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 מר יצחק אוחנה, סמנכ"ל חטיבת פרטלכבוד 

 משרד העלייה והקליטה

 

 שלום רב, 

 רופאים מתמחים במערכת בריאות בארץ.  : הנדון

 מבוא

אחד מתפקידי אגף א' לתעסוקה הינו סיוע לעולים בעלי מקצועות רישוי בוגרי חו"ל לקבל רישיונות עבודה 

בהצלחה בשוק העבודה הישראלי. במסגרת זו עובד האגף בשיתוף פעולה רב שנים עם משרד ולהשתלב  

 הבריאות. הפעילות מתחלקת למספר תחומים: 

 הסברה והנחיה על תהליכי הרישוי בארץ. •

 מימון והפעלת מערך הכנה למבחני הרישוי בתחומי הרפואה ומקצועות רפואיים.  •

יים לצורך השלמת הליכי רישוי הנקובים בחוק וכניסה סיוע בהעסקת בעלי מקצועות רפואה ורפוא •

 למערכת הבריאות בארץ. 

 על מנת לעסוק ברפואה בארץ על העולים לקבל רישיון רפואה והכרת/השלמת התמחות.

 

 התמחות 

לא מומחה לא מתמחה. הסטטוס,    –  ללמל"מיםלאחר קבלת רישיון עבודה בארץ הופכים רופאים העולים  

מקצוע בצורה מכובדת לאורך זמן. על רופאים העולים לעבור התמחות לתחום רפואה שאינו מאפשר עבודה ב 

 ספציפי.  

התמחות עולים לפיה  כנית מיוחדת לה והקליטה יחד עם משרד הבריאות תמפעילים משרד עליינכון להיום  

    על בסיס "מיטה חמה" אשר מנויידים מבית חולים לבית חולים. נים להתמחות עולים תק 70מוקצים 

יאות בישראל. אך  למערכת בר  עולים במקצועות הבריאות הנדרשיםרופאים    70מועסקים כיום  בתקנים אלו   

יש לנו פניות רבות מרופאים עולים המעוניינים   מדובר בטיפה בים אנחנו מקבלים אין ספור פניות בנושא .

 לבצע התמחות, אך לצערנו אין לנו דרך לעזור להם. 

 

 כולל( 67רופאים רק בגילאי עבודה )עד סטטוס מקצועי פילוח 

     

 מומחה  
לא 

  מומחה
 13285 5001 8284 בוגר הארץ

 9482 4187 5295 עולים בוגרי חו"ל
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 שיעור מומחים מתוך כל אוכלוסיית יעד 

 מומחה  
לא 

   מומחה

 100% 38% 62% בוגר הארץ

 100% 44% 56% עולים בוגרי חו"ל

        
 
 
     

    
 שיעור מתוך כלל המומחים 

 מומחה  
לא 

   מומחה

   34% 51% בוגר הארץ

   28% 32% עולים בוגרי חו"ל

    

 38%            17%                  אחר                      
  

 מספר רופאים בתהליך הסדרת מומחיות מול מועצה מדעית  
 

 2019 2018 2017 2016 2015 2014 שנת פניה למועצה 

 18 39 43 61 56 61 מומחה

 9 21 21 21 10 15 בהתמחות 

 4 4 1 5  1 בתקופת התאמה 

 31 64 65 87 66 77 סכום כולל 
 

 
   נדרשיםמקצועות 

הרדמה, נאונטולוגיה, טיפול נמרץ, טיפול נמרץ ילדים, המטואונקולוגיה ילדים, פנימית, גריאטריה, כירורגיה  

  , פתולוגית, רפואה פיסיקלית ושיקום, פסיכיאטריה , כירורגיה כלי דם, רפואה דחופהכללית, כירורגיה ילדים 

 , משפחה. של הילד והמתבגר ורפואה גרעינית

 ערכת הבריאות מצב מ

לפי נתוני מערכת הבריאות )משרד הבריאות וקופות החולים( קיים כיום צורך ברופאים מומחים  בתחומים 

שונים. משרד העלייה והקליטה עשה מאמצים רבים על מנת לפתור בעיית חוסר רופאים בארץ והפעיל יחד  

ארצה    הגיעותעסוקתית בהן  ד עלייה  עידו-  2000  עלייה    מספר תכניות    ת חולים  ועם משרד הבריאות וקופ

רופאים. לאחרונה הוחרפה בעיית מחסור בתקנים  לקליטת עובדים חדשים בכלל    1000כ  בשנים אחרונות  

 והתוכנית הוקפאה. רטיוהרופאים בפ 
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 מצב רופאים עולים  

עלו  עולים  ממדינות ללא פטור     741  כיום קיים קושי לכניסה להתמחות בארץ. לפי נתוני משרד הקליטה

)למל"מ(    אשר    בשלוש השנים האחרונות, לא מתמחה  מומחה  לא    40%-)כ  567  מתוכםנמצאים בתקן 

שנות התמחות(   5שנים של תרומה למערכת לאחר סיום    20)פוטנציאל של    42עולים(   בגילאים עד גיל  

ולהשת לעשות התמחות  המעוניינים  המוצא  בארץ  ורקע  ניסיון  מועסקים  בעלי  אלו  עולים  כיום  בארץ.  לב 

 במסגרות נמוכות מהפוטנציאל שלהם. 

 

   לצערי, עולים אינם מצליחים להשלים את הצורך בשל מגבלת תקנים. 

אין לעולים אפשרות להשתלב   במערכת הבריאות  נם  ומימו  ים לעולים  תקנהקצאת  לפתרונות    ללא מתן

₪, אותם   500,000במערכת בריאות בצורה ראויה . יש לציין שלהכשרת רופא מדינת ישראל משקיע כ  

 אנחנו מקבלים במתנה, כאשר מדובר בעולים. חבל מאוד לבזבז את ההון האנושי הטמון בהם.

  

 היתרון למערכת הבריאות בישראל:

 ומים נדרשים למערכת בריאות קליטה למערכת רופאים מומחים   בתח

רגולציה לגבי משאב אנושי משמעותי אשר הוכשר בחו"ל ומגיע לארץ על מנת להקצות בצורה יעילה את 

 הרופאים בפיזור גיאוגרפי והכוונה להתמחויות רלוונטיות על פי דרישות מערכת הבריאות.

 

 

 ב ב ר כ ה ,  

 קלאודיה כץ

 מנהלת אגף א' לתעסוקה 

 

 


