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 10.08.2021: תאריך

 :לכבוד

 

 24.6.21בתאריך שהתקיים נבחנות ונבחני בחינת הרישוי הממשלתית לרפואה 

 

 נבחנות ונבחנים יקרים,

 

 

 24.6.21 יוםבחינת הרישוי הממשלתית ברפואה שהתקיימה בהודעה לגבי הנדון: 

 

 

, התקיימה בגני התערוכה בתל אביב בחינת הרישוי הממשלתית ברפואה לנבחנים שלמדו רפואה בחו"ל 24.6.21ביום 

נבחנים. הבחינה נערכה בחמישה מקצועות: כירורגיה, רפואת ילדים, רפואת נשים,  1500השתתפו למעלה מ בה 

 פסיכיאטריה ורפואה פנימית. 

 

שרד הבריאות כי ישנו חשד לכך כי שאלון הבחינה ברפואה פנימית הודלף לידי לאחר סיום הבחינה, הובא לידיעת מ

הנבחנים עוד בטרם מועד קיום הבחינה. בנוסף הסתבר למשרד הבריאות לאחר מועד קיום הבחינה כי התקיים שיח 

 ברשתות החברתיות אודות ההדלפה לפני ואחרי הבחינה. 

 

נוכח חשדות אלו, קיים משרד הבריאות בשיתוף המועצה המדעית של ההסתדרות הרפואית בדיקה מעמיקה, 

, שתוצאותיה תומכות חד משמעית בעובדה תפרטי ותריחק חברתשל  השכירת שירותישכללה, בין היתר, את 

  ם הבחינה התקיימה.ששאלון הבחינה במקצוע הרפואה הפנימית )בגרסה העברית( הודלף לידי הנבחנים עוד בטר

נוכח ממצאים חמורים אלו ובשל החשד לפגיעה בטוהר הבחינה וקבלת תוצאות במרמה לנבחנים שנגשו במועד זה, 

רק החלק העוסק במקצוע רפואה נערך דיון משותף של נציגי משרד הבריאות והמועצה המדעית במסגרתו הוחלט כי 

ואילו הציון שהשיגו הנבחנים ביתר ארבע המקצועות הבחינה,  פנימית יפסל עבור כלל הנבחנים אשר נבחנו במועד

 בכירורגיה, רפואת ילדים, רפואת נשים ופסיכיאטריה ישמר. :בהם נבחנו

 

נקבע כי לפנים משורת הדין על הנבחנים יהיה לגשת לבחינה חוזרת רק במקצוע רפואה פנימית ולא יידרש מהנבחנים 

 לחזור על כלל המקצועות בבחינה. 
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 , ואנו נעדכן אתכם במועד זה  בהקדם. מועד הבחינה החוזרת ברפואה פנימית ייקבע מוקדם ככל הניתן

לאחר קבלת תוצאות הבחינה החוזרת ברפואה פנימית, ניתן יהיה לשקלל את הציונים של הנבחנים בכל חמש בנוסף, 

  המקצועות ולפרסם את ציון הבחינה הסופי של כלל  הנבחנים בבחינה כולה.

 

 
 
 

 בכבוד רב,
 
 

 פרופ' שאול יציב

 
 ראש האגף לרישוי מקצועות רפואיים

  משרד הבריאות 

 ד"ר עזיז דראושה
Clinical-Ed. Assistant Professor 

 
 
 

 יו"ר ועדת הבחינה לסטז' ורישוי רופאים 
 המועצה המדעית של ההסתדרות הרפואית 
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