מידע לרופאים שעמדו בהצלחה בבחינת הרישוי הממשלתית ברפואה:
לרופא שעמד בהצלחה בבחינת הרישוי הממשלתית ברפואה בהצלחה ,ינפיק האגף לרישוי מקצועות
במשרד הבריאות היתר זמני לעיסוק ברפואה .לתשומת לבכם :לאחר קבלת תוצאות הבחינה ,נדרש האגף
להנפיק מאות רישיונות בתוך זמן קצר .אנו עושים כל מאמץ על מנת לעמוד בעומס הרב הכרוך בכך.
תהליך הנפקת ההיתר הזמני לעיסוק ברפואה נמשך בממוצע ,כחודש ימים .נבקשכם להמתין בסבלנות
לקבלת ההיתר הזמני ,לפחות עד תום המועד הנקוב לעיל.
הארכת היתר זמני :ההיתר הזמני הראשון מונפק ל –  14חודשים .את תוקף ההיתר הזמני ניתן להאריך
פעמים נוספות .כל הארכה נוספת תינתן לשנה אחת בלבד .בעת הזאת ,אין הגבלה במספר הפעמים שניתן
להאריך את ההיתר הזמני )למעט אם קיימות סיבות חוקיות לכך דהיינו ,מחלה מסכנת ,עבירה פלילית או
משמעתית וכדומה( .את הבקשה להארכת ההיתר הזמני יש להגיש חודש לפחות לפני מועד פקיעת תוקפו.
קבלת רישיון קבוע :לשם קבלת רישיון קבוע לעיסוק ברפואה בישראל ,יש לעסוק ברפואה בישראל ,על
סמך ההיתר הזמני ,במשך שנה לפחות ולהמציא מכתב המלצה ,על גבי טופס רשמי מטעם רופא מורשה
בישראל ,בעל תואר מומחה בתחום מומחיות רפואית כלשהי ,המכיר את מבקש הרישיון הקבוע ,אישיותו
ועיסוקו ברפואה ,שנה לפחות .לנוחיותכם ,מצורף בזה העתק של טופס זה.
לתשומת לבכם :להנפקת הרישיון הקבוע ,על האגף לרישוי מקצועות רפואיים לקבל ממשטרת ישראל
אישור על העדר רישום פלילי על שם מבקש הרישיון הקבוע .הפניה למשטרת ישראל נעשית ע"י האגף
לרישוי מקצועות רפואיים ולעתים ,מסיבות שאינן תלויות באגף ,קבלת האישור מתאחרת ,אף במספר
חודשים .גם בהקשר זה אנו פועלים ללא לאות על מנת לקצר את תקופת המתנה לאישור זה.
על פי חוק ,משרד הבריאות אינו רשאי לקבל האישור הנ"ל ישירות ממבקש הרשיון.
על סמך ההיתר הזמני ניתן לעסוק ברפואה בישראל בכל מסגרת שהיא .בוגרי חו"ל ,על סמך היתר זה,
זכאים להתקבל להתמחות במחלקה מוכרת בתחום רפואי כלשהו .את מקום ההתמחות על הרופא למצוא
בעצמו.
הכרה בהתמחות שבוצעה בחו"ל :רופא שסיים התמחות בחו"ל ומעוניין שהתמחות זו תוכר בישראל,
במלואה או בחלקה ,נדרש להפנות את בקשתו למועצה המדעית של הר"י בכתובת :בנין התאומים,
רחוב ז'בוטינסקי  ,35ר"ג .המועצה המדעית תקבע אם יש להכיר בהתמחות שבוצעה בחו"ל במלואה או
בחלקה ואם על הרופא לעמוד בהצלחה בבחינות המומחיות בישראל )שלב א' ושלב ב'( ,לשם קבלת תואר
המומחה בישראל .בשאלות נוספות בהקשר זה ניתן לפנות לגב .לימור צדוק בטלפון –  03-6100467או
באמצעות הדואר האלקטרוני – .limorz@ima.org.il
פרטים נוספים הנוגעים לרישוי רופאים ובעלי מקצועות רפואיים אחרים ניתן למצוא באתר האינטרנט של
האגף לרישוי מקצועות רפואיים בכתובת.www.health.gov.il/professions :
מאחל לכם הצלחה,
בכבוד רב,
ד"ר א .שנון
מנהל האגף לרישוי מקצועות רפואיים

