
 

   2019מרץ              3
 כ"ו אדר א' תשע"ט

 
 :לכבוד

 גב' אוריין פונדק, יושבת ראש
 התאחדות הסטודנטים לרפואה בישראל

 
 שלום רב,
 

 לרפואה בישראלעדכון הרכב ועדת ליווי לתהליך ההכרה הבינלאומי בבתי הספר הנדון: 

 
( אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת 12.2.2019בישיבתה ביום ז' באדר א' תשע"ט )

המשנה להבטחת איכות והחליטה לעדכן את הרכב ועדת הליווי לתהליך ההכרה הבינלאומית בבתי 
 כלהלן: ןהספר לרפואה בישראל.  הרכב הוועדה המעודכ

יושבת ראש  - דיקן הפקולטה לרפואהאוניברסיטת בן גוריון ו נשיאתלשעבר  - פרופ' רבקה כרמי •
 הוועדה

 סיו"ר מל"ג, לשעבר דיקאן בי"ס לרפואה בטכניון.  - פרופ' אדו פרלמן •

 נציג משרד הבריאות.  -ראש האגף לרישוי מקצועות הבריאות במשרד הבריאות  - פרופ' שאול יציב •

הדסה, קופת חולים כללית, מומחה והעברית  טה יברסיהאונ ,בית הספר לרפואה - פרופ' אמנון להד •
 לרפואת משפחה 

  פקולטה לרפואה טכניוןה, הביולוגי-לנוירומחלקה ה  - ד"ר איתמר קאהן •

 אוניברסיטת תל אביב ,המרכז הרפואי שיבא וסגן דיקן אקדמי סמנכ"ל - פרופ' אמיתי זיו •

 אילן-אי, אוניברסיטת ברסגן דיקן למחקר רפותפקיד מיועדת ל -זכאי-פרופ' צפורה פאליק •

 מזכ"ל ההסתדרות הרפואית בישראל - עו"ד לאה ופנר •

 בישראל יו״ר התאחדות הסטודנטים לרפואה - דקפונגב' אוריין  •
 

********************************** 

 רקע:
ה"ב ובעולם ספר לרפואה בארהתי בתארי רפואה של בהכרה ת באמריקאיהמדיניות הבעקבות שינוי  .א

לחינוך , הארגון  LCME –ה לעמוד בתקנות  בוגריהםלרוצים להבטיח הכרה ה המוסדות כל, על כולו
   .Liaison Committee on Medical Education)בארה"ב ) רפואי

החדשה,  הבינלאומיתבמדיניות  ותעומד ןהכי  כיחויצליחו להש בוגרי בתי ספר לרפואה במדינותרק 
 , הכשרות, פוסט דוקטורטים וכיו"ב. בארה"בללימודים  להתקבל יוכלו 
 

פעיל, מדינת ישראל להוכיח כי יש לה מנגנון הערכת איכות על , הבינלאומיהכרה הלצורך תהליך 
, מתוקף תפקידו גהמל"  .ספר לרפואה בישראלה תיכל בבתהליך הערכה המקיים באופן סדיר 

לרפואה בתהליך בהתאם לשלבים ספר תי הכל באת מנחה מקיים את תהליך ההערכה ו גולטורכר
 הבאים: 

 עצמית ההערכה התהליך  •

 ביקור ועדת איכות חיצונית בבית הספר  •

 ת האיכותביקור ועדמהלך ( לתצפת בLCMEהזמנת נציגים מהארגון האמריקאי ) •

 דיונים פנימיים במל"ג על ממצאי ועדת האיכות  •



 

 בינלאומיתכפועל יוצא מדוחות הוועדה התהליך קבלת ההחלטות  •
התקיים  2017ספטמבר -בנוסף, ובהתאם לדרישות תהליך ההכרה הבינלאומית, בחודשים יולי

על  יםסטנדרטים המוסכמ תהליך משותף של כל נציגי בתי הספר לרפואה בישראל לצורך קביעת
 כלל בתי הספר. על תהליך הערכת האיכות להתייחס גם לסטנדרטים אלה.

 
ת ואנגליה, אוסטרליה, קנדה, יפן (, פועל ביניהם:) רפואה מרבית מדינות העולם המקיימות לימודי .ב

נות תשמ, דרכי פעילותה ותדירותן הוסמכויותיהרכב הוועדה  ועדה מייעצת/מלווה לתחום.בליווי 
, חיוני וועדה כז מה שלממדינה למדינה, אך עצם קיומה הינו דבר מקובל בעולם. מעבר לכך, קיו

במסגרת תהליך ההכרה האמריקאי בבתי הספר לרפואה מתן מענה לדרישות המופיעות צורך ל
 בעולם.

 
 דנה המל"ג בנושא והחליטה כלהלן: 13.11.18בישיבתה ביום  .ג

ללימודי החינוך הרפואי בישראל, וזאת כחלק מתהליך ההכרה  מקצועימלווה צוות  להקים .1
 .בתחוםהבינלאומי 

, הבינלאומי בלימודי הרפואה ההכרההכרוכות בתהליך ולדרישות בעולם בהתאם למקובל  .2
 : יהיו מתפקידי הצוות

 רפואי.החינוך המייעץ בנושא  כגוףשמש את המועצה להשכלה גבוהה ל -

בתי הספר לרפואה ל ותבצע הערכה שתבקרהבינלאומית ועדת האיכות   סייע באיתור חבריל -
 לצורך ההכרה הבינלאומית. 2019-2021בשנים 

הליך הערכת האיכות מסגרת תביקורה בישראל בעת את הוועדה הבינלאומית ב ללוות -
 החינוך הרפואי בישראל. את תחום המל"ג והבינלאומי, לייצג ולהציג בפני הוועדה  את 

 ועדת האיכות.  המלצותמימוש בנוגע למעקב וסייע במיקוד ל -

מקצועיים מענה לצרכים לספק את בתי הספר לרפואה בישראל בתהליך ההכרה ו ללוות -
 . במהלכוהעולים 

משרד מטעם המקצועי, נציג ומהפן האקדמי  מהפןלול נציגים מתחום הרפואה, תכ וועדהה .3
 , כמפורט להלן:הבריאות ונציג מל"ג/ות"ת

יושבת  -דיקן הפקולטה לרפואהנשיאת אוניברסיטת בן גוריון ולשעבר  -פרופ' רבקה כרמי •
 ראש הוועדה

 מל"ג, לשעבר דיקאן בי"ס לרפואה בטכניון. סיו"ר -פרופ' אדו פרלמן •

נציג משרד -ראש האגף לרישוי מקצועות הבריאות במשרד הבריאות  -פרופ' שאול יציב •
 הבריאות. 

העברית הדסה, קופת חולים כללית,  יברסיטה האונ ,בית הספר לרפואה -פרופ' אמנון להד •
 מומחה לרפואת משפחה 

  פקולטה לרפואה טכניוןה, הלוגיביו-לנוירו מחלקה ה -ד"ר איתמר קאהן •

 אוניברסיטת תל אביב ,המרכז הרפואי שיבא וסגן דיקן אקדמי סמנכ"ל -פרופ' אמיתי זיו •

 אילן-מיועדת לסגן דיקן למחקר רפואי, אוניברסיטת בר -זכאי-פרופ' צפורה פאליק •
 

,בברכה  

 

 מלי אברמסון
 מ"מ רכזת באגף הערכת איכות

 


