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 לכבוד
 אדו פרלמן, סיו"ר מל"גפרופ' 
 אוניברסיטת תל אביבו שיבאאמיתי זיו, המרכז הרפואי פרופ' 
 שאול יציב, משרד הבריאותפרופ' 
 קופת חולים כלליתהאוניברסיטה העברית בירושלים ואמנון להד, פרופ' 
 אילן-זכאי, המרכז ברפואי לגליל בנהריה, אוניברסיטת בר-ציפורה פאליקפרופ' 

 ד"ר איתמר קאהן, הטכניון
 ההסתדרות הרפואית בישראלעו"ד לאה ופנר, 

 גב' אוריין פונדק, התאחדות הסטודנטים לרפואה בישראל
 

 שלום רב,
 

 רפואה בישראלבלימודי ועדת ליווי לתהליך ההכרה הבינלאומי וכתב מינוי להנדון: 
 

 
 .  בישראל הרפואי לחינוך מלווהה מקצועיתה ועדהוב יםכחבר כםת בזאת למנותהנני מתכבד

 .2022, עד חודש פברואר לתקופה של שלוש שניםמשך המינוי הוא 

 

 הרפואי לחינוך מלווה מקצועית ועדה של הקמתה והרכבה את ג"המל אישרה  13.11.18 ביום התבישיב

   .1בתחום הבינלאומי ההכרה מתהליך כחלק וזאת, בישראל

 תפקידי הוועדה הינם:

 .רפואילשמש את המועצה להשכלה גבוהה כגוף מייעץ בנושא החינוך ה •

במסגרת בתי הספר לרפואה שיבדקו את ועדת האיכות הבינלאומית  באיתור חבריייעץ ולסייע ל •

 הבינלאומי. תהליך ההכרה

ובעת ביקורה בבתי תהליך לאורך ה הבינלאומית ועדת האיכותאת מקצועית ואקדמית ללוות  •

  .בישראלהספר לרפואה 

ולספק מענה לצרכים הבינלאומי ללוות את בתי הספר לרפואה בישראל בתהליך ההכרה  •

 מקצועיים העולים במהלכו. 

הבודקת את לימודי הרפואה  לסייע במיקוד ומעקב בנוגע למימוש המלצות ועדת האיכות •

ובכלל זה עמידתם בסטנדרטים המתייחסים לחינוך הרפואי, כפי שגובשו על ידי כלל , בישראל

 בתי הספר לרפואה.

                                                      
 12.2.19הרכב הוועדה עודכן בישיבת המל"ג ביום  1

פרופ' יפה זילברשץ  
ראש ות"ת-יושב  

Prof. Yaffa Zilbershats 

Chairman 
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מתחום הרפואה, מהפן האקדמי ומהפן בכירים נציגים  בוועדה, יכללו בהעל מנת לשמור על ייצוג מתאים 

  בהרכב המפורט להלן: המקצועי

יושבת ראש  – לשעבר נשיאת אוניברסיטת בן גוריון ודיקן הפקולטה לרפואה – פרופ' רבקה כרמי •

 הוועדה

 לשעבר דיקאן בי"ס לרפואה בטכניוןסיו"ר מל"ג,  – פרופ' אדו פרלמן •

 סמנכ"ל המרכז הרפואי שיבא וסגן דיקן אקדמי, אוניברסיטת תל אביב – זיופרופ' אמיתי  •

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

העברית הדסה, קופת חולים כללית, הספר לרפואה, האוניברסיטה  בית  – אמנון להדפרופ'  •
 מומחה לרפואת משפחה 

מנהלת המכון לגנטיקה של האדם במרכז  ,אוניברסיטת בר אילן –זכאי -ציפורה פאליקפרופ'  •
 הרפואי לגליל בנהריה

 ביולוגיה, הפקולטה לרפואה טכניון -המחלקה לנוירו – ד"ר איתמר קאהן •

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

 יו"ר התאחדות הסטודנטים לרפואה בישראל –גב' אוריין פונדק  •
 

 
 ברמהומשמעותי לשילובם של לימודי הרפואה בישראל חיוני נדבך זו, ועדה  קיומה שלאנו רואים ב

 שיפור וקידום המצויינות של תחום זה.ולהבינלאומית 

 .כםהצלחה רבה בתפקיד כםומאחלת ללקחת חלק בוועדה  כם על נכונותכםמודה לאני 
 
  

 .והגב' מלי אברמסוןדניאלה סנדלר הגב'  ןהוועדה הינ ותמרכז
 
 
 
 

 
 בברכה,                                                                                               

 
 פרופ' יפה זילברשץ                                                                                                                 
 יו"ר ות"ת                                                                                                    

 
 
 
 

 העתקים:
 ות''ת-מר מתניהו אנגלמן, מנכ''ל מל''ג

 ד"ר ורדה בן שאול, סמנכ''ל הערכת איכות והבטחתה
 מרכזת בכירה, האגף להערכת איכות והבטחתה, דניאלה סנדלר

 והבטחתהמלי אברמסון, מרכזת, האגף להערכת איכות 
 
 
 
 

 


