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                                                                                       ' אדר ב, תשע"וה  ירושלים, 

 2016מרץ,  15        

 

 מנהלי בתי החולים הכלליים   אל: 

 יו"ר וועדת הסטאז' הארצית      

  ר לרפואהבתי הספ-פורום הדקאנים      

 

  לביצוע שנת הסטאז')מתלמדים(  לרפואה סטאז'ריםשיבוץ הנדון : 

 רקע: .1

 ,משולבים במהלך שנת הסטאז' במערך שירותי הבריאות בישראל לרפואה סטאז'ריםה

 מהווים את דור העתיד ברפואה. ו

מוסדות לבוגרי לימודים בארץ ובחו"ל  לרפואה סטאז'רים שיבוץ לעמינהל הרפואה אחראי 

 . בתקופת זמן מוגדרת זכאים לכך,באמצעות הגרלה בין כלל ה ,פואיים בישראלהר

 תפקחמ, המשותפת לבתי הספר לרפואה בישראלהכפופה לפורום הדיקנים וז' אועדת הסט

בתוכנית בקשות חריגות בפניות בנושאי הוראה,  מטפלתהסטאז' ותקופת על מקצועית 

 ועוד. הלימודים, 

אשר מפקח , ז' בביה"חאעל־ידי אחראי על הסטהרפואי מבוצע במוסד ז' אהפיקוח על הסט

, כל האישורים על (2015) משנת הוצאת חוזר זה החל  .יודרישותוז' אהשלמת חובות הסטעל 

 ,הסטאז' שנתביצוע הסבבים ימולאו ע"י האחראי על הסטאז'רים באופן ממוחשב במהלך 

למשרד הבריאות לשם  ר הודעהתועבובסיומה, ולאחר קבלת אישור מבתי הספר לרפואה, 

בפורטל האישי של כל מתלמד ניתן יהיה לעקוב אחר הפעילות מול בית . קבלת רשיון

 החולים ומשרד הבריאות על כל שלביה.    

מבתי החולים ישירות למשרד על סיום שנת הסטאז' מועבר האישור  –לגבי בוגרי חו"ל 

 . הבריאות 

 .עוסקים במקצוע רפואהבפורטל  -שרד הבריאותאת תקנון הסטאז' ניתן למצוא באתר מ

https://my.health.gov.il/MyPortal/MedWorkers/Pages/default.aspx 

 :המטר .2

 ל.מתלמדים לביצוע שנת הסטאז' במוסדות רפואיים בישרא ץהסדרת הליך שיבו

https://my.health.gov.il/MyPortal/MedWorkers/Pages/default.aspx
https://my.health.gov.il/MyPortal/MedWorkers/Pages/default.aspx
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 :הגדרות .3

": סטודנט אשר לומד רפואה במוסד אקדמאי בוגר מוסד אקדמאי בארץ לרפואה "סטאז'ר .2.1

מקצועות רפואיים במשרד רישוי מוכר בישראל וקיבל הרשאה לביצוע הסטאז' מהאגף ל

 הבריאות.

 

": סטודנט אשר סיים את לימודי הרפואה במוסד בוגר מוסד אקדמאי בחו"ל לרפואה "סטאז'ר .2.2

וקיבל הרשאה לביצוע הסטאז' בחו"ל, עבר את בחינת הרישוי הישראלית אי מוכר אקדמ

  .מקצועות רפואיים במשרד הבריאותרישוי מהאגף ל

 

 הנחיות:  .4

עוסקים בפורטל  פועלת מערכת ממוחשבת לניהול הגרלת שיבוץ הסטאז', 2015חודש מרץ החל מ

מבעוד  ,את העדפותיהם באופן אישיהסטודנטים מקלידים . משרד הבריאותבמקצועות הרפואה של 

ממשרד הבריאות בהודעת  שלחים אליהם הנ סמא אישיייםיתוך שימוש בקוד ובס ,פורטלבמועד 

 . ובדואר האלקטרוני, לאחר שקיבלו מכתב המפרט את הליך הגשת הבקשותטקסט 

ון ארג .מפורסם מראש ובפיקוח של נציגי הסטודנטיםהההגרלה נערכת במשרד הבריאות במועד 

, עוד לסטודנטים בוגרי הארץ מידי שנה את כללי הזכאות למתן הטבות בשיבוץ קובעהסטודנטים 

 .את האלגוריתם לביצוע ההגרלה בוחר, וכן עריכת ההגרלהבטרם 

 

 : שיבוץ סטאז'ריםמינהל הרפואה לעניני ייעודית ב ת חריגיםוועד .4.1

ברפואה, אשר תשמש  סטאז'ריםימנה וועדה לעניני המנכ"ל המשרד או מי מטעמו  .4.1.1

 . לדון במקרים חריגים המתעוררים לאחר הגרלת הסטאז' ת חריגיםכוועד

, בוגרי מוסד לשינוי מקום שיבוץ הסטאז' סטאז'ריםה בבקשותהוועדה תדון  .4.1.2

 מספר פעמים בשנה, במועדים שיפורסמו מראש. אקדמאי בארץ ובחו"ל, 

פניות. מועדי התכנסות הוועדה  תתכנס על פי צורך ועם הצטברות מספרהוועדה  .4.1.3

 יועברו לנציגי הסטודנטים.   

שנקבעו על לסטודנטים בוגרי הארץ,  ,למתן ההטבות כלליםהוועדה לא תתערב ב .4.1.4

אלא רק במקרים  ,שלא עמדו בכללים אלוולא תדון בבקשות הסטודנטים י נציגידי 

 .במיוחדחריגה סיבה לכך בהם ישנה 

 : יצוע הסטאז'לשינוי מקום ב סטאז'ריםפניית  .4.2

, כגון נסיבות לבדב במקרים חריגיםככלל, אין אפשרות ערעור על שיבוץ מקום הסטאז'. 

שתכלול את פירוט הנימוקים ניתן יהיה להגיש למינהל הרפואה בקשה  ,רפואיות מיוחדות

 תובא לדיון בוועדת החריגים.הבקשה  לבקשה ותגובה במסמכים עדכניים. 
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 : אופן הגשת הפנייה .4.2.1

צילום תעודת  בצירוף ,בפורטל האישי -הפנייה תוגש דרך אתר משרד הבריאות

 .עדכניים רלוונטים מסמכים זהות, מכתב המסביר את סיבת הפנייה

החלטת הוועדה  תקבלאת העדפתו באשר לאופן לציין הפונה לוועדה על הסטודנט 

  בהודעת טקסט לטלפון. או  באמצעות הדואר

 

   :הסטאז' תחילת מועדוי לשינ סטאז'ריםפניית  .4.3

טרם תחילת הסטאז'.  מחודשייםלא יאוחר ( לעילפורט מדרך הפורטל )כהבקשה תוגש 

מבוצעת ה ,תוקפה של סדנת מס"רבבקשה לשינוי המועד על הסטודנט להתחשב בעובדה ש

 חודשיים.   הניה ,טרם תחילת הסטאז'

 ים.הבקשה תכלול את פירוט הנימוקים העדכניים ותגובה במסמכ  

 

 אופן הגשת הפנייה:  .4.3.1

צילום תעודת  בצירוף בפורטל האישי -הפנייה תוגש דרך אתר משרד הבריאות

יש לשלוח מסמכים המגבים את הפניה   .מכתב המסביר את סיבת הפנייהוזהות, 

 לוועדה.

 החלפות מקומות סטאז' בין סטאז'רים .4.4

 .בוגר הארץ עם סטודנט אחר רקמקום סטאז' תחלף בהבוגר הארץ יוכל לסטודנט  .4.4.1

 עם סטודנט אחר בוגר חו"ל. רקמקום סטאז' תחלף בהיוכל ל סטודנט בוגר חו"ל  .4.4.2

תבוצע רק לאחר קבלת אישור על כך  החלפת מקום סטאז' בין סטודנטים כאמור, .4.4.3

 ממינהל הרפואה.

  

 : מיידיתתחולה .5

 

 הואילו להעביר תוכן חוזר זה לידיעת כל הנוגעים בדבר במוסדכם.

 

                   

 ב ב ר כ ה,       

 

 

 

 

 ד"ר ורד עזרא                        

 )בפועל( רפואההראש מינהל                 
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 שר הבריאותהעתק :  

 המנהל הכללי   

 המשנה למנהל הכללי

 הנהלה מורחבת

 צ.ה.ל –קרפ"ר 

 מקרפ"ר –רע"ן רפואה 

 שרות בתי הסוהר –קרפ"ר 

 משטרת ישראל –קרפ"ר 

 משרד הבריאות –ות, אגף תקציבים רכז הבריא

 יו"ר ההסתדרות הרפואית

 ההסתדרות הרפואית –יו"ר מועצה מדעית 

 מנכ"ל החברה לניהול סיכונים ברפואה

 בית הספרים הלאומי והאוניברסיטאי

 ארכיון המדינה

 מנכ"ל חברת ענבל

 

 64236615סימוכין : 

 
 

כתובת אתר האינטרנט בו מפורסמים חוזרי מינהל הרפואה וחוזרי  

 www.health.gov.il -מנכ"ל היא: 
 
 


