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מצב תמונת  עולים לרופאים הרישוי בתהליך שלבים
ורדי2, ופיסר שמש2 ענת נוןל, בן גבי רוזן', ברוך ניראלי, נורית

ירושלים2 הנראות, ומשרד ירושלים', וחברה. ארם והתפתחות לגרונטולוגיה ברוקד"ל מכון  ג'וינט

כוח למאגר נוספו יחסית קצרה תקופה במשך הנוכחי. העלייה הביא לשעבר, מבר'תהמועצות רובו האחרון, העלייה גל
ל 12,000 בין העלייה גל לפני שמנה בישראל, הרפואי האדם לעבור צריכים אלה רופאים רופאים. של רב מספר עיסו
הצהרתם**. עלפי רופאים שהיו עולים כ9,800 רופאים, 13,000 בישראל. ברפואה לעסוק כדי הרישוי בתהליך שונים שלבים
מערכת בפני מציבה עןלים רןפאים של ךב 7J מספך ליטת עולים רופאים שעל התהליך את לתאר היא הסקירה מסרת
ליטך ההכשרה בתחןס ^ך^ של י ברפאוה לעסוק הר'שיון קבלת ועד העלייה מי.ם לעמי
, r , י , לפי העולים הרופאים מספר על נתונים ולהביא בישראל,
של יהישלכית עם בהתמיייות י'יז העילים היי=אים כתעסיקת ועד 1989 מספטמבר במקצוע. לר'שיון בדרכם השלבם
ועל לבריאות ההוצאות על באוכלוסיה רופאים של גבוה שיעור 1991 דצמבר

במערכת. הכולל כיחהאדם תיכנק לשראל הגיעו הנדונה בתקופה כ עולה, הסקירה מן
רופא, שהוא לישראל עלייתו ביום שהצהיר עולה כל לא עם הקליטה פקיד'משרד בפני שהצהירו עולים כ9,800
במקצוע לעסוק n:nVy .p*j ברפואה לעסוק יוכל אומנם בקשות הגישו מהם כ7,000 רק רופאים. שהם הגעתם,
שלמדו מי כל כמו עולים, רופאים צריכים בישראל, הרפואה משתי באחת לעמוד חייבים והם הבריאות, למשרד לרישוי
בהתאם רישוי תהליך לעבור דיפלומה, וקיבלו pxVTro רפואה לפחות, ותק שנות 20 עם מהם, כשליש עיקריות. דרישות
כפ, התשל"ז_1976 חדש) (נןסח הףןפאים ת ל האחרים השליש שני ההסתכלות. שלב את לעבור צריכים
ריפאים חייבים רבןת מערביןת במךינןת /pg7 בשנת קיבל. .1991 ד*מבר חוזש סוף עד רישוי. בבחינ.ת ^חיבם עולים רופאים מכאן, ה. ברפוא לעסוק ושיו, ם רופאי 2 כ900

._ . י הר'שיון. קבלת תהליך את כה עד השלימו לא רבים
העלייה מיום הרישוי תהליך ייבחן זו בסקירה .[41] הקולטת

השונים השלבים יתיארי ברפיאה לעסיק הרישייז לקבלת י™ לפי רכים. עולים האחרונות בשנתיים קלטה ישראל רינת *
היופאים מספי על נתונים ייובאי לעביי> העולים הייפאים שעל ,1989 ספטמבר מחודש לישראל, הגיעו הקליטה, משרד נתוני מ
ספטמבר מחודש במקצוע, לרישיון בדרכם השלבים לפי לגליים כ400 ,1991 דצמבר חודש עד הגדול. העלייה גל פ\ תחילתו

1991 "ימבי חידש י™ 1989 העולים בקרב לשעבר. מבריתהמועצות 8696 מהם עולים*, אלף
הנמצאים העולים הרופאים מספר ועל הרישוי תהליך על מידע עלפי הרופאים שיעור זאת, רק לא רופאים. של גבוה שיעור מצוי
החלטות קבלת על להקל עשר בתהליך, שונים שלבים שסימו או ,(2.596) העולים אוכלוס^ת מתוך ארצה עלייתם ביום הצהרתם
עולים רופאים של בתעסוקה הקליטה למדיניות הקשורים בנושאים הישראלית האוכלוסיה בקרב הרופאים משיעור בהרבה גבוה

בכלל. רפואי כוחאדם מדיניות בתיכנון עזר כלי ולהוות לגל קודם עוד בעולם הגבוהים מן שהיה ,(0.35>tf) הוותיקה

שהם שהצהירו עולים 650 עוד לישראל הניעו 1992 ינואריול בחודשים ..
רופאים. נוספים. עולים 40,500 לישראל הגיעו 1992 ינואריולי בחודשים .
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לעסוק לחשו1 בקשות הגשת (2 ק כרופאים עציו0 על שהצהירו מי ן

ברפואה ך
במקצוע לעסוק עלמנת הרופאיס> פקןדת לפי ^_^\ בקשןת^לריטר | ^1 דיפלומה
הבריאות. ממשרד תשיח לקבל יש הרפואה _".^ ^^ ■___ יןבירה! לא
כר לעסוק המעונינים עולים רופאים כן, על ו וויביםכבחינה ו | רישוי בבחינת חייבים | prrnSnoniDr) |

רפואיים למקצועות למחלקה מגישים פואה, 1 רשסםטד ~^^^^~ ^^'''/י
בצירוף לרישיוז כקשה הבריאות במשרד י4 , . ^^י . , ^~ , י 7*****^ ,|n jj\\v mm^j.' " u _ קורס ללא השתתפו שהוכרו מ מרעות! בוגרי 1 ם pwזכאי התואר קבלת על המעידות תעודות T / [ | הכנה בק1רס | כמומחים הפטורים להסתכלות
מקצועיים לעובדים מפורט ושאלון המוצא 1 שמיסוי' f'y | \ ^^ 1 1 י 0נךדי J 1 r
לרישוי בקשות כ7,000 בשירותיבתאות. ./ \ \ <^"^ ~7 ך
עלידי רפואיים למקצועות למחלקה הוגשו ■ <^, , 1 , 1 נגשם 1 / 1 הסתכלות 1'.r , נכשלו עבת רישוי לבחינת / ' rr ו

הנדתה. כתקופה לישראל שעלו עולים ' ' 't' 1 >^1 / ./ \
נ7ופל,סר, ^ךץ ^ ק סמוי תקופת | ן נכשלו | |עכרו) / | חיובית | | שלילית |

הב במשרד רפואיים למקצועות המחלקה ^^\^ \ ./ ^''^
על המעידה התעודה אם כיד?ת /7;^"7 ^^*\ י*\ ^''^
ניחגה הרישוי, לבקשת שגייסה התואיי ?ניית ^~^*/ רישיוז \*"^^
רשימה עלפי (זאת מוכר לרפואה בביתספר
הבריאות אירגון של לרפואה כתיספר של בחוץלארץ. שלמדו רופאים של הרישוי בתהליך שלנים :1 לוס תרשים
מוכרים כה שהרשוסים המעידה, העולמי
של בתעודותיהם הכירה לא המחלקה השונות). במדעות הרשתות עלירי הנתונים מקורות

מגישיבקשות. כ"200 בקובץ עריק מצויים אעם בתהליך שלב בכל התפאים מספר על הנתחים
רופאים לושי. הבקשות את ממיינת רפואיים למקצועות המחלקה בתהליך שלב כל של המצב תמונת לתיאור הנתונים נאספו לפיכך שלם. אחד
בעבודה שנה עשרים לפחות של ותק להם אין אכל הוכרו שתעודותיהם המחלקה רפואיים, למקצועות המחלקה הקליטה, משרד שונים ממקורות
הודעה כך על מקבלים הם ריקר. בבחינת להיבחן צריכים כרופאים, הבריאות, במשרד  ומיחשוב מידע לשירותי והמחלקה אישפוז לשירותי
הפועלת הוועדה הבחינה. לוועדת מועברים ומיסםכיהם הבריאות מםשרד הבחינה), ועדת  (להלן רופאים. ורישר סטד לשם הבחינה כוועדת
כה וחברים הבריאות. משרד של הכללי המנהל בידי ממונה החיק' עלסי נתונים קובץ באץ רופאים. לרישוי קורסיהכנה נערט בהם וכבתיהחולים
הכללי המנהל נציג וכן לרפואה וםבתיהספר המדעית מהמועצה נציגים השלבים בכל הרופאים מספר כסיכום איהתאמות תיתכנה מלא, אחד
ולקביעת וקיומן הבחינות לעריכת אחראית הוועדה הבריאות. משרד של הבקשה הגשת מועד pV העלייה מועד p חפיפה שאץ ,/vr בתהליך.
שחייבים מי ואת העולים הרופאים את שמזמינה היא ואישורן, /™win כרופא. לעבוד הושיון קבלת בתהליך הראשון הצעד למעשה, שהוא לתשר.

מועדיהם. על להם ומדווחת לבחינות בסטד כל ולסיום להתחלה מגבילים זמן פירקי ואץ קבועים מועדים אץ בנוסף,
mmj 0,Jlf/jn ךןפא,ם (4 לשלב. משלב המעבד כקצב הרופאים בקרב אחידות אץ כםוכן, שלב.

אף על אלה. מכל מושפעים השתים בשלבים הרופאים מספר על הנחתים
אם כבחינות, חייבים ליישר בקשה שי™ י"ילי0, הייפאיט מ1 כ*65 הנתתים. להצגת חשיבות נודעת לעיל, שצרנו המינבלית

סטז/ לשם בחי™ יאם ren mm לושיון הבקשה הגשת p^ עבור לישראל. העלייה מיום החל הזמן פרק
VBn כחינךח ,^ להלן, שיתוארו לשלבים בנוסף ממושך. הוא בקבלתו, וכלה כרפואה, לעסוק

בשנה פעמיים הבחינה, ועדת עלידי נערכות ברפואה לעסוק הרישר n1rar בסקירה לכלול עלםנת עברית. לימוד של תקופה גם זה זמן פרק כולל
החייבים התפאים (יתייולי). קיץ ובמועד (דצסברינואר) חורף בפועד _ אוכלוסית נסקרה כולו. התהלץ את שהשלימו העולים התפאים מרבית את
לקראת סוכר הכגה בקורס להשתתף החוק עלפי זכאים רישר /2r/zz7 דצמבר ועד 1989 מספטמבר  כשנתיים של בתקופה שעלו הרופאים
הכנה, קורס ללא לבחעה לגשת מעריפיס מהם חלק ןאת> למוות הבח,נה< קורסיהכנה של מחזורים ככמה רבים רופאים השתתפו זו בתקופה .1991

עורך לרפואה. ובתיהספר הקליטה משרד עם בשיתוף ,j7vtd7 משףד שנה. מחצית של הסתכלות תקופות עברו אחתם ורבים רישר, לבחינות
הבריאות משרד נתוני לסי שתים. בבתיחולים ^>vr\n 6 ^ קווסיהכנה עריץ נמצאים התקופה, במהלך שעלו הרופאים מן חלק אףעלפיכן,

קורסים.* של מחזותם ב4 השתתפו עולים רופאים 2,569 התהליך. של בעיצומו
עולה, הבחעה תדת יו''ר מדו'ח לקוחים שנתתיה ,1 מס' מטבלה . . .
בלט. 2151 הוא הכנה בקווס, 10nnvm לבחעה שניגשו התפאים שמספר ברפואה לעסוק רישיון קבלת בתהליך שלבים
מססר pV כקורסיההכנה המשתתפים p איהחפיפה את להסביר ניתן בישראל
משתתפיהקורסים כל שלא בכך, היתר כז/ הוישר, לבחינות .הניגשים , , . , , .v J^ OT סיים מידיעם לבחינן^הוישןי m>j ^ לקבל עלמנת לעמר העולה התפא שעל השלבים מוצגים 1 מס' בתרשים
ת0אים ^ ^ ^ ^^^ ^^ ^ ם"" ושלב שלב כל של והסבר סייוט להלן משיאל. כרופא לעבחה תשיח
ואחרים לתשר בקורסיהכנה השתתפו (5996) למחציתם מעל .trVa בתרשים: המתג
הפעמים במספר הגבלה pr rj ,pr קורס. ללא ישיתת, לבחינות ניגשו כרופאים עצמם על שהצהירו עולים (1

עולים רופאים נכללים לבחינה ניגשים ה ובמספר לבחינה. ל™ שניתז פקידימשרד םשלחידו. את לציץ עולה כל מתבקש לישראל הגיעו עם
לבחינה. פעמים שלוש שניגש אדם דבר של סירושו חוזרת. בבחינה הנבחנים , , ■. r. . .
.™ ar7 a asB ^7^ VViV *דם ^ינר> יושו B ^nn m "^ e Jfaj'7 על משלחהיד את רושמים הראשתי הקליטה בתהליך המטפלים הקליטה

1989דצמבר ספטמבר החודשים במהלך בלבד. העולה הצהרת סמך
השתתפו 1992 שנת של הראשתה במחצית שנערכו לתשר ההכנה בקורסי . (המספר כרופאים עצמם על שהצהירו עולים. כ9,800 לישראל הגיעו 1991

תפאים. 20ל עוד תפאישיניים). כולל אינו
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שהמועצה במדינות לרפואה בתיספר של בוגרים עולים. רופאים כ' המוצא, קיץ במועד התשוי לבחינות שניגשו הרופאים התפלגות :1 ' ס מ ה ל כ ט
רופאים ג' בחינות; ללא בהן המוענקים מומחה. בתוארי מכירה המדעית הצלחה שיעורי בקורסים. השתתפות לפי .1991 חורף ובמועד 1990

כמומחים. חלקי באופן בהם מכירה המדעית שהמועצה עולים מוצא* ואת
גכ*ימ  בר*ג*\ז עיסוק שנות 16 ל0ח1ה של בעלייוחק רג**יבז א' ~ 

לה0ת,ל1ת. חורף ק^ חורף קיץ
עליהם אך רישוי, מבחינת אומנם פטורים שנה 20 של בעליותק וןפאים 91 91 90 90 סה''כ
המוכרים במירפאה. או בביתחולים כרופאים חודשים 6 במשך לעבוד . ■

הסתכלות. תקופת מכונה זה שלב המדעית. המועצה עלידי להתמחות 1.565 1.282 592 223 3,662 לכחינה ניגשו סה"כ
לעסוק אישור להם מעבירה הבריאות במשרד רפואיים למקצועות המחלקה 836 606 190 153 1.778 עבת
פיקוח תחת כרופאים לעבוד להם המאפשר מוגבלת, זמן לתקופת ברפואה 5396 4796 3296 6996 4996 הצלחה שיעור
למצוא עליהם ההסתכלות ביצוע מקום את ההסתכלות.* תקופת למשך מתוכם.

עצמם. בכוחות 986 868 201 96 2.151 בקורסיהמה השתתפי
נערכה בה המירפאה מנהל או המחלקה מנהל מכין זו תקופה לאחר 627 503 123 81 1.334 עבוו
לקבל העולה לרופא מאפשרת חיובית חוותדעת דעת. חוות ההסתכלות 6496 5896 6196 8496 6296 הצלחה שיעור
זכאי הוא שלילית, היא חוותהדעת אם בישראל. כרופא לעבוד רישיון 579 414 391 127 1,511 חגגה** כקורס השתתפו לא
לעניין מייעצת ועדה בפני להופיע מוזמן הוא רישוי. לבחינת לגשת 209 103 67 72 451 עברו
מיידעת הוועדה בעניינו. לדק אפשרות לו לתת כדי לרופאים רשיונות 3696 2596 1796 5696 3096 הצלחה שיעור
יכולה היא מיוחדים ובמקרים רישוי, לבחינת לגשת זכאותו בדבר איתי לנדתה ניגשים
למנהל להמליץ גם יכולה הוועדה נוספת. הסתכלות תקופת על להמליץ 1,525 1.208 534 162 3,429 מבייתהמחנצות

ברפואה. לעסוק רישיח לו להעניק שלא הבריאות משרד של הכללי הרופאים בסךכל שיעורם
לעריכת אישור עולים רופאים 2,080 קיבלו הנסקרת התקופה כמהלך 9796 9496 9096 7396 9496 לכחינה שניגשו
או הסתכלות תקופת את השלימו מתוכם 1,180 רק אולם, הסתכלות.*. . _^____
(כ900)! עילים ייפאים של י? מספי מ^יתי מחיסי . כה נמצאים *"" הבריאות. לשי הבחינה יערת יור דיווח לפי .
790 מתוך אובמירפאה. כביתחולים הסתכלות למקום לתורם ממתינים שהשתתפו כאלה וכן הכנה. קורס ללא לבחינה שניגשו אלה כולל ..
ו?יכלי ביתשית בהצלחה 740 עמיי ההסתכלית את שסיימי ייפאים באחרון. לא אולם הכגה. כקורס

כרופאים. לעבוד רישיון r

בת01רימ1מהה מבירה המדעי!/ שהמועצה במרדנות nnivvniiD ב' חוזרות. בבחינות הנבחנים מספר על מידע בידינו אץ פעמים. שלוש נספר
■nirna לל* בהן המ1ע:קי0 לכחינה. הניגשים של הכולל במספר שיעורם ידוע לא ק ועל

ארצות הכאות: במדינות הרפואית השכלתם את רכשו אשר עולים רופאים עברו הרישוי לבחינות הניגשים סךכל מחוך ,1 מס' טבלה vtr
גם בהן נכללה 1990 דצמבר (עד ודרוםאפתקה אנגליה קנדה, הכרית. הטבלה מן ברפואה. לעסוק תשיק וקיבלו הבחינה את רופאים 1,778
מארצות שעלו רופאים כ50 רישוי. מבחינת החוק לפי פטורים צרפת), בקרב ההצלחה שיעור בקורסיהכנה. להשתתפות חשיבות שנודעת עולה,

כישראל. ברפואה לעסוק רשיון קיבלו הנסקרת, בתקופה אלו לבחינה הניגשים משיעורי ניכרת בצורה גבוה (6296) בקורסים המשתתפים
_ ^ מסך מבריתהמועצית העולים הרופאים שיעור .(30*) בקורס הכנה ללא

המועצה על,ד, ופטותם ,ma/J5 לפחןת ^ ^ ^ .'94* הוא הבחינה. מיעדי בארבעת לבחינות הניגשים

מבחינת הם גם פטורים בישראל, המומחיות בחינות של א' משלב המדעית 'me לש0 בבחינה חי*בי0 בי
והורשו כמומחים הוכרו הנסקרת, בתקופה שעלו רופאים כ140 רישוי. (המקביל סטז' עברו לא אשר מוכרת בעלידיסלוסה עולים תפאים כאמור,

רישוי. בבחינת צורך ללא בישראל. כרפואה לעסוק שנתיים לפחות הרפואה במקצוע עבדו ולא מוצאם, p*3 בישראל) לסטד
חייבים סטז' לעשות המבקשים בסטז'. חייבים הלימודים. סיום לאחר
זהה היא .1992 קיץ במועד החל אשר, סטז', לשם בבחינה יישומו לפני

. 1 . לעסוק רשאים הם בהצלחה, הסטז' תקופת סיום עם הרישוי. לבחינת
על שהצהירו העולים מספר בין גדול פער על מצביעים הנתונים . כרפואה.
הרופאים מספר לבין ,9,800  הנדונה בתקופה כרופאים עצמם עברו הקודמת, במתוכנתן הסטז' לבחינות שניגשו רופאים 876 מחוך
על שהצהירו העולים בץ כ000>7< _ לףישןי שהגישן מבין הבחינה. ועדת דיווח לפי בהצלחה.** הבחינות את (כ1896) 160

פאףא. במקצןעןת לקןוסים w 7J>J ^^ ^^ ע^ אזרחים אלא חדשים, עולים אעם ל*50 מעל סטז' כבחינות החייבים
ןבאשף בדב1.) הנןגעים הגןפים על.יךי להס שן.ןצען ופןאיים בחקלאח. שלמדו ישראלים

העבודה. בגיל אינם מהם שחלק אפשר מידע. כידינו אין לאחרים, רישוי מבחינת הפטורים עולים רופאים (5

עולים, רופאים של קבוצות רישוי מבחינות החוק פוטר מסוימים, בתנאים
ל)יז> הרו(!אים לפקןדת תיקון אישרה הכנסח של ןהרןוחה העבןדן. ~ת בארץ ברפואה עיסוק שנות 20 לפחות של בעליותק תפאים א' ובהן.
מוצאם, p/a קלינית ברפואה כעיסוק ותק שנות 14 לפחות עם רוסאים
התיקון הסתכלות. תקופת לאחר ברפואה לעסוק רישיק לקבלת זכאים בקורסי השתתפו מהם רוסאים 1,501 לבחינות ניגשו 1992 קק כמועד .
על יחול לא זו תקנה לפי הפטור .10.11.92 ביום התקנות בקת^ן פורסם במועדים ההצלחה לאחוזי דוםיס ההצלחה אחוד תפאים. 110 הכנה

התקנות. של תחילתן לפני רישוי בבחינת שנכשל 0י הקוךמ,0.
רופאים 291 עוד להסתכלות אישור קיבלו 1992 ינואריולי בחודשים .. ומתוכם רופאים 369 סטז' לבחינות ניגשו 1992 ינואריולי בחודשים .♦

עולים. .(%30D) 111 בהצלחה הבחינות את עבת
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להצטרף עשרים אליהם בישראל. ברפואה לעסוק הרישיון לקבלת יגישו שבסיומה הסתגלות. בתקופת נמצאים מהם שחלק גם ואפשר
גדולים בממדים עלייה של התחדשותה עם רבים עולים רופאים לרישוי. הבקשות את
על נתונים לפעם מפעם לסקור בדעתנו לשעבר. מבריתהמועצות בקשה שהגישו הרופאים מספר כץ הוא יותר עוד גדול פער
המידע, עירבון לצורך משלביהרישוי אחד בכל הרופאים מספר רישיון שקיבלו העולים הרופאים סךכל לבץ (7,000) לרישוי
רופאים בתעסוקת הקליטה מדיניות על להחלטות שיסייע כדי רופאים של רב שמספר לשער, יש (כ2,900). ברפואה לעסוק

עולים. רישוי, של תהליך לעבור ועליהם הוכרו שתעודותיהם עולים,
לתורם מחכים מהם חלק התהליך: של בעיצומו עדיין נמצאים

ביבליוגרפיה: אלה מבין בקירסיהכנה. עדיין לומדים ואחרים הסתכלות, למקום
. , ,_ . f . כיום, בבחינות. נכשלו למחצית מעל הרישוי, לבחינות שניגשו

I. Blacket RB, Foreign medical graduates: the experience of the , . ,

Australia" Medical Examining council a"d the Australia" Mdica1 עצמם המכינים העולים הרופאים מספר על לא נתונים בידינו אין
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Abstract

The latest wave of immigration, mostly from the former Soviet Union, has
brought with it a large number of physicians. They are required to go through
vairous stages of a licensing process in order to practise medicine in Israel.

This overview descirbes the process, from arirval in Israel to the issuing of
the license to practice medicine. From September 1989 to December 1991

some 9,800 of arirving immigrants identified themselves as physicians to

Ministry of Absorption officials. However, only about 7,000 submitted
requests for a medical license to the Ministry of Health. Physicians with at
least 20 years of expeirence need not take an examination, but are required to
work under supervision for 6 months in order to receive a license. Of those
requesting a license, one third had 20 years or more of professional
expeirence, while the others had to take licensing examinations. By the end
of December 1991, some 2,900 physicians had received licenses to practise
medicine. This indicates that many immigrant physicians have yet to complete
the licensing process.


