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  היתר מוגבל לעיסוק ברפואה בישראל

שיון יזכאים לר, ים קבועים בישראלרק אזרחים ישראלים ותושב, על פי חוק
  .  לעסוק ברפואה בישראל

, להשתלם, כדי לאפשר לרופאים שאינם בעלי מעמד אזרחי במדינת ישראל
, בישראל, לבצע ניתוח יוצא דופן וכדומה, לעסוק במחקר קליני, להתמחות

  .  לעיסוק ברפואה  בישראל" היתר מוגבל"ניתן להנפיק עבורם 

המזמין את ,  יכול להגיש רק מוסד רפואי ציבורי מוכרבקשה להיתר מוגבל
  . באותו מוסד, ל"לעבוד או לבצע הפעולות הנ, ל"הרופא מחו

היתר מוגבל : משרד הבריאות מנפיק שני סוגי היתרים מוגבלים לרופאים
ההיתר מגביל הרופא לעיסוק . לרופא מומחה לרופא משתלם והיתר מוגבל

הרופא . לתקופה שנקבעה, ד המזמין בלבדבמוס, במחלקה מסוימת, ברפואה
  .בלבד, קוח מנהל המחלקהיהמשתלם רשאי לעסוק ברפואה בפ

:  להלן הפעולות האסורות על בעל ההיתר המוגבל

  .פול בחולים מחוץ למסגרת בית החוליםיט
למשטרה ולערכאות שיפוטיות , חתימה על תעודות המוגשות לרשות ציבורית

  .או מעין שיפוטיות
  .ה על מרשמים לתרופותחתימ

  .חתימה על תעודות שחרור
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 6לאחר . אין הרופא המשתלם רשאי לבצע תורנויות במחלקה בה הוא מועסק, בשלב הראשון
את הבקשה . רשאי מנהל המחלקה לבקש להסיר מגבלה זו, חודשים לפחות של עבודה במחלקה

וי מקצועות רפואיים ויש לציין בה כי הרופא המשתלם שולט בשפה יש להגיש  למנהל האגף לריש
  . העברית וכי הוא בעל הרמה המקצועית הנדרשת לשם ביצוע תורנויות במחלקה

  
ה במדינת ישראל יל אשרת שהי"רק כאשר בידי הרופא מחו,  כי להיתר המוגבל תוקף,יש להדגיש

נדרשים להמציא אישור כניסה , סטיניתרופאים המגיעים ארצה מהרשות הפל. וכן אישור עבודה
.                                                                                 אום והקישור באזור יהודה ושומרוןינהלת התיארצה מטעם מ

  
המוסד המבקש לפנות ישירות למנהל האגף לרישוי מקצועות על , לשם קבלת ההיתר המוגבל

  : רפואיים ולהמציא המסמכים הבאים
  
  . צילום דרכון)  1
  . ל במוסד מוכר"דיפלומה המעידה על סיום הלימודים ברפואה בחו)  2
  .ל"שיון לעסוק ברפואה בחויר)  3
  ). במקרים הרלבנטיים(ל "תעודת מומחה מחו)  4
  

  .  י מתרגם מוסמך בישראל"ע,  להיות מתורגמים לשפה העבריתכל המסמכים צריכים
  

לתקופה שלא , המבקשים לעסוק ברפואה במדינת ישראל על סמך היתר מוגבל יוכלו לעשות כן
  . ההיתר יונפק לזכאים לכך לתקופה של שנה בכל פעם.  שנים לכל היותר6על ,  תעלה

  
  : לתשומת לבכם

  
יהיו , ות מלאה בתחום רפואי כלשהו במדינת ישראלל המבקשים לבצע התמח"רופאים מחו

רק , י"מטעם המועצה המדעית של הר) 'או שלב ב/ו' שלב א(רשאים לגשת לבחינות ההתמחות 
רופא שנכשל בבחינת . לאחר שיעמדו בהצלחה בבחינת הרישוי הממשלתית ברפואה בישראל

  . שיעמוד בבחינה בהצלחה אלא לאחר, לא יהיה זכאי לחידוש ההיתר המוגבל,הרישוי ברפואה
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