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מבוא

רישוי  הטעונים  מוסדרים  מקצועות  ישנם  ישראל  במדינת 
ישראלי על מנת לעסוק במשלוח יד זה בארץ. בעלי מקצועות 
הרישיון,  ובקבלת  במקצוע  לעסוק  המעוניינים  אלו,  מוסדרים 
החוק  לדרישות  בהתאם  בארץ  רישוי  הליך  לעבור  צריכים 
ובכפוף להנחיות של הגופים הרלוונטיים המעניקים רישיון בכל 

מקצוע.

בחוברת זו מפורטת רשימה של מגוון מקצועות הטעונים רישוי 
ישראלי, המסודרים על פי המשרדים הממשלתיים שאחראים על 
הפיקוח של כל אחד מהתחומים. המידע המפורט מפנה לדרכי 

הקשר עם כל הגופים המסמיכים אשר רלוונטיים לכל מקצוע.

להכוונה בנוגע לתהליך קבלת הרישיון, לקורסי ההכנה לרישוי, 
לנושאי הלימוד ובחינות הרישוי, אופן הרישום לבחינה ועוד, יש 
לפנות ליועצי הקליטה בסניף משרד העלייה והקליטה הקרוב 

למקום מגוריכם.

רישיון,  שדורש  מקצוע  לכל  בהתאם  משתנה  הרישוי  תהליך 
ואדריכלים,  מהנדסים  חשבון,  רואי  דין,  עורכי  רופאים,  כגון 
חשמלאים, מורים ועוד. הדרישות וההנחיות לשם קבלת הרישיון 
משתנות גם הן: עמידה בבחינות, קורסי השלמה או התמחות, 
הכרה בתארים אקדמיים ובתעודות מחו"ל ועוד - והכול כנדרש 
במקצוע  לעסוק  הרישיון  המבוקשים.  מהמקצועות  אחד  לכל 
וגופים  הממשלה  משרדי  כגון  מוסמכים  גופים  ידי  על  מוענק 
מסמיכים אחרים הרלוונטיים לאותו מקצוע )משרד הבריאות, 
התיירות  החברתיים,  והשירותים  הרווחה  העבודה,  החינוך, 

והחקלאות, לשכת עורכי הדין, מועצת רואי החשבון ועוד(.

מקצועות  על  מידע  בלבד.  חלקית  היא  זו  בחוברת  הרשימה 
נוספים ניתן למצוא באתרים של משרד הממשלה הרלוונטיים.

שימו לב! 

לצורך  עזר  כלי  הוא  זו  בחוברת  המתפרסם  המידע 
כללית. המידע משתנה  ידיעה  ולצורך  התמצאות בלבד 
מעת לעת, ולפיכך לפני שאתם נוקטים פעולה כלשהי- 
החוקים  בעניין  המידע  מקורות  זכאותכם.  בדקו  אנא 
והנהלים הם הגופים הרשמיים, אולם ייתכנו מקרים של 
שיבוש, טעות, פגם או אי-התאמה בין המידע המתפרסם 
הם  הקובע  כאמור,  והנהלים. במקרה  החוקים  לבין  כאן 

החוקים והנהלים, ולא הפרסום בחוברת.
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הליך הרישוי בישראל

בארץ,  במקצועם  לעסוק  המעוניינים  מקצוע  בעלי   עולים 
ושמקצועם כלול ברשימת המקצועות המוסדרים טעוני הרישוי 
החוק  לדרישות  בהתאם  רישוי  הליך  לעבור  צריכים  בישראל, 
ובכפוף להנחיות של הגופים הרלוונטיים המעניקים רישיון בכל 

מקצוע.

בלבד.  חלקית  היא  זו  בחוברת  המוסדרים  המקצועות  רשימת 
משרדי  של  באתרים  למצוא  ניתן  נוספים  מקצועות  על  מידע 

הממשלה הרלוונטיים.

במטרה להקל על העולים את הליך הרישוי בארץ, משרד העלייה 
והקליטה מעמיד לרשותכם אפשרות לסיוע בהשתתפות חלק 
ואימות מסמכים  נוטריון לשם תרגום  מההוצאות עבור שירותי 

הנדרשים לצורך השלמת תהליכי קבלת רישיון בלבד.

שימו לב, הזכאות לסיוע עשויה להשתנות מעת לעת, ובהתאם 
ליועץ  פנו  אנא  והקליטה.  העלייה  משרד  תקציב  לאפשרויות 

הקליטה בסניף משרד הקליטה הקרוב למקום מגוריכם.

בסוף החוברת מוגש לכם מידע כללי נוסף על תהליך הערכת 
על  קצר  ומידע  עברית  לימודי  מחו"ל,  האקדמיים  התארים 

האפשרות להקמת עסק במקצועכם.

מקצועות דורשי רישיון על פי משרד ממשלתי או גוף מפקח

משרד הבריאות

רפואה כללית

משרד הבריאות קובע את תהליך הרישוי לרופאים. כדי לקבל 
הכרה בתואר האקדמי שלכם ורישיון לעסוק ברפואה בישראל, 
עליכם להכיר את הדרישות של הגורמים הרלוונטיים המופיעים 

בכל קישור ולפנות אליהם ישירות.

שימו לב!
החל משנת 2019 הוכנסו שינויים בהכרה בלימודי רפואה 

בחו"ל על ידי משרד הבריאות. 
הנושא:  תחת  הבריאות  משרד  לאתר  לפנות  יש  למידע 

אגף רישוי מקצועות רפואיים. 
https://www.health.gov.il/UnitsOffice/HR/

professions/Pages/default.aspx



7 מקצועות דורשי רישיון - לאן לפנות

תהליך קבלת רישיון לעסוק ברפואה שונה עבור בוגרי לימודי 
רפואיים  מקצועות  לרישוי  האגף  ידי  על  ונקבע  בחו"ל,  רפואה 

במשרד הבריאות.

בקשה  מגישים  בחו"ל  רפואה  לימודי  שסיימו  חדשים  עולים 
לקבלת רישיון לאגף לרישוי מקצועות רפואיים, ובהתאם לשנות 

הוותק שלהם בחו"ל מקבלים אישור לתהליך קבלת רישיון:

קבלת רישיון לעסוק ברפואה לבוגרי חו"ל שלא עשו סטאז'.	 

קבלת רישיון לעסוק ברפואה לבוגרי חו"ל שעבדו במקצוע.	 

מחו"ל 	  לרופאים  בישראל  ברפואה  לעסוק  רישיון  קבלת 
בעלי ותק של 14 שנה ומעלה.

מטעם  ברפואה  לעסוק  לרישיון  בקשה  להגשת  הנחיות 
משרד הבריאות ניתן למצוא באתר האינטרנט של האגף 
הרפואה  מקצועות  רישוי  רפואיים,  מקצועות  לרישוי 

והבריאות, תחת הנושא: רפואה כללית.

www.health.gov.il :משרד הבריאות

הקליטה  ליועץ  לפנות  עליכם  האישורים  קבלת  לאחר 
במשרד העלייה והקליטה לצורך הצגת האישורים והמשך 

טיפול בתהליך הרישוי.

www.klita.gov.il :משרד העלייה והקליטה

העלייה  משרד  לרישיון,  כתנאי  להיבחן  נדרשים  אתם  אם 
והקליטה מקיים קורסי הכנה למבחן הרישוי. פרטים על הקורס 

וההרשמה ניתן לברר אצל יועץ הקליטה.

קורסי הכנה לרישוי 

אגף תעסוקה מקיים קורסי הכנה לרישוי רופאים פעמיים בשנה 
לקראת מועדי בחינות רישוי ממשלתיים מטעם משרד הבריאות. 
כל קורס מורכב מלימודי המינוח הרפואי ומלימודים מקצועיים 

בתחום הרפואה, ומתקיים באחד מבתי החולים בארץ. 

משתתפי  ניגשים  ובסיומו  חודשים,  כשישה  הוא  הקורס  משך 
הקורס למבחן פנימי. מי שמקבל ציון 70 ומעלה נהנה מציון מגן 

של עשר נקודות המתווסף לציון המבחן הממשלתי. 

הקורס ממומן על ידי אגף תעסוקה במשרד העלייה והקליטה, 
קיום  בדמי  סיוע  לכך  הזכאים  המשתתפים  מקבלים  ובמהלכו 

ונסיעות לפי נוהלי המשרד.

כאמור, הרישוי באחריות משרד הבריאות. פרטים נוספים באתר 
ניתן לקבל  רפואיים.  לרישוי מקצועות  משרד הבריאות, האגף 

פרטים על הקורס וההרשמה אצל יועץ הקליטה.
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רפואת שיניים

משרד הבריאות קובע את תהליך הרישוי לרופאי שיניים. כדי 
ברפואת  לעסוק  ורישיון  שלכם  האקדמי  בתואר  הכרה  לקבל 
הגורמים  של  הדרישות  את  להכיר  עליכם  בישראל,  שיניים 

הרלוונטיים ולפנות אליהם ישירות:

מידע על קבלת רישיון לעיסוק ברפואת שיניים בישראל והליך 
רישוי  הבריאות,  משרד  באתר  למצוא  ניתן  המסמכים  הגשת 

מקצועות הרפואה והבריאות, תחת הנושא: רפואת שיניים. 

www.health.gov.il :משרד הבריאות

לאחר קבלת האישורים עליכם לפנות ליועץ הקליטה במשרד 
טיפול  והמשך  האישורים  הצגת  לצורך  והקליטה  העלייה 

בתהליך הרישוי.

www.klita.gov.il :משרד העלייה והקליטה

העלייה  משרד  לרישיון,  כתנאי  להיבחן  נדרשים  אתם  אם 
והקליטה מקיים קורסי הכנה למבחן הרישוי. פתיחת הקורסים 
הקורס  על  פרטים  מינימלית.  משתתפים  בכמות  מותנית 

וההרשמה ניתן לברר אצל יועץ הקליטה.

קורסי הכנה לרישוי 

רופאי  לרישוי  הכנה  קורס  לשנה  אחת  מקיים  תעסוקה  אגף 
משרד  של  הממשלתי  הרישוי  מבחן  מועד  לקראת  שיניים, 
הבריאות. הקורס מורכב מלימודי מינוחים רפואיים ומלימודים 

מקצועיים בתחום רפואת השיניים.

ניגשים  המשתתפים  ובסיומו  חודשים,  כשישה  נמשך  הקורס 
מציון  נהנים  ומעלה   70 ציון  שמקבלים  נבחנים  פנימי.  למבחן 
מגן שמתווסף לציון המבחן הממשלתי. קורס ההכנה מכין את 

העולים למבחן העיוני ולמבחן המעשי של משרד הבריאות.

המשתתפים  ובמהלכו  התעסוקה,  אגף  ידי  על  ממומן  הקורס 
נוהלי  פי  על  ונסיעות  קיום  בדמי  סיוע  מקבלים  לכך  הזכאים 

המשרד.

הרישוי באחריות משרד הבריאות. פרטים נוספים באתר משרד 
הבריאות, אגף לרישוי מקצועות רפואיים.

סיעוד )אחיות(

ואחיות.  לאחים  הרישום  תהליך  את  קובע  הבריאות  משרד 
מוקדם  תנאי  מהווה  ממשלתית  בבחינה  בהצלחה  עמידה 

לקבלת תעודת רישום בפנקס האחים והאחיות. 
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שלכם  בתואר  והכרה  )סיעוד(  כאח/ות  הכרה  לקבל  כדי 
בישראל, עליכם לפנות למינהל הסיעוד במשרד הבריאות.

www.health.gov.il :משרד הבריאות

לאחר קבלת האישורים עליכם לפנות ליועץ הקליטה במשרד 
טיפול  והמשך  האישורים  הצגת  לצורך  והקליטה  העלייה 

בתהליך הרישוי.

www.klita.gov.il :משרד העלייה והקליטה

אחות  למעמד  ממשלתית  רישום  לבחינת  לגשת  הזכאות 
מוסמכת מותנית בהשלמת יחידת הלימוד המקוונת ״השלמת 
ידע לתפקוד אחות מוסמכת בישראל״, הנלמדת באופן עצמאי 

בעזרת לומדה, ובסיומה יש לעבור מבחן קצר.

אגף התעסוקה מארגן קורסי הכנה לאחיות מוסמכות בשיתוף 
המינהל לסיעוד במשרד הבריאות.

פתיחת הקורסים מותנית בכמות משתתפים מינימלית, ובמהלך 
קיום  בדמי  סיוע  מקבלים  לכך  הזכאים  המשתתפים  הקורס 

ונסיעות על פי נוהלי המשרד.

הרישוי באחריות משרד הבריאות. פרטים נוספים באתר משרד 
הבריאות, אגף לרישוי מקצועות רפואיים.

רוקחות

הבריאות,  משרד  ידי  על  נקבע  לרוקחים  הרישוי  תהליך 
לימודים  לסיים  נדרשים  ברוקחות  רישיון  לקבל  והמעוניינים 
לקבל  כדי  )סטאז'(.  התמחות  תקופת  ולהשלים  מוכר  במוסד 
בישראל,  ברוקחות  לעסוק  ורישיון  האקדמי  בתואר  הכרה 
ולפנות  הרלוונטיים  הגורמים  של  הדרישות  את  להכיר  עליכם 

אליהם ישירות:

הנחיות להגשת בקשה לרישיון לעסוק ברוקחות מטעם משרד 
לרישוי  האגף  של  האינטרנט  באתר  למצוא  ניתן  הבריאות 

מקצועות רפואיים, תחת הנושא: "רוקחות".

www.health.gov.il :משרד הבריאות

לאחר קבלת האישורים עליכם לפנות ליועץ הקליטה במשרד 
טיפול  והמשך  האישורים  הצגת  לצורך  והקליטה  העלייה 

בתהליך הרישוי.

www.klita.gov.il :משרד העלייה והקליטה

קורסי הכנה לרישוי 

העלייה  משרד  לרישיון,  כתנאי  להיבחן  נדרשים  אתם  אם 
והקליטה מקיים קורסי הכנה למבחן הרישוי.
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אגף התעסוקה במשרד העלייה והקליטה מקיים קורסי הכנה 
של  הממשלתי  הרישוי  מבחן  מועדי  לקראת  רוקחים  לרישוי 
המקצועי  המינוח  מלימודי  מורכב  הקורס  הבריאות.  משרד 

ברוקחות ומלימודים מקצועיים בתחום הרוקחות.

אגף  ידי  על  ממומן  הקורס  חודשים.  כשישה  נמשך  הקורס 
התעסוקה, ובמהלכו המשתתפים הזכאים לכך מקבלים סיוע 

בדמי קיום ונסיעות על פי נוהלי המשרד.

הקליטה. יועץ  אצל  והרשמה  הקורס  על  פרטים  לקבל   ניתן 
הרישוי באחריות משרד הבריאות. פרטים נוספים באתר משרד 

הבריאות, אגף לרישוי מקצועות רפואיים.

פסיכולוגיה

לעסוק  ורישיון  שלכם  האקדמי  בתואר  הכרה  לקבל  כדי 
של  הדרישות  את  להכיר  עליכם  בישראל,  כפסיכולוג/ית 

הגורמים הרלוונטיים ולפנות אליהם ישירות :

מערך הפסיכולוגיה, משרד הבריאות 

קיימות שלוש דרגות מומחיות בפסיכולוגיה המצריכות רישוי- 
קבלת  תהליך  מדריך.  ומומחה  מומחה,  פסיכולוג  פסיכולוג, 
הפסיכולוגים"  ב"פנקס  ורישום  בפסיכולוגיה  לעסוק  הרישיון 

כולל את השלבים הבאים:

הגשת בקשה על ידי המועמד בליווי המסמכים הנדרשים. א. 

והתאמת  הרישום  ועדת  ידי  על  המועמד  זכאות  בדיקת  ב. 
המועמד לתוכנית הלימודים.

קבלת רישיון קבוע. ג. 

בתנאי  לעיין  מומלץ  בחו"ל  שלמדו  ומעלה  שני  תואר  למסיימי 
הרישום בפנקס הפסיכולוגים לתלמידים שלמדו בחו"ל.

ועדת הרישום בודקת את הזכאות לרישום בפנקס הפסיכולוגים. 
ועדת הרישום תשקול כל פנייה לרישום בפנקס הפסיכולוגים 
על פי דרישות חוק הפסיכולוגים, תקנות הרישום ושיקול דעת 
חברי הוועדה בהתאם. טרם התחלת התהליך מומלץ להתעדכן 

www.health.gov.il :באתר משרד הבריאות, בכתובת

אופטומטריה

הבריאות.  משרד  ידי  על  נקבע  לאופטומטריסט  רישוי  תהליך 
בוגרי לימודים בחו"ל נדרשים להשלים סטאז', או להציג רישיון 
שנת  על  המעידים  רשמיים  עבודה  אישורי  וכן  מחו"ל  עבודה 

ניסיון אחת לפחות. 
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לעסוק  ורישיון  שלכם  האקדמי  בתואר  הכרה  לקבל  כדי 
של  הדרישות  את  להכיר  עליכם  בישראל,  כאופטומטריסט 

הגורמים הרלוונטיים ולפנות אליהם ישירות:

הנחיות להגשת בקשה לתעודת עיסוק במקצוע אופטומטריה 
של  האינטרנט  באתר  למצוא  ניתן  הבריאות  משרד  מטעם 
משרד הבריאות, האגף לרישוי מקצועות רפואיים, תחת הנושא: 

אופטומטריה.

www.health.gov.il :משרד הבריאות

לאחר קבלת האישורים עליכם לפנות ליועץ הקליטה במשרד 
טיפול  והמשך  האישורים  הצגת  לצורך  והקליטה  העלייה 

בתהליך הרישוי.

www.klita.gov.il :משרד העלייה והקליטה

קלינאות תקשורת 

משרד הבריאות קובע את תהליך מתן תעודת מקצוע לקלינאי 
ורישיון  שלכם  האקדמי  בתואר  הכרה  לקבל  כדי  תקשורת. 
לשמש קלינאי/ת תקשורת בישראל, עליכם להכיר את דרישות 

הגופים ולפנות אליהם ישירות: 

תקשורת  בקלינאות  מקצוע  לתעודת  בקשה  להגשת  הנחיות 
קבלת  תהליך  את  המפרט  ומידע  הבריאות  משרד  מטעם 
הרישיון, ניתן למצוא באתר האינטרנט של משרד הבריאות, אגף 

לרישוי מקצועות רפואיים, תחת הנושא: קלינאות תקשורת. 

www.health.gov.il :משרד הבריאות

לאחר קבלת האישורים עליכם לפנות ליועץ הקליטה במשרד 
טיפול  והמשך  האישורים  הצגת  לצורך  והקליטה  העלייה 

בתהליך הרישוי.

www.klita.gov.il :משרד העלייה והקליטה

תזונה – דיאטנות 

משרד  ידי  על  נקבע  לדיאטנים  מקצוע  תעודת  מתן  תהליך 
ורישיון  שלכם  האקדמי  בתואר  הכרה  לקבל  כדי  הבריאות. 
של  הדרישות  את  להכיר  עליכם  בישראל,  כדיאטנ/ית  לעבוד 

הגורמים הרלוונטיים ולפנות אליהם ישירות:

דיאטנות  במקצוע  עיסוק  לתעודת  בקשה  להגשת  הנחיות 
של  האינטרנט  באתר  למצוא  ניתן  הבריאות  משרד  מטעם 
משרד הבריאות, אגף לרישוי מקצועות רפואיים, תחת הנושא: 

תזונה.

www.health.gov.il :משרד הבריאות
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לאחר קבלת האישורים עליכם לפנות ליועץ הקליטה במשרד 
טיפול  והמשך  האישורים  הצגת  לצורך  והקליטה  העלייה 

בתהליך הרישוי.

www.klita.gov.il :משרד העלייה והקליטה

פיזיותרפיה

ידי  על  נקבע  לפיזיותרפיסטים  מקצוע  תעודת  מתן  תהליך 
ובתואר  כפיזיותרפיסט/ית  הכרה  לקבל  כדי  הבריאות.  משרד 
של  הדרישות  את  להכיר  עליכם  בישראל,  שלכם  האקדמי 

הגורמים הרלוונטיים:

פיזיותרפיה  במקצוע  עיסוק  לתעודת  בקשה  להגשת  הנחיות 
של  האינטרנט  באתר  למצוא  ניתן  הבריאות  משרד  מטעם 
משרד הבריאות, אגף לרישוי מקצועות רפואיים, תחת הנושא: 

"פיזיותרפיה".

www.health.gov.il :משרד הבריאות

לאחר קבלת האישורים עליכם לפנות ליועץ הקליטה במשרד 
טיפול  והמשך  האישורים  הצגת  לצורך  והקליטה  העלייה 

בתהליך הרישוי.

www.klita.gov.il :משרד העלייה והקליטה

ריפוי בעיסוק

המקצוע  תעודת  הנפקת  תהליך  את  קובע  הבריאות  משרד 
למרפאים בעיסוק. כדי לקבל הכרה כמרפא/ה בעיסוק והכרה 
את  להכיר  לפנות  עליכם  בישראל,  שלך  האקדמי  בתואר 

הדרישות של הגורמים הרלוונטיים:

הנחיות להגשת בקשה לתעודת מרפא בעיסוק מטעם משרד 
משרד הבריאות,  ניתן למצוא באתר האינטרנט של  הבריאות 

אגף לרישוי מקצועות רפואיים, תחת הנושא: ריפוי בעיסוק.

www.health.gov.il :משרד הבריאות

לאחר קבלת האישורים עליכם לפנות ליועץ הקליטה במשרד 
טיפול  והמשך  האישורים  הצגת  לצורך  והקליטה  העלייה 

בתהליך הרישוי.

www.klita.gov.il :משרד העלייה והקליטה

עובדי מעבדה רפואית )לבורנטים(

תהליך ההכרה בעובדי מעבדה )לבורנטים( נקבע על ידי משרד 
של  במעמד  הכרה  תעודות  של  סוגים  ארבעה  יש  הבריאות. 
עובדי מעבדה רפואיים שמנפיק המשרד - עובד מעבדה רפואי, 
עובד מעבדה רפואי אקדמי, עובד מעבדה בכיר ומנהל מעבדה 
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רפואית. כדי לקבל הכרה בתואר שלכם בישראל לצורך העיסוק 
באחד מאלה, יש לעיין בדרישות של הגורמים הרלוונטיים:

הנחיות להגשת בקשה לתעודת עובדי מעבדה מטעם משרד 
משרד הבריאות,  ניתן למצוא באתר האינטרנט של  הבריאות 

אגף לרישוי מקצועות רפואיים, תחת הנושא: עובדי מעבדה. 

www.health.gov.il :משרד הבריאות

לאחר קבלת האישורים עליכם לפנות ליועץ הקליטה במשרד 
טיפול  והמשך  האישורים  הצגת  לצורך  והקליטה  העלייה 

בתהליך הרישוי.

www.klita.gov.il :משרד העלייה והקליטה

כירופרקטיקה

ידי משרד  תהליך מתן תעודת עיסוק לכירופרקטים נקבע על 
ניתנת  הכירופרקטיקה  במקצוע  הכרה  זה  בשלב  הבריאות. 
במעמד  בתוקף  הכרה  תעודת  ברשותו  שהייתה  למי  רק 
הכירופרקטיקה מטעם משרד הבריאות, קבועה או זמנית, לפני 

תאריך 22.7.2005.

עוזרי רוקחים

יש לקבל  ישראל,  רוקחים במדינת  עוזרי  כדי לעסוק במקצוע 
רישיון מטעם משרד הבריאות לאחר סיום לימודים במוסד מוכר 
להוראת המקצוע בחו"ל. מידע מפורט על תהליכי קבלת רישיון 
והנחיות להגשת בקשה לרישיון ניתן למצוא באתר האינטרנט 
תחת  רפואיים,  מקצועות  לרישוי  אגף  הבריאות,  משרד  של 

הנושא: עוזרי רוקחים.

www.health.gov.il :משרד הבריאות

קרימינולוגיה קלינית

משרד  ידי  על  נקבע  קליני  קרימינולוג  תעודת  קבלת  תהליך 
הבריאות. כדי לבדוק את זכאותכם לקבלת תעודת קרימינולוג 
לרישוי  לאגף  לפנות  עליכם  הבריאות,  משרד  מטעם  קליני 

מקצועות רפואיים במשרד הבריאות.

להיות  חייב  בישראל  קליני  קרימינולוג  תעודת  לקבל  המבקש 
בעל תואר שני בקרימינולוגיה קלינית, לסיים בהצלחה הכשרה 

מעשית ולעמוד בבחינה הממשלתית במקצוע זה.

והנחיות  הדרישות  תעודה,  קבלת  תהליכי  על  מפורט  מידע 
באתר  למצוא  ניתן  במקצוע  הכרה  לתעודת  בקשה  להגשת 
מקצועות  לרישוי  אגף  הבריאות,  משרד  של  האינטרנט 

רפואיים, תחת הנושא: קרימינולוגיה קלינית.  

www.health.gov.il :משרד הבריאות
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טכנאות שיניים

על פי חוק, כדי לעסוק בטכנאות שיניים בישראל יש להיות בעלי 
רישיון בטכנאות שיניים מטעם משרד הבריאות.

קיימות ארבע דרגות של טכנאות שיניים: מעשי, מוסמך, אומן 
ומומחה:

רישיון בטכנאות שיניים בדרגת מעשי ניתן על סמך תעודה 	 
מוכרת  תיכונית  במסגרת  הלימודים  סיום  על  המעידה 
לעולים  גם  ניתן  הרישיון  הממשלתית.  בבחינה  והצלחה 
חדשים בעלי חמש שנות ותק במקצוע בחו"ל, או לעולים 

בעלי ותק של שנתיים שעמדו בבחינה הממשלתית.

סמך 	  על  ניתן  מוסמך  בדרגת  שיניים  בטכנאות  רישיון 
תעודה המעידה על סיום הלימודים בקורס מוכר או ותק 
בהצלחה  ועמידה  מעשי,  שיניים  כטכנאי  שנתיים  של 
בבחינת הרישוי הממשלתית. כמו כן ניתן הרישיון לעולים 
בעלי ותק של עשר שנים במקצוע בחו"ל או לעולים בעלי 
בבחינה,  צורך  ללא  "מוסמך"  בדרגת  מוכרת  דיפלומה 
ולישראלים  ותק של חמש שנים  לעולים חדשים בעלי  או 
שלמדו בחו"ל ואשר עמדו בהצלחה בבחינה הממשלתית.

רישיון בטכנאות שיניים בדרגת אומן ניתן על סמך שלוש 	 
שנות ותק מקצועי לאחר קבלת הרישיון לעיסוק כטכנאי 
שיניים מוסמך. כמו כן ניתן הרישיון לעולים חדשים בעלי 
ותק של עשר שנות ניסיון בחו"ל שעמדו בהצלחה בבחינה 

הממשלתית.

רישיון בטכנאות שיניים בדרגת מומחה ניתן לטכנאי שיניים 	 
במסגרת  מומחה  בדרגת  לימודיו  שסיים  אומן  בדרגת 
הממשלתיות.  הרישוי  בבחינות  בהצלחה  ועמד  מוכרת, 
 15 בנוסף ניתן הרישיון גם לעולים חדשים בעלי ותק של 
שנות ניסיון בחו"ל, בעלי דיפלומה מוכרת ברמת מומחה, 
ללא צורך בבחינה. לחילופין, עולים בעלי ותק של 15 שנות 

ניסיון וללא דיפלומה נדרשים לעמוד בבחינה ממשלתית.

האינטרנט  למצוא באתר  ניתן  רישוי  תהליכי  על  מפורט  מידע 
תחת  רפואיים,  מקצועות  לרישוי  אגף  הבריאות,  משרד  של 

הנושא: טכנאות שיניים.

www.health.gov.il :משרד הבריאות
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שיננות

כדי לעסוק במקצוע השיננות במדינת ישראל, יש לקבל רישיון 
מטעם משרד הבריאות.

לסיים  חייב  השיננות  במקצוע  לעסוק  רישיון  לקבל  המבקש 
לימודים מוכרים במקצוע זה במוסד מוכר, וכן לעמוד בהצלחה 

בבחינת הרישוי הממשלתית. 

ניתן  בשיננות  לעסוק  רישיון  קבלת  תהליך  על  מפורט  מידע 
לרישוי  אגף  הבריאות,  משרד  של  האינטרנט  באתר  למצוא 

מקצועות רפואיים, תחת הנושא: שיננות.

www.health.gov.il :משרד הבריאות

סייעות לרפואת שיניים

לפי החלטת בג"צ, נאסר על משרד הבריאות להנפיק תעודות 
הכרה במעמד למקצוע סייעות לרופא שיניים. לכן, עד להסדרת 
ינפיק המשרד תעודות הכרת מעמד כפי  הנושא בחקיקה לא 

שהיה מקובל עד היום.

ואחרים  ציבוריים  מעסיקים  רשאים  הדין,  פסק  פי  על  אולם 
ממשרד  מעמד  הכרת  תעודת  בידו  שאין  מי  גם  להעסיק 
הבריאות. כמו כן, בעקבות בקשה של מוסדות הלימוד המוכרים 
מיושב ראש הוועדה המייעצת לסייעות, ממשיך משרד הבריאות 
פעמיים  שיניים  ברפואת  לסייעות  ממשלתיות  בחינות  לקיים 
סייעות שיניים המוכר על  בשנה. זכאים להיבחן מסיימי קורס 

ידי משרד הבריאות.

גנטיקה קלינית

כדי לעסוק במקצוע גנטיקה קלינית במדינת ישראל, יש לקבל 
תעודת הכרה במעמד מטעם משרד הבריאות.

גנטיקה קלינית כוללת שלושה תחומים:

ציטוגנטיקה קלינית.	 

גנטיקה קלינית מולקולרית/ביוכימית.	 

ייעוץ גנטי.	 

המעוניינים לקבל תעודת הכרה במעמד באחד מן המקצועות 
וההשכלה  הידע  בדרישות  לעמוד  חייבים  לעיל,  שהוזכרו 
שנתיים  של  )סטאז'(  מעשית  בעבודה  הכשרה  הנדרשים, 

לפחות ובחינת רישוי ממשלתית.

מידע מפורט על תהליכי קבלת תעודה והנחיות להגשת בקשה 
של  האינטרנט  באתר  למצוא  ניתן  במקצוע  הכרה  לתעודת 
משרד הבריאות, אגף לרישוי מקצועות רפואיים, תחת הנושא: 

גנטיקה קלינית.

www.health.gov.il :משרד הבריאות
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היפנוזה

כדי לעסוק בהיפנוזה במדינת ישראל, יש לקבל רישיון מטעם 
משרד הבריאות. 

נדרשים  בהיפנוזה  לעסוק  לרישיון  בקשה  להגיש  המעוניינים 
לעמוד באמות המידה הבאות:

או 	  שיניים  ברפואת  ברפואה,  לעסוק  בתוקף  רישיון  בעלי 
בפסיכולוגיה.

מוכר 	  )קורס  להיפנוזה  מוכר  בקורס  הפנוט  לימודי  סיום 
ב"מכון  או  בארץ  האוניברסיטאות  מן  באחת  המתנהל 
ידי  על  הוכר  אשר  הפנוט  ללימודי  פרטי  מכון  מוכר"– 

משרד הבריאות(.

לחילופין, לבוגרי חו"ל – סיום לימודי הפנוט בקורס מוכר 	 
מטופלים  בשלושה  וטיפול  מחו"ל  עבודה  רישיון  בחו"ל, 

באמצעות היפנוזה.

ניתן  בהיפנוזה  לעסוק  רישיון  קבלת  תהליך  על  מפורט  מידע 
לרישוי  אגף  הבריאות,  משרד  של  האינטרנט  באתר  למצוא 

מקצועות רפואיים, תחת הנושא: היפנוזה.

www.health.gov.il :משרד הבריאות

פודיאטריה

מקצוע  תעודת  קבלת  תהליך  את  קובע  הבריאות  משרד 
בפודיאטריה או פודיאטריה ניתוחית. אזרחים או תושבי ישראל, 
במחלה  חולים  אינם  אשר  פלילי  עבר  ללא  ומעלה   18 בני 
להיות  חייבים  זה  בתחום  מקצוע  תעודת  המבקשים  מסכנת, 
או להיות בעלי תואר ראשון  בעלי תואר דוקטור בפודיאטריה, 
או שני בפודיאטריה המעיד על סיום לימודים שווי ערך לתואר 
דוקטור. עליהם גם לעמוד בבחינה ממשלתית ולסיים בהצלחה 

עבודה תחת פיקוח.

מידע מפורט על תהליכי קבלת תעודה, הנחיות להגשת בקשה 
ניתן  והמסמכים הדרושים לצורך כך  לתעודת הכרה במקצוע 
לרישוי  אגף  הבריאות,  משרד  של  האינטרנט  באתר  למצוא 

מקצועות רפואיים, תחת הנושא: פודיאטריה.

לאחר קבלת האישורים עליכם לפנות ליועץ הקליטה במשרד 
טיפול  והמשך  האישורים  הצגת  לצורך  והקליטה  העלייה 

בתהליך הרישוי. 

www.klita.gov.il :משרד העלייה והקליטה
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עוזרי רופא

משרד הבריאות קובע את תהליך ההכשרה של עוזרי רופא.

רפואה  ללימודי  תוכנית  בוגרי  או  רופא  עוזרי  פרמדיקים, 
לבחינה  לגשת  אישור  לקבל  צריכים  בחו"ל  שהוכשרו 

הממשלתית לעוזרי רופא.

מידע מפורט על תהליכי קבלת תעודה, הנחיות להגשת בקשה 
ניתן  והמסמכים הדרושים לצורך כך  לתעודת הכרה במקצוע 
לרישוי  אגף  הבריאות,  משרד  של  האינטרנט  באתר  למצוא 

מקצועות רפואיים, תחת הנושא: עוזרי רופא.  

לאחר קבלת האישורים עליכם לפנות ליועץ הקליטה במשרד 
טיפול  והמשך  האישורים  הצגת  לצורך  והקליטה  העלייה 

בתהליך הרישוי.

www.klita.gov.il :משרד העלייה והקליטה

רנטגנאות ודימות

במקצוע  הכרה  תעודת  עוד  מנפיק  אינו  הבריאות  משרד 
רנטגנאות, והוא בוחן כיום את הדרך לעגן את ההכרה במקצוע.

ובסיומם  ומעשית,  עיונית  במסגרת  נעשים  בישראל  הלימודים 
משרד  זאת,  עם  ארצית.  גמר  לבחינת  התלמידים  ניגשים 

הבריאות מאפשר להעסיק רנטגנאים ללא תעודה מוכרת.

משרד המשפטים

מתווכים

רישוי  בחינות  מקיים  המשפטים  שבמשרד  המתווכים  רשם 
ומנפיק רישיונות לתיווך במקרקעין.

לקראת הענקת הרישיון יוודא הרשם כי המועמד לרישיון עומד 
בכל התנאים המתחייבים לצורך קבלת רישיון בתפקיד זה.

נוסף על כך, המועמד חייב לעמוד במבחן לקבלת ציון ״עובר״ 
בבחינה.   

החומר לבחינה )חוקים, פסקי דין ומושגים( מוצג באתר משרד 
המשפטים. 

www.justice.gov.il :משרד המשפטים

רישיון חוקר פרטי

חוקר פרטי הוא אדם העוסק באיסוף מידע על הזולת במסגרת 
אזרחית בעבור לקוחותיו. בישראל מוסדרת פעילות החוקרים 
שמירה,  ושירותי  פרטיים  חוקרים  חוק  באמצעות  הפרטיים 

התשל״ב-1972.
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אימון  הן  בישראל  פרטי  חוקר  רישיון  לקבלת  המידה  אמות 
חקירות,  במשרד  שנים  שלוש  במשך  )התמחות(  בחקירות 
תחת פיקוחו האישי של מנהל המשרד ובאישור הוועדה לרישוי 

חוקרים פרטיים במשרד המשפטים.

משרד  של  הסמכה  מבחן  לעבור  יש  האימון  תקופת  בסיום 
המשפטים.

רישיון לחוקר פרטי ניתן לשנה אחת בלבד. מדי שנה יש לחדש 
את הרישיון לשנה נוספת, וזאת רק אם לא הוגשו תלונות נגד 

החוקר ולא נפתחו הליכים פליליים נגדו.

לפי החוק לא יעסוק אדם כחוקר פרטי, אלא אם יש בידו רישיון 
שמירה  ושירותי  פרטיים  חוקרים  לרישוי  הוועדה  מאת  לכך 

ובמשרד המיועד לחקירות פרטיות.

אמות המידה לקבלת רישיון חוקר פרטי:

אזרח ישראל ותושב ישראל.	 

סיים 12 שנות לימוד במוסד חינוכי מוכר, או שלדעת ועדת 	 
הרישוי הוא בעל השכלה שוות ערך.

שנים 	  שלוש  התאמן  לבקשה  שקדמו  השנים  שש  בתוך 
לפחות, ברציפות או לסירוגין, בעריכת חקירות – בין אם 
הישירים  ובהדרכתו  בפיקוחו  פרטיות  לחקירות  במשרד 
של מנהל המשרד, או אם ועדת הרישוי העניקה לו פטור 

מהתאמנות על יסוד ניסיונו בחקירות בשירות הציבורי.

לחוקרים 	  מקצועית  ואתיקה  ישראל  בדיני  בבחינות  עמד 
פרטיים.

לדעת ועדת הרישוי אין מניעה מטעמים של ביטחון הציבור, 	 
עברו, תכונותיו או התנהגותו של המבקש להענקת הרישיון.

קיימים שני מסלולים להענקת רישיון חוקר פרטי:

הציבורי,  בשירות  בחקירות  ניסיון  לבעלי  המיועד  מסלול   .1
המבקשים מוועדת הרישוי הענקת פטור מאימון בחקירות 
פרטיות, על יסוד ניסיונם בחקירות. לפי החוק נדרש ניסיון 
בחקירות במשך שלוש שנים, ברציפות או לסירוגין, בתוך 
הרישוי  ועדת  אם  הבקשה.  להגשת  שקדמו  השנים  שש 
או  שנים  משלוש  קצרה  לתקופה  פטור  להעניק  מחליטה 
מסרבת לבקשה, יהיה על המבקש להתאמן ביתר התקופה 
בחקירות פרטיות במשרד לחקירות פרטיות, תחת פיקוחו 

והדרכתו של חוקר פרטי בעל רישיון והסמכה לאמן.

מסלול המיועד למבקשים להירשם כמתאמנים בחקירות   .2
פרטיות במשרד לחקירות פרטיות, תחת פיקוחו והדרכתו 
של  אורכה  לאמן.  והסמכה  רישיון  בעל  פרטי  חוקר  של 

תקופת ההתאמנות היא שלוש שנים.
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לשכת עורכי הדין בישראל

עריכת דין 

דין.  לעורכי  הרישוי  תהליך  את  קובעת  הדין  עורכי  לשכת 
ולעסוק  הישראלית  הדין  עורכי  בלשכת  כחבר  להתקבל  כדי 
מדינת  בדיני  בחינות  תשע  לעבור  יש  בישראל,  דין  בעריכת 
ישראל בנושאים הקשורים לחוקים הנהוגים בארץ, ולאחר מכן 
עורכי  ידי לשכת  על  ישראלי המוכר  עורך דין  להתמחות אצל 

הדין בישראל.

נוסף  מידע  לגבי  התהליך  התחלת  בטרם  להתעדכן  יש   .1
והליך הגשת המסמכים באתר לשכת עורכי הדין:

הוסמך  לא  אך  בחו"ל,  משפטים  שלמד  חדש,  עולה 
בחו"ל  דין  כעורך  ששימש  מי  ו/או  בחו"ל  דין  לעריכת 

במשך פחות משנתיים:

יש לתרגם לעברית את הדיפלומה ואת גיליון הציונים  א. 
בשפה  מסמך  לתרגם  צורך  )אין  נוטריון  בעזרת 

האנגלית, אלא להביא העתק "נאמן למקור"(.

לאחר מכן, כדי לקבל אישור הכרה בתואר יש לגשת 
למדור להכרה בתארים זרים באוניברסיטה העברית 

בירושלים עם התעודה המקורית וגיליון ציונים.

לאחר קבלת האישורים הרלוונטיים )מקור או העתק  ב. 
"נאמן למקור"( יש לפתוח תיק במחלקת המתמחים 

של לשכת עורכי הדין בירושלים )רחוב שופן 1(.

עולים חדשים בעלי ניסיון של מעל לשנתיים בעריכת דין 
בחו"ל:

להגיע  יש  העברית.  האוניברסיטה  מן  באישור  צורך  אין 
דיפלומה  עם  מתמחים,  למחלקת  ללשכה,  ישירות 
מסמכים  וכן  למקור"(  "נאמן  )מקור/העתק  מתורגמת 
קבלת  על  המעידים  נוטריון,  ידי  על  שתורגמו  רלוונטיים 
הרישיון בחו"ל והניסיון בעריכת דין. כמו כן, יש לצרף פנקס 

עבודה או אישורים המעידים על הוותק המקצועי בחו"ל.

ישראלים שלמדו בחו"ל )ללא הסמכה בעריכת דין בחו"ל(

ואת גיליון הציונים  יש לתרגם לעברית את התעודה  א.  
בשפה  מסמך  לתרגם  צורך  )אין  נוטריון  בעזרת 

האנגלית, אלא להביא העתק "נאמן למקור"(.

לאחר מכן, כדי לקבל אישור הכרה בתואר, יש לגשת 
להכרה  למדור  בירושלים,  העברית  לאוניברסיטה 
בתארים זרים, עם הדיפלומה המקורית וגיליון ציונים.
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לאחר קבלת האישורים הרלוונטיים )מקור או העתק  ב. 
)רחוב  בירושלים  ללשכה  לגשת  יש  למקור"(  "נאמן 

שופן 1( למחלקת מתמחים, כדי לפתוח תיק.

/http://www.israelbar.org.il :לשכת עורכי הדין

לצורך הכרה בתואר אקדמי מחו"ל לצורכי שכר ודירוג –   .2
יש לפנות לגף להערכת תארים במחוזות, משרד החינוך.

הגף להערכת תארים אקדמיים מחו"ל:

http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/
KishreiChutz/HaharachatTeharim/Academyim

של  ישראל  מדינת  בדיני  להיבחן  האישור  קבלת  לאחר   .3
לשכת עורכי הדין, עליכם לפנות ליועץ הקליטה במשרד 
טיפול  והמשך  האישורים  הצגת  לצורך  והקליטה  העלייה 

בתהליך הרישוי – קורסי הכנה לרישוי ומימון התמחות.

www.klita.gov.il :משרד העלייה והקליטה

קורסי הכנה לרישוי

כאמור לעיל, עולים עורכי דין ומשפטנים חייבים להיבחן בתשע 
מקיים  והקליטה  העלייה  משרד  ישראל.  מדינת  בדיני  בחינות 

קורסי הכנה לקראת הבחינות.

הקורסים נפתחים בכל שנה בשני מחזורים, ומורכבים מקורסי 
משנה לכל מחזור לימודים. הקורסים מתקיימים בשעות הערב 
נוהלי  לפי  בנסיעות  סיוע  מקבלים  לכך  הזכאים  והמשתתפים 
ופתיחתם  תל-אביב,  באזור  מתקיימים  הקורסים  המשרד. 

מותנית בכמות המשתתפים.

השתתפות עצמית:

הראשון,  הקורס  בעבור  מתשלום  לפטור  זכאים  העולים 
ומשלמים דמי השתתפות עצמית החל בקורס המשנה השני.

אופן ההרשמה: ההרשמה לקורסים נעשית אצל יועץ הקליטה 
באזור מגוריכם. 

באתר  וכן  הקליטה  יועץ  אצל  לקבל  ניתן  הקורס  על  פרטים 
משרד העלייה והקליטה.

מועצת רואי החשבון

ראיית חשבון

תהליך הרישוי לרואי חשבון נקבע על ידי מועצת רואי החשבון. 
כדי לעסוק בראיית חשבון בישראל, יש לעבור 15 בחינות. עולים 
חדשים שברשותם תעודת רואי חשבון מחו"ל, נדרשים לעבור 
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ארבע בחינות בלבד בנושאים הקשורים לחוקים הנהוגים בארץ:

משפט עסקי.	 

דיני תאגידים ומסחר.	 

מיסים א׳.	 

מיסים ב׳.	 

בפועל  שעסק  חדש  לעולה  רק  כזה  פטור  מעניקה  המועצה 
בראיית חשבון במשך שנתיים לפחות בחו״ל. היא אינה פוטרת 
רואי חשבון בעלי רישיון מחו״ל מהתמחות בישראל בהיקף של 
רואי  מועצת  להחלטת  )בהתאם  שנתיים  עד  חודשים  שישה 

חשבון(.

מומלץ להתעדכן בטרם התחלת התהליך לגבי מידע נוסף   .1
והליך הגשת המסמכים באתר מועצת רואי החשבון.

http://index.justice.gov.il/Units/MoezetRoeiHasbon 
/Pages/default.aspx

לצורכי  מחו"ל  אקדמי  בתואר  בהכרה  המעוניינים  עולים   .2
משרד  במחוזות,  תארים  להערכת  לגף  יפנו  ושכר  דירוג 

החינוך.

הגף להערכת תארים אקדמיים מחו״ל:
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/
KishreiChutz/HaharachatTeharimAcademyim

הקליטה  ליועץ  לפנות  עליכם  האישורים  קבלת  לאחר   .3
האישורים  הצגת  לצורך  והקליטה  העלייה  במשרד 
והמשך טיפול בתהליך הרישוי – קורסי הכנה לרישוי ומימון 

התמחות.

www.klita.gov.il :משרד העלייה והקליטה

קורסי הכנה לרישוי 

כאמור, עולים שהם רואי חשבון חייבים להיבחן בארבע בחינות. 
משרד העלייה והקליטה מקיים קורסי הכנה לקראת הבחינות 

הנ"ל לעולים אשר שוהים עד עשר שנים בארץ.

הקורסים מתקיימים בשעות הערב, והמשתתפים הזכאים לכך 
מקבלים סיוע בנסיעות לפי נוהלי המשרד. הקורסים מתקיימים 

באזור תל-אביב, ופתיחתם מותנית בכמות המשתתפים.

השתתפות עצמית:

והחל  העולים זכאים לפטור מתשלום בעבור הקורס הראשון, 
בקורס השני משלמים דמי השתתפות עצמית.

אופן ההרשמה: ההרשמה לקורסים נעשית אצל יועץ הקליטה 
באזור מגוריכם.



מקצועות דורשי רישיון - לאן לפנות22

באתר  וכן  הקליטה,  יועץ  אצל  לקבל  ניתן  הקורס  על  פרטים 
משרד העלייה והקליטה.

משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים

עובדים סוציאליים

תהליך הרישום לעובדים סוציאליים מתבצע במשרד העבודה, 
כעובד  הכרה  לקבל  כדי  החברתיים.  והשירותים  הרווחה 
סוציאלי והכרה בתואר האקדמי שלכם בישראל עליכם לפנות 

לגורמים הבאים:

העבודה,  משרד  לאתר  להיכנס  יש   – מקצועי  בתואר  הכרה 
לקהילה  "מידע  הלשונית  החברתיים,  והשירותים  הרווחה 
המקצועית", תחת הנושא: עובדים סוציאליים – רישום ומומחיות.

www.molsa.gov.il :משרד הרווחה והשירותים החברתיים

הקליטה  יועץ  אצל  התהליך  התחלת  להתעדכן בטרם  מומלץ 
הגשת  והליך  נוסף  למידע  בנוגע  והקליטה  העלייה  במשרד 

המסמכים.

www.klita.gov.il :משרד העלייה והקליטה

מהנדסים ואדריכלים

ורישוי מהנדסים ואדריכלים מתבצע במשרד העבודה,  רישום 
הרווחה והשירותים החברתיים. לפרטים ראו באתר המשרד.

משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים.

 http://www.molsa.gov.il/Pages/HomePage.aspx

ההליך מתבצע בשלושה שלבים עיקריים:

או  בהנדסה  ראשון  תואר  לבעלי  לימודים  סמך  על   - רישום 
אדריכלות, ורק אם התעודה והמוסד הוכרו על ידי הרשם.

או  התמחות  שנות  שלוש  ביצוע   - מקצועי  וניסיון  התמחות 
רכישת ניסיון מקצועי בהתאם למדור הרישום ולאמות המידה 

של כל ענף ומדור.

רישוי – הרישוי הוא שלב מתקדם של הסמכה הניתן למהנדס 
או אדריכל רשום. רישום מהנדסים ואדריכלים מתבצע בפנקס 

המהנדסים והאדריכלים.

זכאות לרישוי:

במדור  אזרחיים  ומהנדסים  אדריכלים  על  רישיון,  לקבל  כדי 
מבנים לעמוד במבחן רישוי.

ניתן לגשת לבחינה לרישוי בתום הליך התמחות של שלוש שנים. 
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לא קיימת חובת בחינה ביתר מקצועות ההנדסה  מהנדסים – 
בתום שלוש שנות התמחות.

הקלות לעולים חדשים:

המהנדסים  בפנקס  לרישום  עקרונית  בקשה  להגיש  ניתן 
והאדריכלים עוד בארץ המוצא. בתום התהליך, נדרש להמציא 
מסמכי מקור. החוק מאפשר הכרה של עד שנתיים התמחות 
נוספת  מלאה  שנה  של  התמחות  השנים.  שלוש  מתוך  בחו"ל 

תתבצע בארץ.

חשמלאים

החוק במדינת ישראל קובע שכל העוסק בביצוע עבודות חשמל 
חייב להחזיק רישיון חשמל תקף ומתאים לסוג העבודה בחשמל. 

עבודות  לביצוע  רישיונות  של  שונים  סוגים  קיימים  בישראל 
עבודות  של  השונים  לסוגים  המתאימים  השונות,  החשמל 
סמכויות  מהן  במפורש  מצוין  חשמל  רישיון  כל  על  החשמל. 
ותכנון  חשמל  עבודת  ביצוע  הרישיון.  את  הנושא  החשמלאי 
יבוצעו על ידי בעל רישיון חשמל בהתאם לסמכויות המוקנות לו.

עולים חדשים יכולים להגיש בקשה לקבלת רישיון חשמל עוד 
בארץ המוצא, לפני העלייה לארץ.

מבקש רישיון חשמל שהוא עולה חדש עד 10 שנים בארץ, עולה 
מאתיופיה עד 15 שנה בארץ או תושב חוזר שנמצא עד שנתיים 

בארץ, ואשר רכש את הכשרתו בחו"ל, יידרש:

גיליון  ואת  שקיבל  הדיפלומה  או  התעודה  את  להגיש   .1
למד  שבו  מהמוסד  שקיבל  בחשמל  הציונים/המקצועות 
וזאת על מנת שהמינהל למתן רישיונות לעבודות  בחו"ל, 
חשמל יוכל לבדוק אם קיימת הלימה בין ההשכלה שרכש 

מבקש הרישיון בחו"ל לבין דרישות ההשכלה שבישראל. 

לתחום  והקשורים  הרלוונטיים  המסמכים  כל  את  להגיש   
כגון:  כאלה,  שקיימים  ככל  בחשמל,  והעבודה  הניסיון 
גם  אך  העמים,  מחבר  לעולים  )בעיקר  עבודה  פנקס 
רלוונטיים  מיזמים  פירוט  המערבית(,  אירופה  מארצות 
בחשמל שהמבקש ביצע בתחום עבודתו - וזאת על מנת 
זו  מול  בחו"ל  המוכח  הניסיון  רמת  את  יבדוק  שהמנהל 
הנדרשת בארץ. חשוב: לתשומת ליבכם, על כל המסמכים 
המוכיחים ניסיון בעבודות חשמל בחו"ל להיות חתומים על 

ידי גורם מקצועי מוסמך בחשמל בחו"ל.

ייתכן שהמנהל יזמין את מבקש הרישיון לשיחה מקצועית   .2
ייבדקו  בשיחה  בחו"ל.  שביצע  המטלות  בתחום  הקשורה 

הכשרתו וניסיונו של מבקש הרישיון.
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לצורך הגשת בקשה לקבלת הרישיון, על המבקש להגיש   .3
המסמכים  תרגום  את  וכן  המקוריים  המסמכים  כל  את 

לעברית באישור נוטריון.

בחינת הניסיון בחשמל שנצבר בחו"ל בעת מתן רישיון חשמל 
בארץ:

קיימת  אם  בודק  חשמל  לעבודות  רישיונות  למתן  המינהל 
וכן  )השכלה(,  בחשמל  הלימודים  רמת  בין  חפיפה  או  הלימה 
הנדרשת  הלימודים  רמת  לבין  בחו"ל,  ומתאים  מוכח  ניסיון 
של  הציונים  גיליון  על  ניתן  הדגש  בארץ.  החשמל  תקנות  לפי 

מקצועות החשמל שנלמדו בחו"ל. 

שדרוג רישיון על סמך ותק בחו"ל:

לאחר הגשת הבקשה, קבלת הרישיון, תשלום האגרה והתחלת 
ביצוע עבודות חשמל בארץ, ניתן להגיש בקשה חדשה לקבלת 
רישיון בדרגה גבוהה יותר )שדרוג( על בסיס הוכחת ותק בביצוע 

עבודות חשמל:

החשמל, 	  בתקנות  הנדרש  הוותק  מתקופת  שלישים  שני 
כפי שנצבר בחו"ל.

כפי 	  החשמל,  בתקנות  הנדרש  הוותק  מתקופת  שליש 
שנצבר בארץ .

את הבקשה לשדרוג הרישיון על בסיס ותק שנצבר בחו"ל ניתן 
להגיש פעם אחת בלבד.

הגשת  הליך  הרישיון,  קבלת  תנאי  אודות  על  נוסף  מידע 
הרווחה  העבודה,  משרד  באתר  למצוא  ניתן  ועוד,  המסמכים 

והשירותים החברתיים.

 http://www.molsa.gov.il/Pages/HomePage.aspx

אופטיקאים

בתחום  מוצאם  מארץ  תעודות  עם  המגיעים  חדשים  עולים 
האופטיקה צריכים לפנות למשרד העבודה, הרווחה והשירותים 
החברתיים לצורך בדיקת זכאותם לתעודת מקצוע באופטיקה, 
לאגף הבכיר להכשרה ופיתוח כוח אדם. כללים והנחיות לקבלת 
תעודה במקצוע "אופטיקה" מפורסמים באתר משרד העבודה, 
הרווחה והשירותים החברתיים, תחום חוקים ונהלים, פרק נהלים, 

נושא נוהל זכאות לתעודת מקצוע "אופטיקה" לעולים חדשים.

משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים:

www.molsa.gov.il

נוהל זכאות לתעודת מקצוע "אופטיקה" לעולים חדשים:

https://employment.molsa.gov.il/
legislation/procedures/procedures/
professionaltraining03_03_017.pdf 
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משרד האוצר

רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון 
יועצים פנסיוניים, סוכני שיווק פנסיוניים, סוכני ביטוח

סוכן  רישיון  או  פנסיוני  שיווק  סוכן  רישיון  פנסיוני,  יועץ  רישיון 
ביטוח ניתן מטעם משרד האוצר, וכולל את השלבים שלהלן:

בחינות ביסודות.   .1

תקופת התמחות.  .2

בחינות גמר.   .3

הגשת טופס בקשה לקבלת רישיון.  .4

מתקופת  ו/או  מבחינות  לפטור  בקשה  להגיש  ניתן  כן,  כמו 
התמחות לפי "נוהל הגשת בקשה לקבלת פטור מבחינות ו/או 

מתקופת התמחות".

www.mof.gov.il :משרד האוצר

רשות לניירות ערך
יועץ השקעות, משווק השקעות ומנהל תיקי השקעות

ושיווק  השקעות  ייעוץ  תיקים,  בניהול  רישיון  לקבל  מנת  על 
השקעות, על מבקש הרישיון לעמוד בכל התנאים של הרשות 

לניירות ערך.

חוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות, בשיווק השקעות ובניהול 
תיקי השקעות קובע, כי כל מי שמבקש לעסוק במקצוע ניהול 
תיקי השקעות, משווק השקעות או יועץ השקעות, מחויב ברישיון 
מטעם הרשות לניירות ערך, שהיא הגוף הממשלתי אשר אמון 
על הפיקוח של מסחר והשקעות בניירות ערך בישראל. תהליך 
קבלת הרישיון כולל הוכחת ידע בתחום אשר נבדק באמצעות 
מבחנים שעורכת הרשות, וכן התמחות בתחום הנדרש לקבלת 

הרישיון.

סוגי הרישיונות

רישיון מנהל תיקים - מנהל תיקים רשאי לבצע פעולות בניירות 
ערך בעבור חשבונם של אחרים ובהתאם לשיקול דעתו. מנהל 
התיקים פועל מטעם ייפוי כוח שקיבל מהלקוח, לאחר שהגדירו 
בתוך  המנוהל.  התיק  של  ההשקעה  מדיניות  תהיה  מה  יחד 
גבולות הגזרה המוגדרים על פי מדיניות ההשקעה יכול מנהל 

התיקים לבצע פעולות בניירות ערך על פי שיקול דעתו. 

על  למשקיע  מייעץ  השקעות  יועץ   - השקעות  יועץ  רישיון 
היועץ  היועץ.  בהמלצת  הלקוח  שיבצע  ערך  בניירות  פעולות 
אינו פועל על פי שיקול דעתו בחשבונו של הלקוח, אלא מייעץ 



מקצועות דורשי רישיון - לאן לפנות26

ייעוץ  לפעול.  לו  יהיה  נכון  כיצד  אובייקטיבי  ממקום  ללקוח 
ההשקעות כולל ייעוץ בנוגע למדיניות השקעה מומלצת וייעוץ 

בנוגע לפעולות בניירות ערך פרטניים. 

ליועץ  דומה  באופן  פועל  השקעות  משווק   - השקעות  משווק 
לניירות  אפשרית  זיקה  לו  יש  ליועץ,  בניגוד  אך  ההשקעות, 
הערך שעליהם הוא ממליץ - ועל כן הוא קרוי משווק ולא יועץ. 
הזיקה מתקיימת מאחר שהמשווק עובד מטעם גופים מנהלים, 
ומייצג את אותו הגוף מול הלקוח. ללקוח ברור כי המשווק אינו 

אובייקטיבי, ומייצג את חברתו.

תנאים לקבלת הרישיון

על מבקש הרישיון לעמוד בכמה תנאים:

ההליך  את  להתחיל  ניתן  ומעלה.   18 גיל   - בגיר  להיות   .1
 18 למבקש  מלאו  בטרם  והתמחות(  פטורים  )בחינות, 
שנים, אולם את הבקשה לקבלת רישיון ניתן להגיש החל 

מגיל 18 ואילך. 

תושב  שאינו  אף  שעל  להוכיח  או  ישראל  תושב  להיות   .2
ישראל - ביכולתו לקיים את כל ההוראות לפי חוק הייעוץ, 

ושניתן לאכוף אותן לגביו. 

מי שלא הורשע בעבירה )מתוך רשימת עבירות כלכליות   .3
ואחרות המפורטות בחוק הייעוץ(. 

עליו לעבור בהצלחה חמש בחינות כדלקמן:  .4

בחינת היסוד בדיני ניירות ערך ואתיקה מקצועית.  -

כלכלה  ומימון,  בסטטיסטיקה  היסוד  בחינות  שלוש   -
וחשבונאות, או קבלת פטור מהן )רק אם נקבע פטור 
בתקנות או אם הוא בעל הכשרה מחו"ל וקיבל פטור 

לפי אמות המידה הקבועות לכך באתר הרשות(.

פטור(  קבלת  )או  מעבר  לאחר  א',  מקצועית  בחינה   -
השקעות  תיקי  למנהל  היסוד.  בחינות  ארבע  של 

נדרשת בחינה נוספת.

והתמחות  לשיווק/ייעוץ  חודשים  שישה  בת  התמחות  סיום   .5
רק  התמחות  להתחיל  ניתן  לניהול.  חודשים  תשעה  בת 
עומד  המבקש  אם  היסוד.  בחינות  ארבע  כל  סיום  לאחר 
בכל התנאים, הוא יוכל להגיש בקשה לרישיון. כדי לעסוק 
כבעל רישיון, על מבקש הרישיון לעמוד בדרישות הביטוח- 
ובין  מתאים,  רישיון  בעלת  בחברה  העסקה  באמצעות  בין 
עצמאי.  באופן  מקצועית  אחריות  ביטוח  עריכת  באמצעות 
כמו כן, הרשות רשאית לסרב להעניק רישיון גם למי שעומד 

בתנאים הנ"ל אם מצאה כי יש פגם במהימנותו. 
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בחינות הרשות

)שש בחינות במקרה  לעבור חמש בחינות  הרישיון  על מבקש 
מקצועית  ובחינה  יסוד  בחינות  כוללות  הבחינות  ניהול(.  של 
לבחינה  לגשת  כדי  ניהול(.  של  במקרה  בחינות  )שתי 
המקצועית, על הנבחן לעבור את כל ארבעת מבחני היסוד או 
פטור משלוש בחינות  לקבל  ניתן  פטור מטעם הרשות.  לקבל 
יסוד: סטטיסטיקה ומימון, כלכלה וחשבונאות. הפטור ניתן למי 
מוכר  ממוסד  אקדמי  תואר  בעל   )2( חשבון.  רואה   )1( שהוא 
על ידי המועצה להשכלה גבוהה בלבד )אין די באישור משרד 
החינוך( במקצועות חשבונאות, כלכלה, מנהל עסקים, ביטוח 
או בנקאות בלבד. לא ניתן לקבל פטור על סמך תארים אחרים 
או קורסים פרטניים – דהיינו, כל תואר שאיננו תואר מלא באחד 
מן המנויים לעיל איננו מקנה פטור כאמור גם אם התואר כולל 

"הדגשה" או "חטיבה" באחד מתארים אלו.

המבחן  )למעט  ברירה  רבות  משאלות  מורכבות  הבחינות 
במקצועית ב'(, ועל מנת לעבור את המבחן יש להשיג ציון של 
לרוב  בשנה,  פעמיים  נערכות  הבחינות  לפחות.  נקודות   60

בחודשים מאי-יוני ונובמבר-דצמבר. 

התמחות

בקשה לרישום כמתמחה ניתן להגיש רק לאחר עמידה בארבע 
בחינות היסוד: סטטיסטיקה ומימון, חשבונאות, כלכלה וכן דיני 
אם  אלא  תוכר  לא  התמחות  מקצועית.  ואתיקה  ערך  ניירות 

אושרה מראש על ידי הרשות. 

התמחות בייעוץ השקעות או בשיווק השקעות יכולה להיעשות 
אצל מאמן בעל רישיון מתאים, שעסק בישראל בייעוץ השקעות, 
בשיווק השקעות, בניהול תיקים או בכמה מהם יחד במשך חמש 
שנים לפחות. ההתמחות תימשך לתקופה של שישה חודשים. 

בעל  מאמן  אצל  רק  להיעשות  יכולה  תיקים  בניהול  התמחות 
רישיון שעסק בישראל בניהול תיקים במשך חמש שנים לפחות, 

ותימשך תשעה חודשים לפחות.

לא יתמחו יותר מאשר שני מתמחים בבת אחת אצל מאמן, אלא 
לפי הרשאה מראש מאת הרשות.

קבלת הרישיון

מועמד שסיים את התמחותו ואת הבחינות רשאי לפנות לרשות 
ניירות ערך ולבקש לקבל רישיון מותלה אם אין לו צורך או יכולת 
לעסוק בתפקיד המחייב רישיון. אם המועמד מבקש לקבל את 
הרישיון לעיסוק הדורש רישיון, עליו להוכיח כי הוא עומד בתנאי 
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הביטוח – ואז יקבל רישיון פעיל. לרוב, הביטוח ותשלום אגרת 
הרישיון מבוצעים על ידי החברה שמעסיקה את בעל הרישיון.

לפרטים נוספים בנושא קבלת פטור מבחינות ראו באתר רשות 
לניירות ערך:

.http://www.isa.gov.il/Pages/default.aspx

משרד החינוך

הוראה

תהליך רישום מורים מתבצע על ידי משרד החינוך. כדי לקבל 
עליכם  והכרה בתואר האקדמי שלכם בישראל  כמורה  הכרה 

לפנות למשרדים הבאים: 

וגננות  קליטת מורים   – הכרה בדיפלומה מקצועית   .1
עולים חדשים, משרד החינוך 

www.edu.gov.il :משרד החינוך

הגף   – ודירוג  שכר  לצורך  מחו"ל  אקדמי  בתואר  הכרה   .2
להערכת תארים במחוזות, משרד החינוך.

הגף להערכת תארים אקדמיים מחו"ל:

http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/
KishreiChutz/HaharachatTeharimAcademyim

יועץ  אצל  התהליך  התחלת  בטרם  להתעדכן  מומלץ   .3
נוסף  למידע  בנוגע  והקליטה  העלייה  במשרד  הקליטה 

והליך הגשת המסמכים.

www.klita.gov.il :משרד העלייה והקליטה

משרד החקלאות ופיתוח הכפר

רופאים וטרינריים

תהליך רישוי לרופאים וטרינריים נקבע על ידי משרד החקלאות 
ופיתוח הכפר. כדי לקבל הכרה כרופא וטרינר והכרה בתואר 
של  הדרישות  את  להכיר  עליכם  בישראל,  שלכם  האקדמי 

הגורמים הרלוונטיים.

 – הכפר  ופיתוח  החקלאות  משרד   – וטרינריים  רופאים  רישוי 
השירותים הווטרינריים. 

www.moag.gov.il
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לאחר קבלת האישורים עליכם לפנות ליועץ הקליטה במשרד 
טיפול  והמשך  האישורים  הצגת  לצורך  והקליטה  העלייה 

בתהליך הרישוי.

www.klita.gov.il :משרד העלייה והקליטה

העלייה  משרד  לרישיון,  כתנאי  להיבחן  נדרשים  אתם  אם 
והקליטה מקיים קורסי הכנה למבחן הרישוי. פרטים על הקורס 

וההרשמה אצל יועץ הקליטה.

קורסי הכנה לרישוי 

אגף תעסוקה מקיים קורס הכנה לרישוי רופאים וטרינריים אחת 
בשנה, לקראת מועד מבחן הרישוי שמקיים משרד החקלאות. 
הקורס מורכב מלימודי מינוח רפואי ולימודים מקצועיים בתחום 
הווטרינריה, ומתקיים בבית הספר לרפואה וטרינרית בפקולטה 
לחקלאות בבית-דגן. משך הקורס הוא כשישה חודשים, ובסיומו 
 70 ציון  שמקבל  מי  פנימי.  למבחן  הקורס  משתתפי  ניגשים 
ומעלה, זוכה בציון מגן בן עשר נקודות המתווסף לציון המבחן של 
משרד החקלאות. הקורס ממומן על ידי אגף תעסוקה, ובמהלכו 
המשתתפים הזכאים לכך מקבלים סיוע בדמי קיום ונסיעות לפי 

נוהלי המשרד. פתיחת הקורס מותנית במספר הנרשמים. 

באתר  נוספים  פרטים  החקלאות.  משרד  באחריות  הרישוי 
משרד החקלאות.

משרד התחבורה

נהגי רכב כבד, נהגי תחבורה ציבורית

רישיון זר לרכב מסוג משא כבד/גורר תומך:  למבקשי המרת 
למשרדי  לפנות  ניתן  נהיגה  רישיון  להמרת  בקשות  להגשת 

הרישוי. פרטים באתר משרד התחבורה.

www.mot.gov.il :משרד התחבורה

משרד התיירות

מורי דרך

משרד  מטעם  ברישיון  להחזיק  חייבים  בישראל  דרך  מורי 
התיירות. 

משרד התיירות שם דגש על הכשרתם של מורי הדרך – כולל 
וקורסי  ההשתלמויות  הרישוי,  בחינות  הקורסים,  על  הפיקוח 

התמחות מיוחדים.
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יהיה  בדרישותיו,  ועמד  הקורס  תוכנית  את  סיים  אשר  תלמיד 
זכאי להיבחן כדי לקבל רישיון מורה דרך מוסמך. מועד המבחן 

נקבע פעמיים בשנה, כחצי שנה מראש.

כדי לעמוד בתנאי הרישיון, על מורה דרך להשתתף בהשתלמות 
אחת בכל שנה, ולשלם אגרה לחידוש רישיון אחת לשנתיים.

מידע נוסף ניתן למצוא באתר משרד התיירות.

www.tourism.gov.il :משרד התיירות
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הערכת תארים אקדמיים מחו״ל
לצורכי שכר ודירוג

הגף להערכת תארים אקדמיים מחו"ל

הגף להערכת תארים אקדמיים מחו"ל שבמשרד החינוך הינו 
ותארים  דיפלומות  תעודות,  המעריך  בישראל  המוסמך  הגוף 
זרות,  מארצות  גבוהה  להשכלה  מוסדות  בוגרי  של  אקדמיים 
וזאת בהשוואה לתארים אקדמיים מקבילים הנהוגים במוסדות 

ישראליים מוכרים.

ואמות המידה שקבע  פי הכללים  שקילת התארים נעשית על 
והסכמים  בינלאומיות  אמנות  על  המבוססים  החינוך,  משרד 

הדדיים בין מדינות.

האישור הניתן על ידי הגף משמש לצורך:

השתלבות בתעסוקה.	 

ובעיקר 	  בישראל,  הנהוג  פי  על  האקדמי  השכר  דירוג 
במערכות ממשלתיות וציבוריות. 

גישה למכרזים בדירוג הנ"ל.	 

הוא  לבעלי תארים שלישיים הטיפול בהערכת התואר  לב:  שימו 
ממושך, ולפיכך מומלץ להגיש במקביל בקשה להכרה בתואר שני.

אופן הגשת הבקשה

לצורך הגשת בקשה להערכת תואר אקדמי מחו"ל קיימות שתי 
דרכים:

פנייה בדואר:  .1

המסמכים  )רשימת  הנדרשים  המסמכים  את  לצלם  יש   
מפורטת באתר משרד החינוך(, ולהחתים עורך דין על כל 
צילומי המסמכים בחתימת "נאמן למקור" מקורית. כמו כן, 

יש למלא טופס בקשה )מפורסם באתר משרד החינוך(.

את המסמכים יש לשלוח לכתובת שלהלן:  

משרד החינוך,  

הגף להערכת תארים אקדמיים מחו"ל  

רחוב כנפי נשרים 22  

ירושלים 91911  

חתימת "נאמן למקור" צריכה לכלול את שמו המלא ואת 
וכן חתימה בכתב  עורך הדין החותם,  מספר הרישיון של 

ידו.
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ממוסד 	  רשמיים  להיות  צריכים  האקדמיים  המסמכים  כל 

האם, ולא מהשלוחה.

הרלוונטיים 	  המסמכים  כל  של  נוטריוני  תרגום  להביא  יש 

לשפה העברית או האנגלית )אם המסמכים ערוכים בשפה 

האנגלית או הרוסית, אין צורך בתרגום(.  

החינוך  במשרד  המחוזית  ללשכה  אישי  באופן  פנייה   .2

הדרושים  המסמכים  בצירוף  מגוריכם,  למקום  הקרובה 

וכן טופס בקשה המפורסם באתר משרד  )מקור+צילום(, 

החינוך.

שימו לב!

תינתן עדיפות בטיפול לפונים באמצעות הדואר.

המסמכים  רשימת  תארים,  לשקילת  ההערכה  כללי  פירוט 

באתר  מופיעים  וטלפונים  וכתובות  קהל  קבלת  ימי  הדרושים, 

משרד החינוך, שכתובתו:

http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/

KishreiChutz/HaharachatTeharimAcademyim/

Tahalichhagashatbakasha.htm

שימו לב!

להשאירם  או  מקוריים  מסמכים  בדואר  לשלוח  אין 

תעודות  להציג  נדרשים  אתם  אם  כלשהם!  במשרדים 

לעיין  המעוניין  לכל  אפשרו  אישית,  התייצבו  מקוריות, 

את  עמכם  וקחו  הצילומים  את  השאירו  במסמכים, 

המסמכים המקוריים.
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לימוד השפה העברית

בכלל,  בארץ  בחיים  להשתלבות  חיוני  העברית  השפה  לימוד 
חשוב  תנאי  היא  העברית  השפה  ידיעת  בפרט.  ובתעסוקה 
ללימוד  המחלקה  הישראלית.  בחברה  העולה  להשתלבות 
מבוגרים במשרד החינוך מנהלת ברחבי הארץ אולפנים ללימוד 
והקליטה,  העלייה  משרד  עם  משותף  במימון  העברית  השפה 
היהודית.  והסוכנות  המשרדים  שני  של  משותפת  ובאחריות 
בנוסף מקיים משרד העלייה והקליטה מסלול נוסף של לימוד 
עברית במוסדות לימוד פרטיים באמצעות שוברי סיוע לזכאים 

לכך. 

ופתיחת  פועלים במשך כל השנה בפריסה ארצית,  האולפנים 
הכיתות מותנית בכמות העולים המועמדים ללמוד עברית באותו 
העולה  מופנה  קרובה,  לימוד  כיתת  אזור. בהיעדר  ובאותו  זמן 
לאזור אחר. יש סוגי אולפן שונים: למגזר החרדי, לפנסיונרים, 
בין  לבחור  ניתן  כן  כמו  ועוד.  גיור  אולפני  אקדמאים,  לצעירים 
אולפני בוקר לאולפני ערב, אולפנים המותאמים לעולים על פי 
דרגת קושי שונה - אולפנים אינטנסיביים או אולפנים הפרוסים 
על פני זמן רב יותר, וכדומה. ניתן לקבל פרטים והפניה לאולפן 
והקליטה  העלייה  משרד  בלשכת  אישי  קליטה  יועץ  אצל 

הקרובה למקום המגורים.

אולפנים ייעודיים למקצועות הרפואה ולמקצועות 
טכנולוגיים

לימודי  ובהם  אולפנים  גם  קיימים  הרגילים  לאולפנים  נוסף 
עברית מתקדמים, המיועדים לבעלי מקצועות הרישום. 

שפה  מיומנויות  לומדים  הרפואיים  למקצועות  באולפנים 
אולפנים  מקצועי.  מינוח  וכן  הולם  מקצועי  לתפקוד  הדרושות 
והפרה-רפואיים  הרפואיים  המקצועות  בעלי  את  מכינים  אלו 
הדרושות  שפה  מיומנויות  להם  ומקנים  לרישוי,  לקורסים 

למציאת עבודה. 

לימודי עברית תעסוקתית

העולים,  אוכלוסיית  לכלל  מיועדים  תעסוקתיים  אולפנים 
ומטרתם היא הקניית מיומנויות שפה לצורך מציאת עבודה. אלו 
הם לימודי עברית עם אוריינטציה תעסוקתית, המדגישים את 

ההיבטים המקצועיים כבר בתוכנית הלימודים הראשונה.
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של  המקצועית  השתייכותם  בסיס  על  מורכבות  הכיתות 
בפסיכולוג  ומלוות   - וכדומה  מהנדסים  רופאים,  העולים- 
לאולפן  זכאותכם  על  מידע  בעבודה.  השמה  וברכז  תעסוקתי 
תעסוקתי והפנייה ניתן לקבל במשרד העלייה והקליטה הקרוב 

למקום המגורים.

הארץ  ברחבי  לעברית  באולפנים  הלימודים  מסלול  על  נוסף 
והקליטה  העלייה  משרד  מפעיל  זו,  בחוברת  המפורטים 
סיוע לעולים מכלל ארצות העולם, המתקיימת  תוכנית שוברי 
העולים. לצורכי  ובהתאם  התקציביות  לאפשרויות   בכפוף 

סיוע  שוברי  מוענקים  ובמסגרתה  זמנית,  בתוכנית  מדובר 
העברית  השפה  ללימוד  קורסים  של  בעלויות  והשתתפות 

במסגרות פרטיות.

תנאי התוכנית משתנים מעת לעת. פרטים עדכניים ניתן לקבל 
אצל יועצי הקליטה שלכם.
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סיוע בהקמת עסק

תוכניות  מפעיל  והקליטה  העלייה  יזמות עסקית במשרד  אגף 

לסייע  במטרה  חוזרים,  ותושבים  עולים  בקרב  יזמות  לעידוד 

העסקי  במגזר  ולהשתלב  עצמאי  עסק  לפתוח  למעוניינים 

בישראל.

עסקים  וביסוס  קידום  חדשים,  עסקים  בהקמת  מסייע  האגף 

קיימים, מתן ייעוץ עסקי וייעוץ בנושא מיסוי, וכן במתן הלוואות 

בתנאים נוחים.

הסיוע לעולים ניתן באמצעות חמישה מרכזי מעלו"ת – מרכזים 

עסקיים לעולים ולתושבים חוזרים, הפרוסים בכל רחבי הארץ. 

את  והקליטה.  העלייה  משרד  של  בתמיכה  פועלים  המרכזים 

כתובות המרכזים ניתן למצוא באתר משרד העלייה והקליטה 

יועצים עסקיים בעלי  יש  זו. במרכזים העסקיים  חוברת  ובסוף 

של  ראשונית  הערכה  המבצעים  גבוהה,  מקצועית  הכשרה 

מלווים  היועצים  חדשים.  עולים  שמציעים  העסקיים  הרעיונות 

מכינים  ההקמה,  לשלב  ועד  הרעיון  משלב  העסקי  היזם  את 

הדרוש  הראשוני  ההון  סכום  את  מעריכים  עסקית,  תוכנית 

בהקמת  הטמון  הסיכון  מידת  את  מחשבים  העסק,  לפתיחת 

עסק, ומדריכים את העולה היזם.

מידע נוסף

יש  עסק  להקמת  לסיוע  נוספות  תוכניות  על  נוספים  לפרטים 

לפנות ליועץ הקליטה במשרד העלייה והקליטה או אל רכזות 

או  וכן להתעדכן באמצעות מרכזי מעלו"ת  היזמות המחוזיות, 

באמצעות אתר האינטרנט של משרד העלייה והקליטה.

כמו כן, ניתן לקבל שירותי ייעוץ עסקי בזמן אמת באמצעות אתר 

אינטרנט המשותף למשרד העלייה והקליטה ולרשות לעסקים 

קטנים, בשפות: עברית, אנגלית, ספרדית, צרפתית ורוסית. 

.www.2binisrael.org.il :כתובת האתר

באתר ניתן לעיין במגוון פרופילים עסקיים.
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כתובות וטלפונים

שימו לב!

לגופים  ״פנייה  הכנסת,  שחוקקה  חדש  חוק  הנחיות  פי  על 
ציבוריים באמצעי קשר דיגיטליים, התשע״ח –  2018״, ואשר 
שירות  נותן  גוף  כל  מחויב   ,2019 ביולי  לתוקף  להיכנס  אמור 
דרך  לספק  הממשלה,  משרדי  זה  ובכלל  לאזרח,  ציבורי 
התקשרות דיגיטלית עמו, ולא רק התקשרות באמצעות הפקס.

לידיעתכם!

משרד העלייה והקליטה

*2994 / 03-9733333 מרכז מידע טלפוני ארצי: 

פורטוגזית  ספרדית,  אנגלית,  אמהרית,  רוסית,  מענה בשפות 
וצרפתית

1255-081-010 קו חם לשעת חירום: 

www.klita.gov.il :אתר האינטרנט

info@moia.gov.il :דואר אלקטרוני

משרד ראשי

רח׳ קפלן 2, קריית בן-גוריון, בניין ב׳, ירושלים 9195016 

02-6752611   

02-6752765 פניות הציבור 

02-6752741 פקס 

03-5209127   

 03-5209161 פקס 

מחוז הדרום וירושלים

08-6261216 רח׳ זלמן שז״ר 31, בית אושירה, באר-שבע 

08-6230811 פקס 

מרחבים: 

מרחב באר-שבע והנגב, רח׳ זלמן שז״ר 31, באר-שבע

1599-500-921   

08-6280529 פקס 
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מרחב ירושלים ויהודה, רח׳ המתמיד 4, ירושלים

1599-500-923   

02-6249398 פקס 

מרחב אשדוד ואשקלון, שד׳ מנחם בגין 1, בניין צימר, אשדוד

1599-500-914   

08-8668030 פקס 

סניפים:

02-9939111 בית-שמש, רח׳ הרצל 9 

02-9912540 פקס 

08-6878666 קריית-גת, בית אבגי, רח׳ הגפן 3 

 08-6878660 פקס 

08-9938661 נתיבות, רח׳ יוסף סמילו 10 

08-9943307 פקס 

אילת, שד׳ התמרים 3, הקניון האדום, קריית הממשלה

08-6341621   

08-6372367 פקס 

ערד, שדרות חן 34, קומה 2, מרכז מסחרי    08-6341527/605

08-9396201 פקס 

1599-500-914 אשקלון, רח׳ כצנלסון 9 

08-6790770 פקס 

08-6563888 דימונה, רח׳ הצאלה 8 

08-6563880 פקס 

שדרות, סמטת הפלדה 8, מקבץ הדיור פרץ סנטר, חדר 202

08-6897033   

08-6610614 פקס 

08-9961284 אופקים, רח׳ הרצל 37 

08-9962743 פקס 
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מחוז תל-אביב והמרכז

03-5209112 רח׳ אסתר המלכה 6, תל-אביב 

03-5209121 פקס 

מרחבים: 

1599-500-901 מרחב תל-אביב, אסתר המלכה 6 

03-5209173 פקס 

מרחב ראשון-לציון וחולון, רח׳ ישראל גלילי 3, ראשון לציון

1599-500-910   

03-9525893 פקס 

מרחב נתניה והשרון, רח׳ ראובן ברקת 3, נתניה

1599-500-905   

09-8629435 פקס 

מרחב פתח-תקווה והשפלה, רח׳ ההסתדרות 26, פתח-תקווה

1599-500-907   

03-9312606 פקס 

סניפים:

08-9378000 רחובות, רח׳ בנימין 12 

08-9390256 פקס 

השרון, רח׳ התע״ש 23, כפר-סבא  
1599-500-906/09-7632800   

09-7663515 פקס 

1599-500-912 רמלה, רח׳ הרצל 91, קריית הממשלה 

08-9208019 פקס 

1599-500-908 חולון, רח׳ אילת 36 

03-5056997 פקס 

מחוז חיפה והצפון

04-8631111 שד׳ פל-ים 15, בניין א׳, חיפה 

04-8622587 פקס 



39 מקצועות דורשי רישיון - לאן לפנות

מרחבים:

מרחב חיפה והקריות, שד׳ פל-ים 15, בניין ב׳ חיפה

1599-500-922   

04-8632336 פקס 

אזור  סנטר,  ביג  בניין   ,2 כמון  מעלה  רח׳  עליון,  גליל  מרחב 
1599-500-920 התעשייה, כרמיאל 

04-9580875 פקס 

מרחב נצרת-עילית, רח׳ המלאכה 52, בניין ״לב עסקים״

1599-500-903   

04-6564019 פקס 

1599-500-904 מרחב חדרה, רח׳ הלל יפה 13 

04-6108417 פקס 

סניפים: 

 1599-500-902 הקריות, רח׳ המייסדים 7, קריית ביאליק 
04-8742957 פקס 

04-6720399 טבריה, רח׳ יוחנן בן זכאי 16, קומה 2 

04-6717061 פקס 

מגדל-העמק, רח׳ ניצנים 45, מרכז מסחרי, קומה ב׳

04-6540331   

04-6040376 פקס 

04-9950400 נהריה, דרך העצמאות 9 

04-9950404 פקס 

04-6098300/1 עפולה, רח׳ יהושע חנקין 34 

04-6098305 פקס 

04-6818400 קריית-שמונה, שד׳ תל חי 104, בניין צ.ח.ר 

04-6818405 פקס 

צפת, הגדוד השלישי 1, קניון שערי העיר, קומה ב׳

04-6920218   

04-6820571 פקס 
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04-9078311 מעלות, שד׳ ירושלים 21, קניון הרקפות 

04-8202996 פקס 

עכו, רח׳ שלום הגליל 1, קומה 2, קניון עכו

04-9910725/6833   

04-9916833 פקס 

אתרי משרד העלייה והקליטה:

אתר המשרד )פועל ב-5 שפות(

www.klita.gov.il

האתר להעצמת השפה העברית )פועל ב-6 שפות(

http://hebrew.moia.gov.il

אתר יזמות, מידע וייעוץ עסקי )פועל ב-5 שפות( 

www.2binisrael.org.il

אתר המינהל לסטודנטים עולים )פועל ב-5 שפות(

www.studentsolim.gov.il

מידע על הגעת עולים

נתב״ג

03-9774111 סניף משרד העלייה והקליטה 

משרד החינוך

www.edu.gov.il

מוקד שירות חינוך וקו פתוח לתלמידים       1-800-250-025

הגף להערכת תארים אקדמיים מחו"ל:

http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/
KishreiChutz/HaharachatTeharimAcademyim

מחוז ירושלים, רח' כנפי נשרים 22, גבעת שאול

02-5601684   

04-8632566 מחוז חיפה, רח' פל-ים 15, בניין המפרש 

מחוז הדרום, רח' התקווה 4, בניין קריית הממשלה, קומה א', 
08-6263255 חדר 1803, באר-שבע 
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משרד הבריאות

www.health.gov.il

מוקד קול הבריאות

לאפשר  כדי  הבריאות  קול  מוקד  את  הקים  הבריאות  משרד 
לציבור הנרחב קבלת מידע כללי ואישי באופן נגיש וזמין, וכדי 
מקצועות  רישוי  כגון  רבים,  בתחומים  מקצועי  מענה  לספק 
רפואיים, בקשה למכשירי שיקום וניידות, בריאות הסביבה, חוק 

ביטוח בריאות ממלכתי ועוד.

השירות ניתן בשפות עברית, ערבית, צרפתית, רוסית, אמהרית 
ואנגלית.

08-6241010 ,*5400 טלפון המוקד 

02-5655969 פקס 

Call.Habriut@moh.health.gov.il :דואר אלקטרוני

שעות פעילות המוקד:

ימים א'-ה': 19:00-08:00, יום ו' וערבי חג: 13:00-08:00

משרד התחבורה

www.mot.gov.il

02-6663222 ,02-6663333 משרד ראשי 

מרכז מידע ארצי 24 שעות ביממה וטלפון כללי למשרדי הרישוי

1222-5678 ,*5678   

משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים

www.molsa.gov.il

02-6752518 ,9100801 ת"ד 915, רחוב קפלן 2, ירושלים 

היחידה ליחסי עבודה

1-800-800-390 מענה כלל ארצי: 

רח' בנק ישראל 5, ירושלים

משרד המשפטים

www.justice.gov.il

רח' צלאח א-דין 29, 9149001, ת"ד 49029, ירושלים

02-6466666   
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משרד האוצר

www.mof.gov.il

02-5317111 משרד ראשי 

משרד התיירות

www.tourism.gov.il

02-6664200 משרד ראשי 

משרד הכלכלה והתעשייה

www.economy.gov.il

*6680 מוקד כללי למשרד הכלכלה והתעשייה 

משרד החקלאות ופיתוח הכפר

www.moag.gov.il

משרד ראשי: 03-9485461

מעלו"ת )מרכזים עסקיים לעולים ולתושבים חוזרים(

מעלו"ת נתניה והשרון

09-8855661  חדרה, נתניה, רעננה, כפר-סבא והרצליה 

מעלו"ת גוש דן והשפלה

בני-ברק,  בת-ים,  חולון,  תל-אביב,  רחובות,  ראשון-לציון, 
   03-5501128  אריאל, יהודה והשומרון 

מעלו"ת דרום 

052-3410984  אשדוד, אשקלון, באר שבע והנגב 

מעלו"ת ירושלים

02-6794242  ירושלים וחלק מיהודה ושומרון 

מעלו"ת צפון

  050-8753367  מקו עתלית-בית-שאן וצפונה 

 03-5501128 מוקד סטארט אפ 
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  רשימת פרסומים בעברית להזמנה בדואר

ופרסום  מידע  מאגף  בשפות  ועלונים  חוברות  להזמין  ניתן 
שבמשרד העלייה והקליטה. הפרסומים יישלחו אליכם בדואר 

ללא תשלום.

שברצונכם  הפרסומים  את  סמנו  בעברית,  פרסומים  להזמנת 
לקבל בדואר, ושלחו את ההזמנה לכתובת שלהלן:

משרד העלייה והקליטה, אגף מידע ופרסום, רח' המלך ג'ורג' 
16 ב', ירושלים 9422917

 מדריך לעולה

 צעדים ראשונים

 תעסוקה

 חינוך 

 שירות עולים בצה”ל

 זכויות של אנשים עם מוגבלות

 לאן לפנות

 רישום עולים לקופות חולים

 כללי רחצה בים

 עלון סלע: סדנאות לחיפוש עבודה

 עלון תלמידים עולים

 מפת ישראל

 יומן שבועי לעולה תשע”ט

 עלון כתובות וטלפונים – משרד העלייה והקליטה

נא כתבו את פרטיכם למשלוח הדואר:

שם פרטי ומשפחה 

כתובת       מיקוד 

תאריך 
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   רגע מזמנך!

מתוך רצון לשפר ולייעל את המידע המוגש לך, נודה לך מאוד אם 
תואיל לענות על השאלות שלהלן:

1.    היכן קיבלת את הפרסום "מקצועות דורשי רישיון"? 

 נמל-התעופה    משרד העלייה והקליטה    מקום אחר

        פרט 

2.   באיזו מידה סיפק לך פרסום זה את המבוקש?

1          2          3          4          5

        הערות: 

 

3.   האם פרסום זה סייע לך בתהליך הקליטה בישראל? 

         כן/לא, פרט 

4.    האם המידע בפרסום זה מנוסח בצורה מובנת וברורה? 

        כן/לא, פרט 

5.    חווה דעתך על-פי דירוג מ-1 עד-5 )5 היא הרמה הגבוהה ביותר(

מידת בהירות הניסוח          5         4         3         2         1  

מידת פירוט מספקת           5         4         3         2         1  

עיצוב החוברת                     5         4         3         2         1  

מידת השימוש בחוברת       5         4         3         2         1  

נודה לך אם תענה/י על כמה שאלות המיועדות לשימוש 
המשרד בלבד:

מקצוע:     מין:  זכר   נקבה      

גיל:     ארץ מוצא:      שנת עלייה: 

מקום מגורים:       תאריך: 

את הטופס המלא נא לשלוח לכתובת:

המלך  רח׳  ופרסום,  מידע  אגף  והקליטה,  העלייה  משרד 
שמספרו לפקס  לשלוח  או   9422917 ירושלים  ב׳,   16  ג׳ורג׳ 

.02-6241585

לחילופין, ניתן להניח את הטופס בתיבת שירות לציבור במשרד 
העלייה והקליטה הקרוב למקום מגוריך.

תודה על שיתוף הפעולה וקליטה קלה ומוצלחת.     



עברית

מקצועות דורשי רישיון 
לאן לפנות

מקצועות דורשי רישיון 
לאן לפנות
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הופק על ידי אגף מידע ופרסום
משרד העלייה והקליטה
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