_profession/en/regulation_Regulation_veterinary_profession.pdf
https://www.gov.il/he/departments/guides/guide-examining-licensing-veterinarians-studied-abroad?chapterIndex=2
https://www.gov.il/he/departments/guides/guide-examining-licensing-veterinarians-studied-abroad?chapterIndex=2
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הנבחנים בכל שנה נבחנים בפעם הראשונה וכמה מהם מהחקלאות לא עלה בידינו ללמוד כמה 

 נבחנים חוזרים.

ת. המשרד מסר לנו ביקשנו מהמשרד נתונים על הנבחנים ועל אחוזי המעבר בפילוח לפי מדינו

 םהנתונים על הנבחנים בשנים הקודמות ה שכן לדבריו ,2021-2020שנים על הנתונים רק 

 הצגנו את הנתונים על סך הניגשים לבחינת הרישוי בפילוח לפי מדינה. 2. בטבלה יםחלקי

 מדינות מרכזיות, 2021-2020: נבחנים בבחינת הרישוי ברפואה וטרינרית, 2טבלה 

 הניגשיםסך  מדינה
 2020 בשנת

 שיעור מסך הניגשים
 2020 בשנת

סך הניגשים 
  2021בשנת 

שיעור מסך 
בשנת הניגשים 

2021 
 6.58% 5 7.29% 7 אוקראינה

 9.21% 7 7.29% 7 הרשות הפלסטינית
 6.58% 5 10.42% 10 ירדן

 11.84% 9 11.46% 11 איטליה
 14.47% 11 11.46% 11 מולדובה

 11.84% 9 13.54% 13 רומניה
 14.47% 11 13.54% 13 רוסיה

 25.00% 19 25.00% 24 מדינות שונות
 100.00% 76 100.00% 96 סך הכול

שלושה רבעים מהנבחנים בבחינת הרישוי  2021-ו 2020בכל אחת מהשנים מהטבלה עולה כי 

על הגיעו משבע המדינות המנויות בטבלה, לעומת כרבע שהגיעו ממדינות אחרות. עם זאת, 

  .קשה להסיק על מגמות בסיס נתונים המתייחסים לשנתיים בלבד

-בוגרי הלימודים ברוסיה )כשל מהנתונים שקיבלנו עולה ששיעורי המעבר הנמוכים ביותר הם 

(. 2021בשנת  33%-וכ 2020בשנת  50%-( ובברזיל )כ2021בשנת  36%-וכ 2020בשנת  8%

 נו מידע על היקף הנבחנים החוזרים בכל שנה. יכאמור, אין ביד

בוגרי חו"ל( שטרם עמדו ובעלי תואר ברפואה וטרינרית )בוגרי ישראל  31בתנאים מסוימיםנציין כי 

כמו כן, אנשים שאינם  32.ברפואה וטרינריתלעיסוק  היתר זמניבבחינת הרישוי יכולים לקבל 

 מוגבל היתראזרחי ישראל או בעלי רישיון קבע לשהות בישראל יכולים לקבל בתנאים מסוימים 

 33אך ורק לצורך עיסוק בהוראה, במחקר או בייעוץ ברפואה וטרינרית.

                                                                        
 8לא הורשע בישראל בעבירה פלילית שיש בה קלון. סעיף שעל המועמד להיות אזרח ישראלי או בעל רישיון לישיבת קבע בישראל וכן  31

 .2020במרץ  8, משרד החקלאות ופיתוח הכפר, עדכון: נוהל רישוי רופאים וטרינריםבריאות המקנה, השירותים הווטרינרים ו לנוהל.
ים. כל הארכה צריכה להיות לתקופה שלא תעלה משך ההיתר הזמני הוא עד תקופה של שישה חודשים ואפשר להאריך אותו ארבע פעמ 32

  , שם.16.3סעיף חודשים מיום כניסת ההיתר הזמני הראשון לתוקף.  30-על שישה חודשים בכל פעם, ולמשך מצטבר שלא יעלה על יותר מ
 לנוהל. שם.פרק ה'  33

למרות פניות חוזרות 
למשרד החקלאות לא 

עלה בידינו ללמוד כמה 
מהנבחנים בכל שנה 

 ניגשו לבחינה לראשונה 

בכל אחת מהשנים 
, כשלושה 2021-2020

רבעים מהנבחנים 
בבחינת הרישוי הגיעו 
מאותן שבע מדינות. 

נזכיר אין בידינו מידע 
על היקף הנבחנים 
 החוזרים בכל שנה

יש הערכות שונות של 
מספר הרופאים 

הווטרינרים בישראל. 
בפרק זה מוצג מידע 

אך לא  ,רישיוןבעלי על 
  פאים פעיליםרועל 

http://www.knesset.gov.il/mmm
https://www.gov.il/BlobFolder/policy/moag-pro-092/he/procedure_veterinarian.pdf
https://www.gov.il/BlobFolder/policy/moag-pro-092/he/procedure_veterinarian.pdf
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 עלי הרישיון לעסוק ברפואה וטרינרית ב .3
בפרק זה אנו מציגים מידע על  34מספר הרופאים הווטרינרים בישראל.של יש הערכות שונות 

 .עוסקים במקצועם בפועל מידע כמה מבעלי הרישיון נויאין בידמספר בעלי הרישיון, אך 

נות לעסוק ברפואה מתחילת הנפקת הרישיו"י מסרה למרכז המחקר והמידע של הכנסת כי הרו

 במאגר 35.בסך הכול רשיונות 3,700-הונפקו כ 2021באוקטובר  26עד בישראל ו וטרינרית

 ומתוארך שלתיהממ המידע באתר המפורסם, החקלאות משרד של הווטרינרים הרופאים

משרד מעם זאת,  36.רופאים וטרינרים 3,166רשומות של  היו, 2021 בנובמבר 30-ל

מסר לנו כי מערכת הנתונים של המשרד לא מקושרת למרשם האוכלוסין של משרד נהחקלאות 

הפנים וכי "טיוב הנתונים מבחינת רופאים שהלכו לעולמם או עזבו את הארץ מבוצע לעיתים לא 

 . 3,166-יותר מ בעלי הרישיון בפועל הוא נמוךולכן יש להניח שמספר  37",מזומנות

 .מספר הרופאים הווטרינרים המורשים שגילם נמוך מגיל הפרישה מהו ללמודביקשנו 

רופאים  2,991היו בישראל  2021נובמבר עד כי לנו מסר נהחקלאות ופיתוח הכפר  שרדממ

 1,000-ל 67וטרינרים מתחת לגיל  0.32-כלומר כ 67,38וטרינרים מורשים מתחת לגיל 

 נתונים אלו מתייחסים לבעלי רישיון ולא לרופאים וטרינרים פעילים. יכנזכיר  39.נפש

הצגנו את מספר  2בתרשים  ?כמה רישיונות קבועים חדשים ניתנים מדי שנה :עולה השאלה

, השנים 2021-2020האנשים שקיבלו רישיון קבוע לעסוק ברפואה וטרינרית בישראל בשנים 

 fעליהן קיבלנו מידע.ש

 2010-202140קבוע לעיסוק ברפואה וטרינרית, : מספר מקבלי רישיון 2תרשים 

  

                                                                        
טרינרים ואנשי צוות וגם "סייעים לונכללים הגדרה של ענף זה ב, אך שירותים וטרינריםבאתר למ"ס יש נתונים על מספר המועסקים בענף  34

 , אין תאריך.שירותים וטרינרים, למ"סלהשתמש בה כדי ללמוד על היקף הווטרינרים הפעילים.  אפשר-איולכן  ,נלווים אחרים"
 .2021 באוקטובר 26מיכאל אטינגר, יו"ר הסתדרות הרופאים הווטרינרים בישראל, מכתב,  35
 .2021בדצמבר  5, אחזור: 2021בנובמבר  30, עדכון: רופאים וטרינרים בישראלמאגרי המידע הממשלתיים,  36
ירותים הווטרינריים לחוק הרופאים הווטרינרים, השירותים הווטרינריים, נדב דוידוביץ, רופא וטרינר לפיקוח על מחלות דגים ונציג מנהל הש 37

 .2021בנובמבר  17משרד החקלאות ופיתוח הכפר, מכתב, 
 נדב דוידוביץ, רופא וטרינר לפיקוח על מחלות דגים ונציג מנהל השירותים הווטרינריים לחוק הרופאים הווטרינרים, השירותים הווטרינריים, 38

 .2021בנובמבר  22דוא"ל, ופיתוח הכפר, משרד החקלאות 
 .2021באוקטובר  13, אוכלוסייהמיליון נפש. למ"ס,  9.407-היו בישראל כ 2021בספטמבר לפי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה,  39
וטרינר לפיקוח על מחלות דגים ונציג מנהל השירותים הווטרינריים לחוק הרופאים הווטרינרים, השירותים הווטרינריים, נדב דוידוביץ, רופא  40

 .2021בנובמבר  17משרד החקלאות ופיתוח הכפר, מכתב, 

112 106

87 83
71

101 104
89 96

87

118

91

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

לפי אתר משרד 
 3,166החקלאות, יש 

בעלי רישיון לעיסוק 
ברפואה וטרינרית כיום 

בישראל, אך המשרד 
מסר כי מידע זה לא 

 מעודכן
 

המשרד מסר כי 
 2,991בישראל יש 

רופאים וטרינרים בעלי 
 67רישיון מתחת לגיל 

בעשור האחרון ניתנו 
בישראל בכל שנה בין 

 רישויונות 120-ל 80
חדשים לעיסוק 

 ברפואה וטרינרית 

כמה מהרופאים 
הווטרינרים ממשיכים 
להתמחות בתחומים 

 מסוימים
 

יש התאמה חלקית בין 
רשימת תחומי המומחיות 

המוצגת בתקנות לבין 
 הרשימה באתר משרד
החקלאות. מהמשרד 

נמסר כי הוא בתהליך של 
 עדכון התקנות

http://www.knesset.gov.il/mmm
https://www.cbs.gov.il/he/publications/doclib/2015/economic_activities11/pdf/75.pdf
https://www.cbs.gov.il/he/publications/doclib/2015/economic_activities11/pdf/75.pdf
https://www.cbs.gov.il/he/publications/doclib/2015/economic_activities11/pdf/75.pdf
https://www.cbs.gov.il/he/publications/doclib/2015/economic_activities11/pdf/75.pdf
https://data.gov.il/dataset/345/resource/14339de6-278c-49ed-a6c1-307044aaee3f/download/14339de6-278c-49ed-a6c1-307044aaee3f.csv
https://data.gov.il/dataset/345/resource/14339de6-278c-49ed-a6c1-307044aaee3f/download/14339de6-278c-49ed-a6c1-307044aaee3f.csv
https://www.cbs.gov.il/he/publications/doclib/2021/yarhon1021/b1.pdf
https://www.cbs.gov.il/he/publications/doclib/2021/yarhon1021/b1.pdf
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רישיונות קבועים,  120-לכ 80-שבעשור האחרון ניתנו מדי שנה בין כ 2אפשר לראות בתרשים 

נות קבועים. נתונים אלו מתייחסים לרישיונות שניתנו הן ירישו 70-שבה ניתנו כ 2014מלבד שנת 

 סך מקבלי הרישיון לעסוק ברפואה 2021-2010שנים בכלומר,  לבוגרי הארץ והן לבוגרי חו"ל.

 .בעלי רישיון( 3,166) בעלי הרישיוןמ 36%-כ – רופאים וטרינרים 1,145רית היה וטרינ

 מומחיות ברפואה וטרינרית .4
ממשיכים להתמחות בתחומים מבעלי הרישיון לעסוק ברפואה וטרינרית בישראל  כמה

אחריות הסתדרות ב, ותחום ההתמחות נמצא , לדוגמה בריאות הציבור או קרדיולוגיהמסוימים

תקנות הרופאים הווטרינרים )אישור תואר מומחה ובחינות(, . בהרופאים הווטרינרים בישראל

באתר משרד החקלאות מצוינים המוצגת סוגי מומחיות, אך ברשימה  44מנויים  ,1996–תשנ"ו

באתר המשרד לבין סוגי המומחיות המוצגים וההתאמה בין סוגי המומחיות  ,סוגי מומחיות 48

משרד החקלאות מסר לנו כי הוא בתהליך של עדכון התקנות בתקנות היא חלקית. המוצגים 

בקובץ  ההתאמות-איושעם תיקון התקנות יתוקנו גם  41,כדי שיתאימו למציאות הנוכחית

 42המפורסם באתר.

יו"ר הרו"י מסר  .מלאה במשרה שנים ארבע הוא וטרינרית ברפואה ההתמחות תוכניות משך

תו בעבוד באותו מוסד, ההתמחות משולבת מועסקיםבמקרים שבהם המתמחה והמנחה לנו כי 

יש מקרים נדירים יותר  לדבריו, .של המתמחה ושכרו משולם בגין המשרה שבה הוא מועסק

אינו מקבל  והמנחה אינם מועסקים באותו המוסד, ובמקרים אלו המתמחהשבהם המתמחה 

משרד החקלאות מסר לנו כי ברוב המקרים התמחות ברפואה וטרינרית  43ההתמחות. עבורשכר 

 להעמיק אתכדי עבודתו השגרתית שאותה הוא מבצע בד בבד עם  ,היא יוזמה של המתמחה

במגזר הציבורי( ולאפשר מועמדות למשרות בכירות. עם בייחוד ידיעותיו, לשפר את הכנסתו )

בכמה התמחויות קליניות בבית החולים  , לדוגמהזאת, יש מקרים שבהם ההתמחות היא חובה

 44הווטרינרי ותקן מתמחה בבריאות ציבור וטרינרית בצה"ל.

מעיבוד  ?ום בישראל ובאילו תחומיםכמה רופאים וטרינרים מומחים יש כי :עולה השאלה

יש כיום , עולה כי 2021בספטמבר  12-המידע המפורסם באתר משרד החקלאות, המעודכן ל

מבעלי הרישיון לעסוק  12%-כלומר, לכל הפחות כ 45.רופאים וטרינרים מומחים 386בישראל 

                                                                        
 שם. 41
הווטרינרים, השירותים הווטרינריים, נדב דוידוביץ, רופא וטרינר לפיקוח על מחלות דגים ונציג מנהל השירותים הווטרינריים לחוק הרופאים  42

 .2021בנובמבר  24דוא"ל, , משרד החקלאות ופיתוח הכפר
 .2021בדצמבר  16מיכאל אטינגר, יו"ר הסתדרו הרופאים הווטרינרים בישראל, שיחה,  43
ווטרינרים, השירותים הווטרינריים, נדב דוידוביץ, רופא וטרינר לפיקוח על מחלות דגים ונציג מנהל השירותים הווטרינריים לחוק הרופאים ה 44

 .2021בנובמבר  17, מכתב, משרד החקלאות ופיתוח הכפר
מהסיבות לביטול הרישיון הן הגירה או יציאה לגמלאות,  כמהשבעה רופאים שלגביהם צוין כי רישיונם בוטל.  לא נכלליםנתונים בטבלה ב 45

ובת לא ידועה". שאלנו את משרד החקלאות אם במקרים אלו רישיון הרופא אך יש כמה רופאים שלגביהם צוין כי סיבת הביטול היא "כת
הוא המספר המדויק ביותר  386, והוסיף כי המספר השיב כי "זה עניין טכני של הכנסת נתונים שצריך להשתפר" הואהווטרינר אכן בוטל, ו

נדב . 2021בדצמבר  12, כניסה: 2021בספטמבר  12עדכון:  ב,-מאגר רופאים וטרינרים מומחים לפי אשבידי המשרד. משרד החקלאות, 

ההתמחות  משך תוכנית
ברפואה וטרינרית הוא 

ארבע שנים במשרה 
 מלאה

מעיבוד המידע באתר 
משרד החקלאות עולה כי 

רופאים  386יש בישראל 
-וטרינרים מומחים, שהם כ

מבעלי הרישיון. עם  12%
שבידי משרד  זאת, למידע

החקלאות נדרש טיוב, ולכן 
 מדובר באומדן בלבד

http://www.knesset.gov.il/mmm
https://www.nevo.co.il/law_html/law01/p209_010.htm
https://www.nevo.co.il/law_html/law01/p209_010.htm
https://www.nevo.co.il/law_html/law01/p209_010.htm
https://www.gov.il/BlobFolder/generalpage/repositories-specialist-veterinarians/he/veterinarians_a-b-mumhiut_9-21.pdf
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 ,דורשים טיוב( הם מומחים. כאמור, הנתונים שבידי המשרד 3,166ברפואה וטרינרית בישראל )

 ולכן יש להתייחס להערכה זו כאומדן בלבד.

. נדגיש כי מדובר קובץ שבאתר המשרדלפי ההתפלגות סוגי המומחיות  הצגנו את 3בטבלה 

ולא באנשים, ויש רופאים וטרינרים המחזיקים בתעודות מומחה ביותר מתחום  ,בתעודות מומחה

רופאים המתמחים בשני תחומים ורופא אחד  41יש אחד. לפי המידע באתר המשרד, 

 . המתמחה בשלושה תחומים

 46אתר משרד החקלאות לפי לפי סוג מומחיות, ,: תעודות מומחה3טבלה 

 רופאים מומחים שם המומחיות  רופאים מומחים שם המומחיות 
 3 רפואת כלבים וחתולים 119 בריאות ציבור וטרינרית

 3 מחלות עטין 49 רפואת עופות
 3 מדעי הרפואה באפידמיולוגי 36 קליני

 3 רפואת חיות בר וחיות גני 32 רפואת חיות מעבדה
 3 טוקסיקולוגיה וטרינרית 17 פתולוגיה

רפואה פנימית של חיות 
 הבית

 3 נוירולוגיה ונוירוכירורגיה 15

 3 אופטלמולוגיה וטרינרית  14 כירורגיה
מיקרוביולוגיה קלינית 

 47)בקט
 2 רפואת ציפורי נוי 15

 2 פרמקולוגיה קלינית 13 מיקרוביולוגיה קלינית )ויר
 2 ל -חיות בית קטנות התנהגות  9 רפואת בקר

 2 אונקולוגיה וטרינרית 8 מיקרוביולוגיה קלינית )פרז
 1 רפואת חיות פרווה 7 הדמיה

 1 בטיחות מזון 6 רבייה ויילוד
 1 אקולוגיה וטרינרית 5 רפואת סוסים

 1 אימנולוגיה ואלרגולוגיה 5 רפואה וטרינרית טרופית
 1 רדיולוגיה 4 רפואת צאן

 1 רפואת דבורים 5 פיזיולוגיה
 1 אנטומיה 4 רפואת דגים
 1 רפואת שיניים של חיות בית 4 טיפול נמרץ

 1 קרדיולוגיה 4 לא צוין
מיקרוביולוגיה קלינית  4 היגיינה של מזון

 )מיקולוגיה(
1 

 1 דרמטולוגיה 4 הרדמה וטרינרית
 1 רפואת חזירים 4 רווחת בעלי חיים
   3 פתולוגית קלינית

                                                                        
משרד ק הרופאים הווטרינרים, השירותים הווטרינריים, דוידוביץ, רופא וטרינר לפיקוח על מחלות דגים ונציג מנהל השירותים הווטרינריים לחו

 .2021בדצמבר  1החקלאות ופיתוח הכפר, דוא"ל, 
 .2021בדצמבר  12; כניסה: 2021בספטמבר  12, עדכון: וטרינרים לפי מומחיותמאגר רופאים משרד החקלאות,  46
שכותרתם באתר המשרד חתוכים בחלקם. מסיבה שאינה ידועה לנו יש שני סוגי מומחיות ת סוגי המומחיות בקובץ המוצג שמו 47

בתקנות  צגתברשימת סוגי המומחיות המונעיר כי ד. רופאים וטרינרים ובאחר מנוי רופא אח 14באחד מנויים "מיקרוביולוגיה קלינית )בקט("; 
יולוגיה ומיקולוגיה(". ביקשנו ממשרד החקלאות להבהיר סוגיה זו והוא מסר כי רטחיות ב"מיקרוביולוגיה קלינית )בקבין השאר מומ מצוינת

לפיקוח על מחלות דגים ונציג מנהל נדב דוידוביץ, רופא וטרינר באתר וכי הן יתוקנו עם תיקון התקנות.  צגהתאמות בקובץ המו-יש אי
 .2021בנובמבר  24אות, מכתב, השירותים הווטרינריים לחוק הרופאים הווטרינרים, השירותים הווטרינריים, משרד החקל

תחומי המומחיות הנפוצים 
ביותר, לפי המידע באתר 

משרד החקלאות, הם 
בריאות ציבור וטרינרית 

מתעודות המומחה(,  30%)
( 12%-רפואת עופות )כ
(. עם 8%והתחום הקליני )

זאת, אין הגדרה לתחום 
 הקליני בתקנות 

http://www.knesset.gov.il/mmm
https://www.gov.il/BlobFolder/generalpage/repositories-specialist-veterinarians/he/veterinarians_vet_mumhiut-9-21.pdf
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 30%-ם בריאות ציבור וטרינרית )כהשתחומי המומחיות הנפוצים ביותר  3אפשר ללמוד מטבלה 

 (, אך לא ברור מה8%-(, ותחום שהוגדר כ"קליני" )כ12%-מתעודות המומחה(, רפואת עופות )כ

תחומי התמחות שבהם יש  כמהלראות שיש אפשר  ,שכן אין הגדרה כזו בתקנות. כמו כן ,נכלל בו

 48רדיולוגיה או רפואת דבורים.ים או רק מומחה אחד, לדוגמה מומחים מעט

מנכ"ל משרד החקלאות רשאי לאשר תואר רופא מומחה לרופאים וטרינרים בעלי תעודת 

 49.אם בכלל ,לא ידוע לנו בכמה מקרים התרחש תהליך זההתמחות מחו"ל במקרים מסוימים. 

ארי המומחה לרופאים בעלי התמחות מחו"ל, והמשרד ושאלנו את משרד החקלאות מה מספר ת

השיב כי נושא זה מנוהל בידי ההסתדרות. הפנינו להסתדרות שאלה זו, אך עד לסיום המסמך 

 .נו מידע על היקף בעלי תואר מומחה מחו"ליאין בידולכן תשובה, לא קיבלנו 

מומחים החדשים וטרינרית, קרי את היקף הברפואה ביקשנו לבחון גם את היקף המתמחים 

הצפויים. כאמור ההתמחות בתחום זה נמשכת ארבע שנים ומתבצעת במשרה מלאה. שאלנו 

ומתשובתה עולה כי כיום יש לפחות  ,ברפואה וטרינריתהיכן אפשר להתמחות כיום את הרו"י 

לא היו בו  נכון לתאריך התשובהפרטי שמוסד  הםובלהתמחות, אפשר שבהם מוסדות  חמישה

"י מסרה לנו כי היא נמצאת כיום בתהליך של בחינה מחדש של מוסדות הרומתמחים. 

שבמסגרתו ייתכן שתופסק ההכרה במוסדות מסוימים ויאושרו מוסדות חדשים.  ההתמחות,

בדצמבר  1-ומסרה לנו בשונים,  מוסדותבבקשות להכרה שקיבלה מההסתדרות דנה בימים אלו 

 50חודשים, אך לא ציינה תאריך יעד.תוך כמה בכי תהליך זה אמור להסתיים  2021

וכן את מספר  ,ברפואה וטרינריתנציג את המוסדים המוכרים כיום להתמחות  4בטבלה  

 המתמחים בהם כיום, לפי תשובת הרו"י.

 51: מוסדות מוכרים להתמחות ברפואה וטרינרית4טבלה 

מספר  הערות מוסד
 מתמחים

היחידה הווטרינרית בשירות המזון הארצי, 
כולל  ,ושירותים וטרינריים הבריאותמשרד 

 לשכות בשדה, משרד החקלאות

 ער בעלי חייםבריאות הציבור, צבתחום בעיקר 
 ובטיחות המזון

20-15 

 8 מחלקות שונות עם תחומי מומחיות שונים מרוןהמכון הווטרינרי ע"ש ק
בית החולים הווטרינרי האוניברסיטאי של 

 התמחות קלינית – האוניברסיטה העברית
 5 רפואה פנימית חיות קטנות

 2 כירורגיה חיות גדולות
 1 רפואה פנימית חיות גדולות

                                                                        
 לגבי ארבעה רופאים וטרינרים ברשימת המומחים לא צוין מהו סוג המומחיות שלהם. 48
להכרה במוסדות ובמסלולי לימוד לרפואה וטרינרית בחו"ל, לדוגמה הצורך  משרד החקלאות ופיתוח הכפר קבע כמה אמות מידה 49

שהלימודים יתנהלו במוסד הלימוד ולא בהתכתבות או במסלול של לימודי חוץ. כל אמות המידה בנוהל זה מוזכרות גם בנוהל רישוי רופאים 
, משרד קריטריונים להכרה במוסדות ובמסלולי לימוד בחו"לינרים, וטרינרים. בוריס יעקובסון, יו"ר הוועדה המייעצת לעניין רישוי רופאים וטר

 .2020בספטמבר  24ם באתר: , פרסו2012במרץ  28החקלאות ופיתוח הכפר, 
 .2021בדצמבר  1, ושיחת טלפון, 2021באוקטובר  26מיכאל אטינגר, יו"ר הסתדרות הרופאים הנווטרינרים בישראל, מכתב,  50
 .2021באוקטובר  26מיכאל אטינגר, יו"ר הסתדרות הרופאים הווטרינרים בישראל, מכתב,  51

יש תחומי מומחיות 
שבהם יש מספר קטן 

של מומחים או רק 
מומחה אחד, לדוגמה 

 רפואת דבורים 

יש כיום לפחות חמישה 
מוסדות שבהם אפשר 

מסלולי  14-להתמחות ב
התמחות שונים. 

ההסתדרות מסרה לנו כי 
היא בתהליך של בחינה 

חדש של מוסדות מ
 ההתמחות

http://www.knesset.gov.il/mmm
https://www.gov.il/BlobFolder/reports/criteria-recognition-overseas-veterinary-institutions-courses/he/veterinarians_mosdot_haskala_gvoha.pdf
https://www.gov.il/BlobFolder/reports/criteria-recognition-overseas-veterinary-institutions-courses/he/veterinarians_mosdot_haskala_gvoha.pdf
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מספר  הערות מוסד
 מתמחים

 5 חירום וטיפול נמרץ
 1 רדיולוגיה

 1 אופטלמולוגיה
 1 אונקולוגיה

 1 ת פה ולסתיכירורגי
 2 נוירולוגיה
 1 פתולוגיה

 0   מרכז מומחים פרטי – חוות דעת

מסלולים  14-רופאים וטרינרים המתמחים כיום ב 50-45ל וסך הכבבתשובת הרו"י צוין שיש 

הרו"י ציינה כי רוב  52בהתמחות נמצאים רופאים אלו. יםלא ידוע לנו באילו שלב ם לפחות.שוני

ע"ש קורט ובבית החולים לרפואה וטרינרית המומחים למקצועות הקלינים מרוכזים בבית הספר 

והוסיפה כי לשיטתה יש צורך למצוא דרך לאפשר לרופאים הווטרינרים בשוק הפרטי  53הווטרינרי,

 54להתמחות.

 20שיש שלושה סוגים עיקריים של התמחויות ומוסדות התמחות:  עולה מהטבלה כמו כן,

מתמחים בתחומים קליניים  20 ;ים מדינתיים שוניםמתמחים עם דגש בבריאות הציבור בשירות

המתמחים ם לא מוגדרישמונה ו ,שמתמחים בבית החולים הווטרינרי של האוניברסיטה העברית

מרון. אפשר גם לראות שכמחצית מהרופאים שנמצאים כיום בהתמחות במכון הווטרינרי ע"ש ק

  וחירום וטיפול נמרץ.קלינית מתמחים בשני תחומים: רפואה פנימית חיות קטנות 

משרד החקלאות מסר לנו כי התקנות הקיימות ואופן ההתמחות כיום יוצרים חסמים בהכשרת 

 תוכניתכי כן וההתמחות, במסגרת מומחים, בין השאר עקב דרישה להעסקה במשרה מלאה 

שחובה זו אינה  אףההתמחות היא "ארכאית" ומחייבת את המתמחה לעבוד במעבדות שונות 

כי הוא נמצא בימים אלו  נמסר המשרדמ ,בתחומי התמחות שאינם מעבדתיים. כמו כן הכרחית

 55בתהליך של עדכון תקנות ההתמחות והתאמתן למציאות הנוכחית.

 מועסקים וטרינרים .5
נציין כי נרית בישראל אכן עוסקים בתחום זה בפועל. ילא כל בעלי הרישיון לעסוק ברפואה וטר

ופאים הווטרינרים לחיות הבית וארגון הרופאים הווטרינרים ארגון הר וכןמשרד החקלאות, 

                                                                        
. שאלנו את הרו"י מדוע הנתונים נמסרו כאומדן ולא מתמחים 45-50בת הרו"י נכתב כי יש , אך בתשומתמחים 48-ל 43בטבלה מנויים בין  52

מיכאל כמספרים מדויקים, ונמסר לנו כי ההסתדרות נמצאת כיום בתהליך של התחדשות הכולל עיבוד ושיפור הנתונים הקיימים בידה. 
 .2021 בדצמבר 1 ,שיחהאטינגר, יו"ר הסתדרות הרופאים הווטרינרים בישראל, 

 .2021בדצמבר  16 ,מסרוןמיכאל אטינגר, יו"ר הסתדרות הרופאים הווטרינרים בישראל,  53
 .2021בדצמבר  1 ,שיחהמיכאל אטינגר, יו"ר הסתדרות הרופאים הווטרינרים בישראל,  54
הווטרינרים, השירותים הווטרינריים,  נדב דוידוביץ, רופא וטרינר לפיקוח על מחלות דגים ונציג מנהל השירותים הווטרינריים לחוק הרופאים 55

 .2021בנובמבר  17, מכתב, משרד החקלאות ופיתוח הכפר

רופאים  50-45יש כיום 
וטרינרים בישראל 

שנמצאים בהתמחות, 
המתמחים  20ובהם 

בתחומים הקשורים 
 20לבריאות הציבור, 

מתמחים בתחומים 
קליניים, ושמונה רופאים 

שלגביהם לא קיבלנו 
 מידע מדויק 

משרד החקלאות מסר 
כי בשל אופן ההתמחות 

כיום נוצר חסם בפני 
הכשרת מומחים, וכי 
המשרד כיום נמצא 
בתהליך של עדכון 
תקנות ההתמחות 

והתאמתן למציאות 
 הנוכחית

http://www.knesset.gov.il/mmm
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לרבות  ,רופאים וטרינרים ,שעות העבודהובייחוד  ,תנאי העבודה הקשיםבשל הרשותיים, ציינו כי 

 56.תוך שנים מעטותבפורשים מהתחום  ,בוגרים חדשים רבים

כאמור, אין נתון רשמי מוסכם על מספר הרופאים הווטרינרים העוסקים בתחום זה בפועל. 

-כמתחילת הנפקת הרישיונות לעסוק ברפואה וטרינרית בישראל הונפקו  כימסר לנו כי נהרו"י מ

לא ידוע לנו  57סקים כיום בפועל ברפואה וטרינרית.מהם מוע 65%-רשיונות, ולהערכתה כ 3,700

-פעלו בישראל כ 2021על מה מבוססת הערכה זו, אך לפי חישובנו משמעותה היא שנכון לשנת 

מסר לנו כי אין בידיו נתון או אומדן נמשרד החקלאות, לעומת זאת, מרופאים וטרינרים.  2,400

 58לגבי מספר הרופאים הווטרינרים הפעילים.

 אפשר להשיב בצורההתשובות שקיבלנו מ ?וטרינריםמועסקים רופאים  היכן :עולה השאלה

 שאלה זו:על  תחלקי

העולה נתון  – במגזר הפרטי יםמועסקוטרינרים  850-כ באתר הרו"י נכתב כי: מגזר פרטי .1

לחיות ראש ארגון הרופאים הווטרינרים ד"ר חיליק מרום, בקנה אחד עם המידע שהתקבל מ

 59.רופאים ורופאות 850-, שמסר לנו כי בארגון חברים כ הבית

רופאים  126היו  2020בדצמבר  31-ב : לפי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה,מגזר ציבורי .2

 אם כי לא ידוע לנו באיזה היקף משרה. 60וטרינרים שהועסקו בשירות המדינה,

מסר לנו כי חברים בו נ המקומיות ברשויות הווטרינרים הרופאים ארגוןמ :רשויות מקומיות .3

 13-12יש עוד הערכתו,  לפיוכי,  ברשויות המקומיותרופאים וטרינרים המועסקים  282

כלומר,  61רופאים וטרינרים רשותיים שאינם חברים בארגון )החברות בארגון היא וולונטרית(.

רופאים וטרינרים המועסקים ברשויות המקומיות. לדברי הארגון,  300מכאן עולה שיש כמעט 

עסוק בתחום צער בעלי חיים ולפחות וסמכו לרופאים וטרינרים רשותיים שה 150-כיש כיום 

 ,2015–התשנ"ו ,רופאים רשותיים מוסמכים מטעם חוק הגנה על בריאות )מזון( 190

 62.העוסקים בפיקוח על מזון מהחי

שאלנו את ארגון הרופאים הווטרינרים ברשויות המקומיות באילו היקפי משרה מועסקים 

 ,לבקשתנו ,יו"ר ארגון הרופאים הווטרינרים ברשויות המקומיות בדק .הרשותייםהרופאים 

                                                                        
; אבי צרפתי, יו"ר ארגון הרופאים הווטרינרים 2021בנובמבר  2שם; חיליק מרום, יו"ר ארגון הרופאים הווטרינרים לחיות הבית, שיחה,  56

 .2021ובמבר בנ 10-ו 2021באוקטובר  31ברשויות המקומיות, שיחות, 
 .2021באוקטובר  26מיכאל אטינגר, יו"ר הסתדרות הרופאים הווטרינרים בישראל, מכתב,  57
 נדב דוידוביץ, רופא וטרינר לפיקוח על מחלות דגים ונציג מנהל השירותים הווטרינריים לחוק הרופאים הווטרינרים, השירותים הווטרינריים, 58

 .משרד החקלאות ופיתוח הכפר
, אודותינו; הסתדרות הרופאים הווטרינרים בישראל, 2021בנובמבר  2חיות הבית, שיחה, ום, יו"ר ארגון הרופאים הווטרינרים לחיליק מר 59

 .2021בדצמבר  12כניסה: 
 .2021בספטמבר  5, : עובדי מדינה, לפי דירוג מקצועי ודירוג מנהלי ולפי מין9.46לוח הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה,  60
 .2021ביוני  10-ו 2021באוקטובר  31אבי צרפתי, יו"ר ארגון הרופאים הווטרינרים ברשויות המקומיות, שיחות,  61
 שם. 62

רק חלק מבעלי הרישיון 
עוסקים ברפואה 

וטרינרית בפועל. אין 
בידינו נתון או הערכה 

מוסכמת על מספר 
הרופאים הווטרינרים 

 הפעילים

אים וטרינרים רופ
פורשים מהתחום 

מסיבות שונות, כגון 
שכר נמוך ושעות 

עבודה ארוכות ולא 
 שגרתיות

וטרינרים   850 -כ 
 מועסקים במגזר הפרטי

 
רופאים וטרינרים  126

מועסקים בשירותי 
המדינה, אם כי לא ידוע 

 לנו באיזה היקף משרה

רופאים  300-כ
וטרינרים מועסקים 

ברשויות המקומיות. 
לא ידוע לנו באיזה 

היקף משרה ממוצע, 
-אך מדובר ביותר מ

 משרות מלאות  190

http://www.knesset.gov.il/mmm
https://www.isravetmed.org.il/about-us
https://www.isravetmed.org.il/about-us
https://www.cbs.gov.il/he/publications/doclib/2021/9.shnatonlabourmarket/st09_46.pdf
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הרופאים הווטרינרים הרשותיים החברים בארגון,  282מועסקים  ןשבהאת היקף המשרות 

אך מהנתונים  בכל הרשויות, המסמך טרם הושלמה הבדיקה שכר. עד סיוםהתלושי סמך על 

לכל  משרות מלאות 190-בללמוד כי רופאים אלו מועסקים אפשר התקבלו החלקיים ש

 63. יו"ר הארגון הוסיף כי להערכתו מספר המשרות המלאות גבוה יותר.הפחות

עובדי  353הוא העסיק  ,2021נובמבר עד  ,לפי נתוני התאגיד :התאגיד לפיקוח וטרינרי .4

 הועסקו( 85%) 179נרים, יווטרה םרופאיה 212רופאים וטרינרים. מתוך מהם  212פיקוח, 

הועסקו בפחות מחצי שניים משרה,  99%-ל 50% ביןשל היקף הועסקו ב 25במשרה מלאה, 

ינם העובדים שהוגדרו כפקחים שא 141כל  הועסקו על בסיס שעתי.שישה משרה ועוד 

  64וטרינרים הועסקו במשרה מלאה.

נו על המקומות שבהם מועסקים רופאים יריכזנו את הנתונים וההערכות שביד 5בטבלה 

–חוק הרופאים הווטרינרים, תשנ"א . נציין כי לפינדגיש כי לא מדובר ברשימה ממצהו ,וטרינרים

ים שבהם השר יכול לבטל את רשיונו של רופא וטרינר הוא מצב שבו הרופא מצב, אחד מה1991

הווטרינר "בהיותו עובד של רשות מקומית או של התאגיד לפיקוח וטרינרי, עסק בעבודת חוץ 

עם  65ראות כל דין ותוך קיום ניגוד עניינים בין שני העיסוקים".כרופא וטרינר פרטי, בניגוד להו

זאת, לא ידוע לנו כיצד מוגדר ניגוד עניינים לצורך חקיקה זו ואם יש מקרים שבהם רופאים 

 מגזר הפרטי.ובמגזר הציבורי מקביל בוטרינרים עובדים ב

 66, לפי גורם מעסיקמועסקים: רופאים וטרינרים 5טבלה 

 היקף משרה וטרינרים גורם מעסיק
 לא ידוע 850לפחות  מגזר פרטי

 לא ידוע 300-כ רשויות מקומיות
 שרה מלאה( במ85%) 179 212 התאגיד לפיקוח וטרינרי

 לא ידוע 126 שירות המדינה

רופאים וטרינרים,  1,500-אפשר לקבל תמונה על הגורמים המעסיקים כשעולה  5מטבלה 

. כאמור, לא מדובר ברשימה מדובר לנו באיזה היקף משרהאם כי ברוב המקרים לא ידוע 

במגזר הפרטי, אם כי ובמגזר הציבורי במקביל אדם מועסק ממצה, וייתכן שיש מקרים שבהם 

. נזכיר כי ייתכן שיש רופאים וטרינרים במגזר הפרטי בפועלקיימים לא ידוע לנו אם מקרים כאלו 

קים גם על חיות הבית, וכי רופאים וטרינרים מועס שאינם חברים בארגון הרופאים הווטרינרים של

 67.ידי חברות תרופות ובמחקר בתחומים שונים

                                                                        
 .2021בדצמבר  7צרפתי, יו"ר ארגון הרופאים הווטרינרים ברשויות המקומיות, דוא"ל,  אבי 63
 .2021בנובמבר  10תניב רופא, מנהלת כללית, התאגיד לפיקוח וטרינרי, מכתב,  64
 .1991–חוק הרופאים הווטרינרים, תשנ"אל( 6)א()19סעיף  65
וטרינרי,  תניב רופא, מנהלת כללית, התאגיד לפיקוח; 2021בנובמבר  2ית, שיחה, חיות הבחיליק מרום, יו"ר ארגון הרופאים הווטרינרים ל 66

אבי צרפתי, יו"ר ; 2021בספטמבר  5, ולפי מין: עובדי מדינה, לפי דירוג מקצועי ודירוג מנהלי 9.46לוח , ; למ"ס2021בנובמבר  10מכתב, 
 .2021ביוני  10-ו 2021באוקטובר  31ארגון הרופאים הווטרינרים ברשויות המקומיות, שיחות, 

חיליק מרום, יו"ר ארגון הרופאים הווטרינרים ; 2021באוקטובר  26בישראל, מכתב,  מיכאל אטינגר, יו"ר הסתדרות הרופאים הווטרינרים 67
 .2021בנובמבר  2ית, שיחה, חיות הבל

רופאים וטרינרים  212
מועסקים בתאגיד 

לפיקוח וטרינרי, 
ים מועסק 85%ומהם 

 במשרה מלאה

רשימת הגורמים 
המעסיקים שנמנו אינה 

 ממצה
 

לא ידוע לנו אם ייתכנו 
מצבים שבהם רופאים 

וטרינרים עובדים 
במקביל במגזר הציבורי 

 ובמגזר הפרטי

http://www.knesset.gov.il/mmm
https://he.wikisource.org/wiki/%D7%97%D7%95%D7%A7_%D7%94%D7%A8%D7%95%D7%A4%D7%90%D7%99%D7%9D_%D7%94%D7%95%D7%95%D7%98%D7%A8%D7%99%D7%A0%D7%A8%D7%99%D7%9D
https://he.wikisource.org/wiki/%D7%97%D7%95%D7%A7_%D7%94%D7%A8%D7%95%D7%A4%D7%90%D7%99%D7%9D_%D7%94%D7%95%D7%95%D7%98%D7%A8%D7%99%D7%A0%D7%A8%D7%99%D7%9D
https://he.wikisource.org/wiki/%D7%97%D7%95%D7%A7_%D7%94%D7%A8%D7%95%D7%A4%D7%90%D7%99%D7%9D_%D7%94%D7%95%D7%95%D7%98%D7%A8%D7%99%D7%A0%D7%A8%D7%99%D7%9D
https://www.cbs.gov.il/he/publications/doclib/2021/9.shnatonlabourmarket/st09_46.pdf
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 האם קיים מחסור ברופאים וטרינרים בישראל? .6
 ,האם יש כיום מחסור ברופאים וטרינרים :במסגרת כתיבת מסמך זה שאלנו גורמים שונים

ויה , התלשאלה זועל משמעית -נו תשובה חדיכאמור, אין ביד ?או תחום באיזה ענף – ואם כן

 בהנחות יסוד שונות כגון שיעור הרופאים הווטרינרים המומחים הרצוי. וכן  ,בעמדת הגורם המשיב

לנו כי יש מחסור משמעותי ברופאים  מסר ארגון הרופאים הווטרינרים ברשויות המקומיות

כמה ים נערכשוטרינרים רשותיים וכי יש מכרזים שאליהם לא ניגשים מועמדים מתאימים או 

מכיר כי אינו מסר לנו  מרכז השלטון המקומיעם זאת,  68עד למציאת מועמד מתאים.מכרזים 

טענות על קשיים בהעסקת רופאים וטרינרים ברשויות המקומיות, לרבות קשיים בגיוס באמצעות 

מועצה לא  בשום ,בדיקתושלפי מסר לנו  מרכז השלטון האזוריו 69מכרזים לתפקיד רופא רשותי,

  70וטרינרים. על קושי בגיוס והצביע

ארגון הרופאים הווטרינרים ברשויות המקומיות והמרכז לשלטון אזורי ציינו בפנינו כי לעיתים 

ים רשותיים אינו מספק ואינו מאפשר להם למלא את היקף ההעסקה של רופאים וטרינר

כי היקפי המשרה שבהם מועסקים וטרינרים  נמסרמרכז השלטון האזורי מ 71.המוטל עליהם

 ,. עם זאת, לפי מרכז השלטון האזורי100%-ל 10%בין  –במועצות אזוריות משתנים בין המועצות 

שהשירותים שמעניקים וטרינרים רשותיים ניתנים בצורות  מכיוון ,קשה לאפיין את אחוזי המשרה

 72שונות, לרבות שיתופי פעולה בין כמה רשויות או יצירת איגוד ערים וטרינרי.

את המנכ"לים של הרשויות המקומיות להעסיק  2019בינואר  21-נציין כי משרד הפנים הנחה ב

אך לא ידוע לנו אם  73שליש משרה, לכל הפחות ברשויות המקומיות בהיקף שלרופאים וטרינרים 

בפועל. כמו כן, מנהל השירותים הווטרינרים במשרד החקלאות ציין במכתב  נאכפתהנחיה זו 

כי לעמדתו היחס הרצוי בין מספר  2019בינואר  31-ליו"ר ארגון הרופאים הווטרינרים הרשותיים מ

 45,000-שרות רופאי וטרינר עירוני הוא משרה מלאה לכל כתושבים ברשות המקומית למ

משרות מלאות של וטרינרים רשותיים כדי  210-יש צורך בכ ,כלומר, לפי מפתח זה 74תושבים.

בחשבון היבטים כגון פיזור  לא מובאיםחישוב זה בנדגיש כי  75לשרת את כל אזרחי ישראל.

 ים באופיין של רשויות שונות.אוגרפי או הבדלים בעומס המטלות הנגזרים מהבדליג

                                                                        
 .2021ביוני  10-וה 2021באוקטובר  31אבי צרפתי, יו"ר ארגון הרופאים הווטרינרים ברשויות המקומיות, שיחות,  68
 .2021בנובמבר  7עינת פלינט, מנהלת פרויקטים אסטרטגיים, מרכז השלטון המקומי, שיחה,  69
מחסור אך לא הצליחו לאייש את המשרה בגלל  ,מכרזים לווטרינר רשותי כמהו ערככי להבנתו יש רשויות ש נמסרהמרכז לשלטון אזורי מ 70

 .2021בנובמבר  8בפונים. הילה אקרמן, ראש תחום חקלאות, איכות סביבה וקיימות, מרכז השלטון האזורי, דוא"ל, 
; הילה אקרמן, ראש תחום 2021ביוני  10-וה 2021באוקטובר  31יחות, אבי צרפתי, יו"ר ארגון הרופאים הווטרינרים ברשויות המקומיות, ש 71

 .2021בנובמבר  8חקלאות, איכות סביבה וקיימות, מרכז השלטון האזורי, דוא"ל, 
 .2021בנובמבר  8הילה אקרמן, ראש תחום חקלאות, איכות הסביבה וקיימות, מרכז השלטון האזורי, דוא"ל,  72
 .2019בינואר  21בכיר בקרת הן אנושי ברשויות המקומיות, משרד הפנים, מכתב למנכ"לי רשויות מקומיות, גלית וידרמן, מנהלת אגף  73
 .2019בינואר  31תמיר גשן, מנהל )בפועל( השירותים הווטרינריים )בפועל(, מכתב ליו"ר ארגון הרופאים הווטרינרים הרשותיים,  74
 .2021באוקטובר  13, אוכלוסייהלמ"ס,  מיליון נפש. .4079-היו בישראל כ 2021לפי למ"ס, נכון לספטמבר  75

ארגון הרופאים 
הווטרינרים ברשויות 

המקומיות מסר לנו כי יש 
מחסור ברופאים וטרינרים 

רשותיים, והדבר ניכר 
בקושי בגיוס כוח אדם. 

לעומת זאת, מרכז 
השלטון המקומי ומרכז 

רי מסרו לנו השלטון האזו
כי אינם יודעים על קשיים 
בגיוס כוח אדם במכרזים 

 אלו

ארגון הרופאים 
הווטרינרים ברשויות 

המקומיות ומרכז השלטון 
האזורי ציינו כי לעיתים 

היקף ההעסקה של 
רופאים וטרינרים רשותיים 

 אינו מספק

משרד הפנים הנחה את 
הרשויות להעסיק רופאים 
וטרינרים רשותיים בהיקף 

לכל הפחות שליש של 
משרה, אך לא ידוע לנו 

 נאכפתאם הנחיה זו 

לפי מנהל השירותים 
הווטרינריים במשרד 

החקלאות, המפתח הרצוי 
להעסקת רופאים רשותיים 

-הוא משרה מלאה לכ
תושבים. כלומר,  45,000

-ש צורך בכלפי מפתח זה י
משרות מלאות  210

 בישראל
 

http://www.knesset.gov.il/mmm
https://www.cbs.gov.il/he/publications/doclib/2021/yarhon1021/b1.pdf
https://www.cbs.gov.il/he/publications/doclib/2021/yarhon1021/b1.pdf
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למחסור ברופאים וטרינרים  אחת הסיבות ,ארגון הרופאים הווטרינרים ברשויות המקומיותלפי 

הרופאים חלים על ששהסכמי שכר  ,רופאים חדשיםשל הירידה בכושר ההשתכרות  היא רשותיים

 76.לא חלים עליהם הוותיקים

טרינרים בתאגיד מספק. הוו לנו כי בשלב זה מספר הרופאיםנמסר התאגיד לפיקוח וטרינרי מ

מפעלים ואמור להיות מסוגל לפקח על הפעילות מזון מן החי ב כאמור, התאגיד מפקח על

חוק ב, 2020בדצמבר  27-שפורסם ב ,שרד החקלאותנוהל של מלפי . 2022בשווקים החל ממרץ 

חלוקת סמכויות בין משרד החקלאות  הקבענ ,2015–בריאות הציבור )מזון(, תשע"והגנה על 

. בהמשך לכך, באתר התאגיד מפורסמים נהלים של בפיקוח על מפעלים למשרד הבריאות

משרד החקלאות ושל משרד הבריאות העוסקים בקביעת היקף הפיקוח הווטרינרי במפעלים 

  77שתחת סמכותם.

 78,קביעת היקף הפיקוח בשווקיםלמשרד הבריאות הוא האחראי הבלעדי לפי אתר התאגיד, 

אך לא מצאנו באתר זה או באתר משרד הבריאות מודל של משרד הבריאות העוסק בנושא זה. 

כל רשות מקומית תוכל לבחור לבצע פיקוח בשווקים באמצעות  ,נציין כי לפי אתר התאגיד

במקרה זה על התאגיד להעביר לרשות תקציב  התאגיד, או לחלופין לבצע את הפיקוח בעצמה.

 לצורך מימון היקף מסוים של משרות וטרינרים שיבצעו את הפיקוח.

פיקוח בשווקים לביר את האחריות נוסף על כך, לא ידוע לתאגיד כמה רשויות יבקשו להע

כי עד לתאריך זה לא ידוע לו על  2021בנובמבר  7-מסר לנו בנרכז השלטון המקומי ממלתאגיד. 

מסר לנו נהתאגיד מגם  79שווקים.שרד הבריאות לקביעת היקף התקינה לפיקוח בעבודה של מ

הרגולטור שאמור לתת בהקשר זה כי טרם התקבלו נתונים בנושא זה ממשרד הבריאות, שהוא 

שאלנו את משרד הבריאות אם  80אישור פרטני לכל רשות שתבקש להעביר אחריות זו לתאגיד.

פניות חוזרות ונשנות עד לסיום למרות , אך להיקף התקינה לפיקוח בשווקיםיש בידיו נוסחה 

 .תשובההמסמך לא קיבלנו 

תחומים מסוימים. לדברי מחסור בצוין ההסתדרות הרופאים הווטרינרים בישראל  בתשובת

הנובע בעיקר מחוסר תיאום וניהול מערכתי  ,וטרינריםרופאים מורגש מחסור ב ,ההסתדרות

כמה תחומי מומחיות שבהם מורגש המחסור וצוינו  ,הנדרשים תחומיםבוויסות של הרופאים ל

הרו"י  81.האמור: "עופות, מעבדה, חזירים, היגיינה של מזון, בטיחות המזון, קרדיולוגיה ועוד"

                                                                        
 .2021ביוני  10-ו 2021באוקטובר  31אבי צרפתי, יו"ר ארגון הרופאים הווטרינרים ברשויות המקומיות, שיחות,  76
. קביעת אחוזי המשרה של גורמי הפיקוח במתקנים 0.1.6נוהל רים ובריאות המקנה במשרד החקלאות ופיתוח הכפר, השירותים הווטרינ 77

 17, מודל הפיקוח הווטרינרי על מפעלים שתחת אחריות משרד הבריאות; משרד הבריאות, 2020בדצמבר  72, עדכון: לטיפול בבשר גולמי
 .2020בפברואר 

 .2021בדצמבר  6, כניסה: שאלות ותשובותהתאגיד לפיקוח וטרינרי,  78
 .2021בנובמבר  7עינת פלינט, מנהלת פרוייקטים אסטרטגיים, מרכז השלטון המקומי, שיחה,  79
 .2021בנובמבר  10תניב רופא, מנהלת כללית, התאגיד לפיקוח וטרינרי, מכתב,  80
 .2021באוקטובר  26מיכאל אטינגר, יו"ר הסתדרות הרופאים הווטרינרים בישראל, מכתב,  81

מהסתדרות הרופאים 
הווטרינרים נמסר כי יש 

מחסור ברופאים 
וטרינרים עקב חוסר 

תיאום וניהול מערכתי 
 בתחומים הנדרשים

 

מהתאגיד לפיקוח 
וטרינרי נמסר לנו כי 

זה מספר  בשלב
הרופאים הווטרינרים 

בתאגיד מספק, אך י לא 
ידוע לו מהו היקף 

הפיקוח שיידרש בשווקים 
 2022החל ממרץ 

 
לא מצאנו נוהל של 

משרד הבריאות העוסק 
בקביעת היקף הפיקוח 

בשווקים. שאלנו את 
המשרד אם יש בידיו 

נוסחה לקביעת היקף 
התקינה לפיקוח 

בשווקים, אך עד סיום 
קיבלנו המסמך לא 
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הוסיפה כי המחסור ברופאים וטרינרים מומחים צפוי להחמיר עקב קשיים בפיתוח דור המשך 

למומחים הפועלים כיום. בין השאר ציינה הרו"י כי יש תחומים שבהם יש מעט מומחים או רק 

לפתח דור המשך. כמו כן, לא  אין אפשרות ,מומחה אחד, ואם אלו מסרבים להדריך מתמחים

 82תמיד יש ביקוש לכל סוגי ההתמחויות.

 ,, אך לדברי ההסתדרותהם מומחים בישראל ינריםוטרהרופאים הומ 12%-רק כנזכיר שכיום 

 כל הרופאים הווטרינרים צריכים להחזיק בתואר מומחה ,כלומר ."ההתמחות אינה פריבלגיה"

לא רק מומחיות אלא גם לימודי המשך שבה נכללים  ,ההתפתחות המקצועית שלהםבמסגרת 

ברפואה וטרינרית כי לעומת זאת, ראש בית הספר ע"ש קורט מסר לנו  83בתחומים נוספים.

עם סיום מתחילים לעסוק במקצוע ורובם  ,התמחותממשיכים לבעולם, רק חלק קטן מהבוגרים 

אין מניעה חוקית שבעלי תואר דוקטור ברפואה וטרינרית יעסקו בכלל  ,לדבריו ,כמו כן .הלימודים

יעור מהו שהפעילויות בתחום הרפואה הווטרינרית גם ללא התמחות נוספת. אפשר לשאול 

מערך  וכן מהואו בתחומי מומחיות מסוימים,  ,באופן כללי הווטרינרים המומחים הרצוי

 .ההתמחויות הדרוש לשם השגת יעד זה

 ?לפקח עליהןאפשר ד וכיצהאם יש צורך בהרחבת מסגרות ההתמחות  :שאלה נוספת היא

האפשרות להכיר  נבחנתמסר לנו כי בימים אלו נהסתדרות הרופאים הווטרינרים מכאמור, 

וכל המוסדות שבהם יש כיום  –במוסדות חדשים לצורך התמחות. כיום, רוב מוסדות ההתמחות 

שייכים למגזר הציבורי. עולה השאלה אם יש להרחיב את היקף ההתמחות  –מתמחים בפועל 

כיצד יש לבצע זאת. בהקשר זה נציין כי ד"ר חיליק מרום, יו"ר ארגון  – הפרטי, ואם כןזר במג

כגון  ,הרופאים הווטרינרים לחיות הבית, מסר לנו כי יש התמחויות מסוימות שלהן יש ביקוש רב

 ,התמחות בתחום החיות הקטנות, וציין כי אם יאפשרו לרופאים להתמחות בתחום החיות הקטנות

מחברי ארגון הרופאים הווטרינרים לחיות הבית יהיו מעוניינים  100-שיותר מאפשר לצפות 

מתמחים  וחמישה 85מומחים להתנהגות חיות בית קטנות שנינציין כי כיום יש  84בהתמחות.

לא ידוע לנו מהו היקף החפיפה בין תחומים אלו; כאמור,  86ברפואה פנימית של חיות קטנות.

 צאים כיום בתהליך של ארגון מחדש. תחומי המומחיות נמ

 תוכןהאחר לעקוב בפנינו את החשש כי יהיה קושי  עם זאת, ראש בית הספר ע"ש קורט העלה

האם יש צורך עולות השאלות:  87ההתמחות והיקף ההנחיה במרפאות פרטיות. תוכניות של

כיצד  ?באילו תחומי התמחות ?מדוע ,אם כןו – לייצר מסלול להתמחות במרפאות פרטיות

 ?ומי יבצע פיקוח זה ,יתבצע הפיקוח על איכות ההכשרה
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ההסתדרות ציינה כי 
המחסור ברופאים מומחים 

-צפוי להחמיר עקב אי
פיתוח של דור המשך. בין 

השאר, חלק מהמומחים 
מסרבים להדריך מתמחים, 

ולא לכל סוגי ההתמחויות 
 יש ביקוש 

מהרופאים  12%-כ
הווטרינרים בישראל הם 

מומחים. לפי ההסתדרות, 
הרופאים צריכים  כל

להחזיק בתואר מומחה, 
וזאת במסגרת התפתחותם 

זאת,  המקצועית.לעומת
ראש ביה"ס ע"ש קורט 
מסר לנו כי באופן כללי 

בעולם רק חלק קטן 
מהרופאים הווטרינרים הם 

 מתמחים. 
אפשר לשאול מהו שיעור 

הווטרינרים המומחים 
הרצוי, באילו תחומי 

מומחיות, וכן מהו המערך 
הנדרש לשם השגת שיעור 

 זה

האם וכיצד אפשר להרחיב 
את מסגרות ההתמחות? 

מה יהיה מקומן של 
המסגרות הפרטיות 

בתהליך זה? וכיצד יתבצע 
הפיקוח על תהליך 

 ההתמחות במסגרות אלו? 
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