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מבוא

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

בחוברת זו מפורטת רשימה של מגוון מקצועות מוסדרים הטעונים 
רישוי ישראלי, בתחומים עיקריים כגון מקצועות הרפואה והבריאות, 
מקצועות הכלכלה ומקצועות החינוך. המידע המפורט מפנה לגופים 
המסמיכים הרלוונטיים לכל מקצוע. להכוונה בנוגע לתהליך קבלת 
הלימוד  נושאי   – הרישוי  לבחינות  לרישוי,  ההכנה  לקורסי  הרישיון, 
לבחינה, אופן הרישום לבחינה ועוד, יש לפנות ליועצי הקליטה בסניף 

משרד העלייה והקליטה הקרוב למקום מגוריכם.

כגון  רישיון  דורש  מקצוע  לכל  בהתאם  משתנה  הרישוי  תהליך 
חשמלאים,  ואדריכלים,  מהנדסים  חשבון,  רואי  דין,  עורכי  רופאים, 
מורים ועוד. הדרישות וההנחיות  לשם קבלת הרישיון משתנות גם הן 
)כגון עמידה בבחינות, קורסי השלמה או התמחות, הכרה בתארים 
אקדמיים ובתעודות מחו”ל ועוד – כנדרש למקצוע המבוקש(. הרישיון 
הממשלה  משרדי  כגון  מוסמכים  גופים  ע”י  מוענק  במקצוע  לעסוק 
וגופים מסמיכים אחרים הרלוונטיים לאותו מקצוע )משרד הבריאות, 
החינוך, הכלכלה והתעשייה, התיירות, החקלאות, לשכת עורכי הדין, 

מועצת רואי חשבון ועוד(.

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

בדיקת הליך הרישוי לפני העלייה – הליך הרישוי הישראלי מתבצע 
והקליטה, משרד  כמובן בארץ, אך לתשומת לבכם, משרד העלייה 
הבריאות, משרד הכלכלה והתעשייה ומשרד החינוך יזמו מהלך בין-
משרדי ובמסגרתו ניתנת לעולים פוטנציאליים, שטרם עלו לישראל, 
בישראל  במקצוע  רישיון  לקבלת  עקרונית  זכאות  לבדוק  אפשרות 
וזאת לגבי מקצועות עיקריים. הבדיקה היא עקרונית בלבד והיא לא 
מחליפה את הליך הבדיקה שיתבצע בישראל לאחר העלייה. לאחר 
אישור  מי שקיבל  יוכל  עולה/זהות,  והצגת תעודת  לישראל  העלייה 

עקרוני להתחיל הליך רישוי כנדרש. 
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רשימת המקצועות דורשי הרישיון הכלולים ביוזמה הנ”ל מפורסמת 
באתר התכנית: 

 http://www.moia.gov.il/Pages/he-professional1.aspx 

שימו לב!

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

הפרסום בחוברת.
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בדיקת הליך הרישוי טרם העלייה

הרישיון  קבלת  תהליך  את  פוטנציאליים  עולים  על  להקל  במטרה 
במקצועות דורשי רישיון, הקים משרד העלייה והקליטה, בשיתוף עם 
משרד הבריאות, משרד הכלכלה והתעשייה ומשרד החינוך, מערכת 
מקוונת המאפשרת לבעלי מקצועות מוסדרים )מקצועות הטעונים 
העלייה  בטרם  עוד  המנהלי  ההליך  את  להתחיל  ישראלי(  רישוי 
לישראל. מעתה, עוד לפני העלייה לישראל, ניתן יהיה להגיש בקשה 
בדיקת  לשם  הנדרשים  והאישורים  המסמכים  לבדיקת  מקוונת 
זכאות *עקרונית לעסוק בישראל במקצוע הדורש רישיון, באמצעות 
טופס מקוון, הנמצא באתר האינטרנט של משרד העלייה והקליטה. 

לתשומת לבכם: הקלת הליך הרישוי תקפה לגבי מקצועות מסוימים 
בלבד, ואינה חלה בהכרח על כל המקצועות המפורטים בחוברת זו. 

טרם התחלת ההליך, יש לברר אם הוא תקף לתחום מקצועכם.

בלבד  עקרונית  הינה  האמורה  הזכאות  בדיקת  ספק,  הסר  *למען 
מחליפה  לא  והיא  בישראל  רישוי  הליך  לעבור  האפשרות  לעניין 
את הליך הבדיקה שיתבצע בישראל לאחר העלייה. לאחר העלייה 
עקרוני  אישור  שקיבל  מי  יוכל  עולה/זהות,  תעודת  והצגת  לישראל 

כאמור להתחיל הליך רישוי כנדרש.

להלן רשימת המקצועות שעבורם ניתן לבדוק מראש זכאות עקרונית 
לרישיון ישראלי:

מקצועות הבריאות

• רופאים מחו”ל עם ותק 	
של 14 שנה

• סיימו לימודי רפואה בחו”ל 	
ועבדו במקצוע

• סיימו רפואה ולא עשו 	
סטאז’

• רפואת שיניים	

• שיננות	

• טכנאות שיניים	

• סיעוד	

• רוקחות	

• עוזרי רוקחים	

• פסיכולוגיה	

• אופטומטריה	

• קלינאות תקשורת	

• תזונה- דיאטנות	

פיזיותרפיה	 

ריפוי בעיסוק	 

עובד מעבדה רפואית / 	 
עובד בכיר

הכרה בעובד מעבדה 	 
אקדמאי 

ניהול מעבדה רפואית	 

קרימינולוגיה קלינית	 

גנטיקה קלינית	 

היפנוזה	 
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מקצועות הכלכלה

• אדריכל	

• מהנדס בניין וחשמל	

• חשמלאי	

מקצועות החינוך

• מורה בחינוך העל-יסודי	

• מורה בחטיבת ביניים	

• מורה ביסודי 	

•  גננת )קדם יסודי( 	

לתשומת לבכם: רשימת המקצועות לעיל היא חלק מכלל המקצועות 
טעוני הרישוי בישראל. 

פרטיכם  את  למלא  עליכם  יהיה  המקוונת,  הבקשה  הגשת  לשם 
בהתאם  הנדרשים,  והאישורים  המסמכים  את  ולצרף  האישיים 
מטעם  מורשים  נציגים  ידי  על  יטופלו  הפניות  מקצועכם.  לתחום 

משרדי הממשלה האחראים על תהליך הרישוי במקצוע הרלוונטי.

לבדיקת הזכאות העקרונית, יש להיכנס לאתר התכנית:

http://www.moia.gov.il/Pages/he-professional1.aspx 

 למידע נוסף:  
אתר משרד העלייה והקליטה: 

 www.klita.gov.il

למידע ולתמיכה טכנית, ניתן לפנות למרכז המידע הטלפוני הארצי: 
03-9733333
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  בדיקת הליך הרישוי בישראל 

בישראל,  במקצועם  לעסוק  המעוניינים  מקצוע  בעלי  עולים 
הרישוי  טעוני  המוסדרים  המקצועות  ברשימת  כלול  ומקצועם 
בישראל,  צריכים לעבור הליך רישוי בהתאם לדרישות החוק ובכפוף 
מקצוע. בכל  רישיון  המעניקים  הרלוונטיים  הגופים  של   להנחיות 
זו מפרטת עבורכם רשימה חלקית של מקצועות מוסדרים  חוברת 
לצורך  לפנות  לאן  מענה  לכם  מספקת  וכן  בישראל  רישוי  טעוני 
מקצוע  לכל  בהתאם  משתנה  הרישוי  תהליך  הרישוי.  הליך  בדיקת 
יש לפנות לגופים מסמיכים שונים הרלוונטיים  ולפיכך  דורש רישיון 
לכל מקצוע. להכוונה פרטנית בנוגע לתהליך קבלת הרישיון, לקורסי 
אופן  לבחינה,  הלימוד  נושאי   – הרישוי  לבחינות  לרישוי,  ההכנה 
והקליטה  העלייה  משרד  סיוע  אודות  על  ולמידע  לבחינה,  הרישום 
בהקשר זה יש לפנות ליועצי הקליטה בסניף משרד העלייה והקליטה 

הקרוב למקום מגוריכם.

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

הממשלה הרלוונטיים.

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

להקמת עסק במקצועכם.

מקצועות דורשי רישיון בתחום הרפואה והבריאות

רפואה 

תהליך הרישוי לרופאים נקבע ע”י משרד הבריאות. כדי לקבל הכרה 
עליכם  בישראל,  ברפואה  לעסוק  ורישיון  שלכם  האקדמי  בתואר 
להכיר את הדרישות של הגורמים הרלוונטיים המופיעים בכל קישור 

ולפנות אליהם ישירות:

הנחיות להגשת בקשה לרישיון לעסוק ברפואה מטעם משרד . 1
לרישוי  האגף  של  האינטרנט  באתר  למצוא  ניתן  הבריאות 
הבריאות:  משרד  כללית.  רפואה  נושא:  רפואיים,  מקצועות 

www.health.gov.il

הכרה בתואר אקדמי מחו”ל – הגף להערכת תארים במחוזות, . 2
מחו”ל: אקדמיים  תארים  להערכת  הגף  החינוך   משרד 
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/ 

KishreiChutz/HaharachatTeharimAcademyim
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במשרד . 3 הקליטה  ליועץ  לפנות  עליכם  האישורים  קבלת   לאחר 
והמשך  טיפול   המשך  האישורים   הצגת  לצורך  והקליטה  העלייה 
www.klita.gov.il :טיפול בתהליך הרישוי. משרד העלייה והקליטה

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

אצל יועץ הקליטה.

קורסי הכנה לרישוי 

פעמיים  רופאים  לרישוי  הכנה  קורסי  מקיים  תעסוקה  אגף 
משרד  מטעם  ממשלתיים  רישוי  בחינות  מועדי  לקראת  בשנה 
ומלימודים  רפואית  מטרמינולוגיה  מורכב  קורס  כל  הבריאות. 
בארץ.  החולים  מבתי  באחד  ומתקיים  הרפואה,  בתחום   מקצועיים 
משך הקורס כ-6 חודשים ובסיומו ניגשים משתתפי הקורס למבחן 
לציון  המתווסף  מגן  ציון  מקבל  ומעלה,   70 ציון  שמקבל  מי  פנימי. 

המבחן הממשלתי. 

והקליטה  העלייה  במשרד  תעסוקה  אגף  ע"י  ממומן  הקורס 
קיום  בדמי  סיוע  לכך  הזכאים  המשתתפים  מקבלים   ובמהלכו 

 ונסיעות על-פי נוהלי המשרד.  
הרישוי באחריות משרד הבריאות. פרטים נוספים באתר משרד 

 הבריאות, האגף לרישוי מקצועות רפואיים.  
ניתן לקבל פרטים על הקורס וההרשמה אצל יועץ הקליטה. 

רפואת שיניים

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

המופיעים בכל קישור ולפנות אליהם ישירות:

שיניים . 1 ברפואת  לעיסוק  רישיון  קבלת  אודות  על  מידע 
משרד  באתר  למצוא  ניתן  המסמכים,  הגשת  והליך  בישראל 

 הבריאות, נושא: האגף לבריאות השן.    משרד הבריאות: 
 www.health.gov.il

הכרה בתואר אקדמי מחו”ל – הגף להערכת תארים במחוזות, . 2
משרד החינוך  הגף להערכת תארים אקדמיים מחו”ל:

         http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/ 
KishreiChutz/HaharachatTeharimAcademyim
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לאחר קבלת האישורים עליכם לפנות ליועץ הקליטה במשרד . 3
טיפול  והמשך  האישורים  הצגת  לצורך  והקליטה  העלייה 
www.klita.gov.il :בתהליך הרישוי.  משרד העלייה והקליטה

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

אצל יועץ הקליטה .

קורסי הכנה לרישוי 

אגף תעסוקה מקיים קורס הכנה לרישוי רופאי שיניים פעם בשנה, 
לקראת מועד מבחן הרישוי הממשלתי מטעם משרד הבריאות. 

הקורס מורכב מטרמינולוגיה מטעם רפואית ומלימודים מקצועיים 
 בתחום רפואת השיניים.  

 משך הקורס כ-6 חודשים ובסיומו ניגשים משתתפי הקורס למבחן
 פנימי. מי שמקבל ציון 70 ומעלה, מקבל ציון מגן אשר מתווסף
לציון המבחן הממשלתי. קורס ההכנה מכין את העולים למבחן עיוני 

 ולמבחן מעשי של משרד הבריאות. 
הקורס ממומן ע”י אגף תעסוקה במשרד העלייה והקליטה ובמהלכו

 מקבלים המשתתפים הזכאים לכך סיוע בדמי קיום ונסיעות על-פי נהלי 
המשרד.  

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

ניתן לקבל פרטים על הקורס וההרשמה אצל יועץ הקליטה. 

סיעוד

עמידה  הבריאות.  משרד  ע”י  נקבע  ואחיות  לאחים  רישוי  תהליך 
תעודת  לקבלת  מוקדם  תנאי  מהווה  ממשלתית  בבחינה  בהצלחה 

רישום. 

שלכם . 1 בתואר  והכרה  )סיעוד(  כאח/ות  הכרה  לקבל  כדי 
הבריאות.        במשרד  הסיעוד  למינהל  לפנות  עליכם  בישראל, 

www.health.gov.il :משרד הבריאות

הכרה בתואר אקדמי מחו”ל – הגף להערכת תארים במחוזות, . 2
משרד החינוך.  הגף להערכת תארים אקדמיים מחו”ל:

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

לאחר קבלת האישורים עליכם לפנות ליועץ הקליטה במשרד . 3
טיפול  והמשך  האישורים  הצגת  לצורך  והקליטה  העלייה 
www.klita.gov.il :בתהליך הרישוי.  משרד העלייה והקליטה
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מוסמכת  אחות  למעמד  ממשלתית  רישום  לבחינת  לגשת  הזכאות 
יחידת לימוד “התאמת הידע למערכת הבריאות  מותנית בהשלמת 

בישראל” בהיקף של 7 נקודות זיכוי. 

רוקחות

תהליך רישוי לרוקחים נקבע ע”י משרד הבריאות. כדי לקבל הכרה 
בתואר האקדמי ורישיון לעסוק ברוקחות בישראל, עליכם להכיר את 
ולפנות  קישור  בכל  המופיעים  הרלוונטיים  הגורמים  של  הדרישות 

אליהם ישירות: 

משרד . 1 מטעם  ברוקחות  לעסוק  לרישיון  בקשה  להגשת  הנחיות 
ניתן למצוא באתר האינטרנט של האגף לרישוי מקצועות הבריאות 
www.health.gov.il :רפואיים, נושא: “רוקחות”.   משרד הבריאות

הכרה בתואר אקדמי מחו”ל – הגף להערכת תארים במחוזות, . 2
הגף להערכת תארים אקדמיים מחו”ל: משרד החינוך.  

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

לאחר קבלת האישורים עליכם לפנות ליועץ הקליטה במשרד . 3
טיפול  והמשך  האישורים  הצגת  לצורך  והקליטה  העלייה 
www.klita.gov.il :בתהליך הרישוי.  משרד העלייה והקליטה

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

והרשמה אצל יועץ הקליטה. 

קורסי הכנה לרישוי 

פעמיים  רוקחים  לרישוי  הכנה  קורסי  מקיים  תעסוקה  אגף 
משרד  מטעם  הממשלתי  הרישוי  מבחן  מועדי  לקראת  בשנה 
ברוקחות מקצועית  מטרמינולוגיה  מורכב  הקורס  הבריאות. 

 ומלימודים מקצועיים בתחום הרוקחות.  
נגשים משתתפי הקורס למבחן ובסיומו  משך הקורס כ-6 חודשים 
פנימי. מי שמקבל ציון 70 ומעלה, מקבל ציון מגן אשר מתווסף לציון
ובמהלכו תעסוקה  אגף  ע”י  ממומן  הקורס  הממשלתי.  המבחן 
קיום בדמי  סיוע  מקבלים  לכך  הזכאים  המשתתפים  ובמהלכו 

 ונסיעות על-פי נוהלי המשרד.  
משרד באתר  נוספים  פרטים  הבריאות.  משרד  באחריות  הרישוי 

 הבריאות, אגף לרישוי מקצועות רפואיים.  
ניתן לקבל פרטים על הקורס והרשמה אצל יועץ הקליטה.  
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פסיכולוגיה

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

המופיעים בכל קישור ולפנות אליהם ישירות : 

מועצת הפסיכולוגים, משרד הבריאות . 1
ב”פנקס  ורישום  בפסיכולוגיה  לעסוק  הרישיון  קבלת  תהליך 

הפסיכולוגים” כולל את השלבים הבאים:

א.   הגשת בקשה על ידי המועמד בליווי המסמכים הנדרשים.

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

ג. קבלת הרישיון 

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 ותקנות הרישום ושיקול דעת 
חברי הוועדה בהתאם. טרם התחלת התהליך מומלץ להתעדכן 

www.health.gov.il :באתר משרד הבריאות

הכרה בתואר אקדמי מחו”ל – הגף להערכת תארים במחוזות,    .2
משרד החינוך. הגף להערכת תארים אקדמיים מחו”ל:

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

אופטומטריה

תהליך רישוי לאופטומטריסט נקבע ע”י משרד הבריאות. כדי לקבל 
כאופטומטריסט  לעסוק  ורישיון  שלכם  האקדמי  בתואר  הכרה 
הרלוונטיים  הגורמים  של  הדרישות  את  להכיר  עליכם  בישראל 

המופיעים בכל קישור ולפנות אליהם ישירות:

הנחיות להגשת בקשה לתעודת עיסוק במקצוע אופטומטריה . 1
של  האינטרנט  באתר  למצוא  ניתן  הבריאות  משרד  מטעם 
נושא:   רפואיים,  מקצועות  לרישוי  האגף  הבריאות,  משרד 

www.health.gov.il :אופטומטריה.   משרד הבריאות
הכרה בתואר אקדמי מחו”ל – הגף להערכת תארים במחוזות, . 2

משרד החינוך.
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הגף להערכת תארים אקדמיים מחו”ל: 
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/

KishreiChutz/HaharachatTeharimAcademyim

במשרד  הקליטה  ליועץ  לפנות  עליכם  האישורים  קבלת  לאחר      .3
העלייה והקליטה לצורך הצגת האישורים והמשך טיפול בתהליך 

www.klita.gov.il    :הרישוי. משרד העלייה והקליטה

 קלינאות תקשורת 

תהליך רישוי לקלינאי תקשורת נקבע ע”י משרד הבריאות. כדי לקבל 
תקשורת  קלינאי/ת  לשמש  ורישיון  שלכם  האקדמי  בתואר  הכרה 
המופיעים  הרלוונטיים  הגופים  דרישות  את  להכיר  עליכם  בישראל 

בכל קישור ולפנות אליהם ישירות: 

תקשורת . 1 בקלינאות  עיסוק  לתעודת  בקשה  להגשת  הנחיות 
קבלת  תהליך  את  המפרט  ומידע  הבריאות   משרד  מטעם 
הבריאות,  משרד  של  האינטרנט  באתר  למצוא  ניתן  הרישיון 
תקשורת.     קלינאות  נושא:  רפואיים,  מקצועות  לרישוי  האגף 

 www.health.gov.il  :משרד הבריאות

הכרה בתואר אקדמי מחו”ל – הגף להערכת תארים במחוזות, . 2
משרד החינוך.

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

KishreiChutz/HaharachatTeharimAcademyim

לאחר קבלת האישורים עליכם לפנות ליועץ הקליטה במשרד . 3
טיפול  והמשך  האישורים  הצגת  לצורך  והקליטה  העלייה 
www.klita.gov.il   :בתהליך הרישוי. משרד העלייה והקליטה
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תזונה – דיאטנות 

תהליך רישוי לדיאטנים נקבע ע”י משרד הבריאות. כדי לקבל הכרה 
עליכם  בישראל  כדיאטנ/ית  לעבוד  ורישיון  שלכם  האקדמי  בתואר 
להכיר את הדרישות של הגורמים הרלוונטיים המופיעים בכל קישור 

ולפנות אליהם ישירות:

דיאטנות . 1 במקצוע  עיסוק  לתעודת  בקשה  להגשת  הנחיות 
מטעם משרד הבריאות ניתן למצוא באתר האינטרנט של משרד 
 הבריאות, האגף לרישוי מקצועות רפואיים, נושא: תזונה – דיאטנות.   

www.health.gov.il  :משרד הבריאות

הכרה בתואר אקדמי מחו”ל – הגף להערכת תארים במחוזות, . 2
משרד החינוך. הגף להערכת תארים אקדמיים מחו”ל: 

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

לאחר קבלת האישורים עליכם לפנות ליועץ הקליטה במשרד . 3
טיפול  והמשך  האישורים  הצגת  לצורך  והקליטה  העלייה 
 www.klita.gov.il   :בתהליך הרישוי.   משרד העלייה והקליטה

פיזיותרפיה

תהליך רישוי לפיזיותרפיסטים נקבע ע”י משרד הבריאות. כדי לקבל 
בישראל  שלכם  האקדמי  בתואר  והכרה  כפיזיותרפיסט/ית  הכרה 

עליכם לפנות במקביל למשרדים הבאים:

פיזיותרפיה . 1 במקצוע  עיסוק  לתעודת  בקשה  להגשת  הנחיות 
של  האינטרנט  באתר  למצוא  ניתן  הבריאות  משרד  מטעם 
נושא:   רפואיים,  מקצועות  לרישוי  האגף  הבריאות,  משרד 

www.health.gov.il :פיזיותרפיה”.  משרד הבריאות“

הכרה בתואר אקדמי מחו”ל – הגף להערכת תארים במחוזות, . 2
משרד החינוך. הגף להערכת תארים אקדמיים מחו”ל: 

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

לאחר קבלת האישורים עליכם לפנות ליועץ הקליטה במשרד . 3
העלייה והקליטה לצורך הצגת האישורים והמשך טיפול בתהליך 

 www.klita.gov.il :הרישוי.   משרד העלייה והקליטה
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ריפוי בעיסוק

תהליך רישוי למרפאים בעיסוק נקבע ע”י משרד הבריאות. כדי לקבל 
בישראל  שלך  האקדמי  בתואר  והכרה  בעיסוק  כמרפא/ה  הכרה 

עליכם לפנות במקביל למשרדים הבאים:

הנחיות להגשת בקשה לתעודת מרפא בעיסוק מטעם משרד . 1
הבריאות,  משרד  של  האינטרנט  באתר  למצוא  ניתן  הבריאות 
משרד  בעיסוק.  ריפוי  נושא:  רפואיים,  מקצועות  לרישוי  האגף 

 www.health.gov.il :הבריאות

הכרה בתואר אקדמי מחו”ל – הגף להערכת תארים במחוזות, . 2
משרד החינוך. הגף להערכת תארים אקדמיים מחו”ל:

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

לאחר קבלת האישורים עליכם לפנות ליועץ הקליטה במשרד . 3
העלייה והקליטה לצורך הצגת האישורים והמשך טיפול בתהליך 

 www.klita.gov.il  :הרישוי.  משרד העלייה והקליטה

עובדי מעבדה רפואית )לבורנטים(

תהליך רישוי לעובדי מעבדה )לבורנטים( נקבע ע”י משרד הבריאות. 
כדי לקבל הכרה כעובד/ת מעבדה )לבורנט( והכרה בתואר שלכם 

בישראל עליכם לפנות במקביל למשרדים הבאים:

הנחיות להגשת בקשה לתעודת עובדי מעבדה מטעם משרד . 1
הבריאות,  משרד  של  האינטרנט  באתר  למצוא  ניתן  הבריאות 
מעבדה.  עובדי  נושא:  רפואיים,  מקצועות  לרישוי   האגף 

www.health.gov.il  :משרד הבריאות

הכרה בתואר אקדמי מחו”ל – הגף להערכת תארים במחוזות, . 2
משרד החינוך.  הגף להערכת תארים אקדמיים מחו”ל: 

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

לאחר קבלת האישורים עליכם לפנות ליועץ הקליטה במשרד . 3
העלייה והקליטה לצורך הצגת האישורים והמשך טיפול בתהליך 

 www.klita.gov.il הרישוי.  משרד העלייה והקליטה:  
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כירופרקטיקה 

לקבל  כדי  הבריאות.  משרד  ע"י  נקבע  לכירופרקטים  רישוי  תהליך 
לפנות  עליכם  בישראל  שלכם  בתואר  והכרה  ככירופרקט  הכרה 

במקביל למשרדים שלהלן:

משרד . 1 מטעם  כירופרקט  לתעודת  בקשה  להגשת  הנחיות 
הבריאות,  משרד  של  האינטרנט  באתר  למצוא  ניתן  הבריאות 
כירופרקטיקה.  נושא:  רפואיים,  מקצועות  לרישוי  האגף 
הזכאות  בדיקת  נעשית  הבקשה,  מסמכי  קבלת  לאחר 
רפואיים.    מקצועות  לרישוי  האגף  ידי  על  התעודה   לקבלת 

www.health.gov.il  :משרד הבריאות

הכרה בתואר אקדמי מחו"ל – הגף להערכת תארים במחוזות, . 2
משרד החינוך.  הגף להערכת תארים אקדמיים מחו"ל: 

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

עוזרי רוקחים

כדי לעסוק במקצוע עוזרי רוקחים במדינת ישראל, יש לקבל רישיון 
רישיון  קבלת  תהליכי  על  מפורט  מידע  הבריאות.  משרד  מטעם 
של  האינטרנט  באתר  למצוא  ניתן  לרישיון  בקשה  להגשת  והנחיות 
עוזרי  נושא:   רפואיים,  מקצועות  לרישוי  האגף  הבריאות,  משרד 

www.health.gov.il  :רוקחים.  משרד הבריאות

 קרימינולוגיה קלינית 

ע"י משרד הבריאות.  תהליך קבלת תעודת קרימינולוג קליני נקבע 
כדי לבדוק זכאותכם  לקבלת תעודת קרימינולוג קליני מטעם משרד 
הבריאות, עליכם לפנות למשרד הבריאות, לאגף לרישוי מקצועות 

רפואיים.  

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

ולעמוד בבחינה הממשלתית במקצוע זה.

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

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

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

קיימות 4 דרגות של טכנאות שיניים: מעשי, מוסמך, אומן ומומחה:

על סמך תעודה 	  ניתן   – שיניים בדרגת מעשי  רישיון בטכנאות 
המעידה על סיום הלימודים במסגרת תיכונית מוכרת והצלחה 
בבחינה של משרד הכלכלה והתעשייה. הרישיון ניתן גם לטכנאי 
שיניים שלמד לימודים לדרגת מוסמך אך נכשל בבחינת הרישוי 

הממשלתית וכן לעולה חדש עם ותק של חמש שנים בחו"ל. 

רישיון בטכנאות שיניים בדרגת מוסמך – ניתן על סמך תעודה 	 
של  וותק  או  מוכרת  במסגרת  הלימודים  סיום  על  המעידה 
בבחינת  בהצלחה  ועמידה  מעשי,  שיניים  כטכנאי  שנתיים 

הרישוי הממשלתית.

שלוש 	  סמך  על  בניתן   – אומן  בדרגת  שיניים  בטכנאות  רישיון 
כטכנאי  לעיסוק  הרישיון  קבלת  לאחר  מקצועי  וותק  שנות 

שיניים מוסמך.

שיניים 	  ניתן לטכנאי   – שיניים בדרגת מומחה  רישיון בטכנאות 
מוכרת,  במסגרת  מומחה  לדרגת  לימודיו  שסיים  אומן  בדרגת 

ועמד בהצלחה בבחינות הרישוי הממשלתיות. 

האינטרנט 	  באתר  למצוא  ניתן  רישוי  תהליכי  על  מפורט  מידע 
נושא:  רפואיים,  מקצועות  לרישוי  האגף  הבריאות,  משרד  של 

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

שיננות

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

המבקש לקבל רישיון לעסוק במקצוע השיננות חייב לסיים לימודים 
מוכרים במקצוע זה במוסד מוכר ולעמוד בהצלחה בבחינת הרישוי 

הממשלתית. 

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

www.health.gov.il  :רפואיים, נושא: שיננות.     משרד הבריאות

סייעות לרפואת שיניים 

תעודות  להנפיק  הבריאות  משרד  על  נאסר  בג"צ,  החלטת  על-פי 
להסדרת  עד  לכן,  שיניים.  לרופא  סייעות  למקצוע  מעמד  הכרת 
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הנושא בחקיקה, לא ינפיק המשרד תעודות הכרת מעמד כפי שהיה 
מקובל עד היום.

אולם על-פי פסק הדין, רשאים מעסיקים ציבוריים ואחרים להעסיק 
גם מי שאין בידו תעודת הכרת מעמד ממשרד הבריאות.

גנטיקה קלינית 
לקבל  יש  ישראל,  במדינת  קלינית  גנטיקה  במקצוע  לעסוק  כדי 

תעודת הכרה במעמד מטעם משרד הבריאות. 
גנטיקה קלינית כוללת 3 תחומים:

	   ציטוגנטיקה קלינית
	   גנטיקה קלינית מולקולרית / ביוכימית

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

ממשלתית.
בקשה  להגשת  והנחיות  תעודה  קבלת  תהליכי  על  מפורט  מידע 
של  האינטרנט  באתר  למצוא  ניתן  במקצוע  הכרה   לתעודת 
גנטיקה  נושא:  רפואיים,  מקצועות  לרישוי  האגף  הבריאות,  משרד 

קלינית.    
www.health.gov.i  :משרד הבריאות   

היפנוזה 
כדי לעסוק בהיפנוזה במדינת ישראל, יש לקבל רישיון מטעם משרד 

הבריאות. 
המעוניינים להגיש בקשה לרישיון לעסוק בהיפנוזה נדרשים לעמוד 

בקריטריונים הבאים:
שיניים/	  ברפואה/ברפואת  לעסוק  בתוקף  רישיון  בעלי 

בפסיכולוגיה.
מוכר 	  )קורס  להיפנוזה  מוכר  בקורס  היפנוט  לימודי  סיימו 

המתנהל באחת מן האוניברסיטאות בארץ או ב"מכון מוכר" – 
מכון פרטי ללימודי הפנוט אשר הוכר על ידי משרד הבריאות(.

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

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

www.health.gov.i  :רפואיים, נושא: היפנוזה.   משרד הבריאות
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מקצועות דורשי רישיון – מקצועות חופשיים

הוראה

הכרה  לקבל  כדי  החינוך.  משרד  ע”י  מתבצע  מורים  רישום  תהליך 
לפנות  עליכם  בישראל  שלכם  האקדמי  בתואר  והכרה  כמורה 

למשרדים הבאים: 

הכרה בדיפלומה מקצועית – קליטת מורים וגננות עולים חדשים, . 1
 www.education.gov.il   :משרד החינוך.  משרד החינוך

הכרה בתואר אקדמי מחו”ל – הגף להערכת תארים במחוזות, . 2
משרד החינוך. הגף להערכת תארים אקדמיים מחו”ל: 

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

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

 www.klita.gov.il :המסמכים. משרד העלייה והקליטה

  עריכת דין 

להתקבל  כדי  דין.  עורכי  לשכת  ע”י  נקבע  דין  לעורכי  רישוי  תהליך 
כחבר בלשכת עורכי הדין הישראלית ולעסוק בעריכת דין בישראל, 
יש לעבור 9 בחינות בדיני מדינת ישראל  בנושאים הקשורים לחוקים 
הנהוגים בארץ, ולאחר מכן להתמחות אצל עורך דין ישראלי המוכר 

ע”י לשכת עו”ד בישראל. 

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

ששימש  מי  ו/או  בחו”ל  דין  לעריכת  הוסמך  שלא  חדש  עולה 
כעורך-דין בחו”ל פחות משנתיים:

א.    יש לתרגם לעברית את הדיפלומה ואת גיליון הציונים ע”י 
אלא  האנגלית  בשפה  מסמך  לתרגם  צורך  )אין  נוטריון 

להביא העתק נאמן למקור(.

לגשת  יש  בתואר,  הכרה  אישור  לקבל  כדי  מכן,  לאחר   
לאוניברסיטה העברית בירושלים, למדור להכרה בתארים 

זרים, עם הדיפלומה המקורית וגיליון ציונים.

ב.    לאחר קבלת האישורים הרלוונטיים )מקור או העתק נאמן 
למקור(, כדי לפתוח תיק יש לגשת ללשכה בירושלים )רח’ 

שופן 1(, למחלקת מתמחים.  

      



 מקצועות דורשי רישיון - לאן לפנות20

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

אין צורך באישור מן האוניברסיטה העברית.    
דיפלומה  עם  מתמחים,  למחלקת  ללשכה,  ישירות  להגיע  יש 
מתורגמת )מקור/העתק נאמן למקור( וכן מסמכים רלוונטיים 
בחו”ל  הרישיון  קבלת  על  המעידים  נוטריון  ע”י  מתורגמים 
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(:  

א.     יש לתרגם לעברית את הדיפלומה ואת גיליון הציונים ע”י 
אלא  האנגלית  בשפה  מסמך  לתרגם  צורך  )אין  נוטריון 

להביא העתק נאמן למקור(.

לגשת  יש  בתואר,  הכרה  אישור  לקבל  כדי  מכן,  לאחר   
לאוניברסיטה העברית בירושלים, למדור להכרה בתארים 

זרים, עם הדיפלומה המקורית וגיליון ציונים.

ב.    לאחר קבלת האישורים הרלוונטיים )מקור או העתק נאמן 
למקור(, כדי לפתוח תיק יש לגשת ללשכה בירושלים )רח’ 

שופן 1(, למחלקת מתמחים.  
 http://www.israelbar.org.il/  :לשכת עורכי הדין  

לצורך הכרה בתואר אקדמי מחו”ל – יש לפנות לגף להערכת . 2
תארים  להערכת  הגף  החינוך.  משרד  במחוזות,  תארים 

אקדמיים מחו”ל: 
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/
KishreiChutz/HaharachatTeharimAcademyim

לאחר קבלת האישור להיבחן בדיני מדינת ישראל של לשכת . 3
עו”ד, עליכם לפנות ליועץ הקליטה במשרד העלייה והקליטה 
 – הרישוי  בתהליך  טיפול  והמשך  האישורים  הצגת  לצורך 
 קורסי הכנה לרישוי ומימון התמחות. משרד העלייה והקליטה: 

  www.klita.gov.il

קורסי הכנה לרישוי  

 עולים עורכי דין ומשפטנים חייבים להיבחן ב-9 בחינות בדיני מדינת
  ישראל. משרד העלייה והקליטה מקיים קורסי הכנה לקראת

 הבחינות האמורות.  
 הקורסים נפתחים בכל שנה בשני מחזורים ומורכבים מארבעה-

חמישה קורסים לכל מחזור לימודים. 
 הקורסים מתקיימים בשעות הערב והמשתתפים הזכאים לכך 
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מקבלים סיוע בנסיעות על-פי נוהלי המשרד. הקורסים מתקיימים 
באזור תל-אביב. 

השתתפות עצמית:
ומשלמים  הראשון,  הקורס  בעבור  מתשלום  לפטור  זכאים  העולים 

השתתפות עצמית סמלית החל בקורס השני.

אופן ההרשמה:
מגוריכם.  באזור  הקליטה  יועץ  אצל  נעשית  לקורסים   ההרשמה 
וכן באתר משרד  יועץ הקליטה  ניתן לקבל אצל  פרטים על הקורס 

העלייה והקליטה.

ראיית חשבון 

כדי  החשבון.  רואי  מועצת  ע”י  נקבע  חשבון  לרואי  הרישוי  תהליך 
לעסוק בראיית חשבון בישראל, יש לעבור 15 בחינות. עולים חדשים 
שעסקו בפועל במקצוע ראיית חשבון במשך לפחות שנתיים פטורים 
הנהוגים  לחוקים  הקשורים  בנושאים  בחינות   4 למעט  מבחינות, 

בארץ:

משפט עסקי	 

דיני תאגידים ומסחר	 

מיסים א’	 

מיסים ב’ 	 

מהתמחות  מחו”ל  רישיון  בעלי  חשבון  רואי  פוטרת  אינה  המועצה 
להחלטת   )בהתאם  שנתיים  עד  חודשים   6 של  בהיקף  בישראל 

מועצת רואי חשבון(. 

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

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

הכרה בתואר אקדמי מחו”ל – הגף להערכת תארים במחוזות, . 2
משרד החינוך.

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

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

 www.klita.gov.il  :העלייה והקליטה
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קורסי הכנה לרישוי 

כאמור, עולים שהנם רואי חשבון חייבים להיבחן ב-4 בחינות. משרד 
הנ”ל.  הבחינות  לקראת  הכנה  קורסי  מקיים  והקליטה  העלייה 

הקורסים נפתחים מדי שנה. 

לכך  הזכאים  והמשתתפים  הערב  בשעות  מתקיימים  הקורסים 
מתקיימים  הקורסים  המשרד.  נוהלי  על-פי  בנסיעות  סיוע  מקבלים 

באזור תל-אביב. 

השתתפות עצמית:
העולים זכאים לפטור מתשלום בעבור הקורס הראשון, והחל בקורס 

השני משלמים השתתפות עצמית סמלית.

אופן ההרשמה:
מגוריכם.  באזור  הקליטה  יועץ  אצל  נעשית  לקורסים   ההרשמה 
וכן באתר משרד  יועץ הקליטה  ניתן לקבל אצל  פרטים על הקורס 

העלייה והקליטה. 

 עבודה סוציאלית

הרווחה  משרד  ע”י  מתבצע  סוציאליים  לעובדים  רישום  תהליך 
והכרה  סוציאלי  כעובד  הכרה  לקבל  כדי  החברתיים.  והשירותים 

בתואר האקדמי שלכם בישראל עליכם לפנות למשרדים שלהלן:

הכרה בדיפלומה מקצועית – יש להיכנס לאתר משרד הרווחה . 1
והשירותים החברתיים, נושא: רישום עובדים סוציאליים. 

   www.molsa.gov.il
הכרה בתואר אקדמי מחו”ל – הגף להערכת תארים במחוזות, 

משרד החינוך . הגף להערכת תארים אקדמיים מחו”ל:   
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/

KishreiChutz/HaharachatTeharimAcademyim

יועץ הקליטה . 2 מומלץ להתעדכן בטרם התחלת התהליך אצל 
הגשת  והליך  נוסף  למידע  בנוגע  והקליטה  העלייה  במשרד 

www.klita.gov.il   :המסמכים. משרד העלייה והקליטה
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תחבורה ובניין

נהגי רכב כבד, נהגי תחבורה ציבורית

למבקשי המרה לרכב מסוג משא כבד/גורר תומך: 

הרישוי  למשרדי  לפנות  ניתן  נהיגה  רישיון  להמרת  בקשות  להגשת 
בערים: חולון, ירושלים, חיפה, באר-שבע, אשקלון ואילת.

 www.mot.gov.il  :משרד התחבורה

מהנדסים ואדריכלים

הכלכלה  משרד  ע”י  מתבצע  ואדריכלים  מהנדסים  ורישוי  רישום 
והתעשייה.

המהנדסים . 1 בפנקס  מתבצע  ואדריכלים  מהנדסים  רישום 
והאדריכלים

ואדריכלים . 2 מהנדסים  של  מתקדם(  הסמכה  )שלב  רישוי 
רשומים מתבצע במדור הרישוי ומתבסס על מדור הרישום.

זכאות לרישום:

לבעלי  יוענק  בפנקס  רישום  כי  קובע  והאדריכלים  המהנדסים  חוק 
והמוסד  התעודה  כאשר  באדריכלות,  או  בהנדסה  ראשון  תואר 

מוכרים ע”י הרשם מהנדסים.

זכאות לרישוי:

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

שנים.  שלוש  של  התמחות  הליך  בתום  לרישוי  לבחינה  לגשת  ניתן 

 הכרה של התמחות בחו”ל: 
מתוך  בחו”ל  התמחות  שנתיים  עד  של  הכרה  מאפשר  החוק 
בארץ. תתבצע  נוספת  מלאה  שנה  של  התמחות  השנים.   שלוש 
התמחות  שנות  שלוש  בתום  ההנדסה  מקצועות  ביתר   – מהנדסים 

אין חובת בחינה.

מידע נוסף באתר האינטרנט של משרד הכלכלה והתעשייה, נושא: 
  www.moital.gov.il\engineers :רשם המהנדסים והאדריכלים
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מקצועות דורשי רישיון – נותני שירות 

חשמלאים

חשמלאי  להיות  חייב  חשמל  עבודות  בביצוע  העוסק  אדם  כל 
פקודות  ולפי  החשמל  חוק  לפי  המונפק  רישיון  ובעל  מורשה 
החשמל. המבקש רישיון חשמל אשר רכש את הכשרתו בחו״ל 
יידרש לעמוד בתנאים לקבלת הרישוי. מידע נוסף על אודות תנאי 
קבלת הרישיון, הליך הגשת המסמכים ועוד, ניתן למצוא באתר 

  www.moital.gov.il  :משרד הכלכלה והתעשייה

אופטיקאים 

בתחום  מוצאם  מארץ  תעודות  עם  המגיעים  חדשים  עולים 
באופטיקה  מקצוע  לתעודת  זכאותם  בדיקת  לצורך  האופטיקה 
הבכיר  לאגף  והתעשייה,  הכלכלה  למשרד  לפנות  צריכים 
להכשרה ופיתוח כוח אדם. באתר האינטרנט של משרד הכלכלה 
לקבלת  והנחיות  כללים  והתעשייה, תחום הבחינות, מפורסמים 

תעודת במקצוע “אופטיקה”. 

www.moital.gov.il  :משרד הכלכלה והתעשייה

מורי דרך 

מורה דרך בישראל חייב להיות בעל רישיון מטעם משרד התיירות. 

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

התמחות מיוחדים.

תלמיד אשר סיים את תכנית הקורס ועמד בדרישותיו, יהיה 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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רופאים וטרינריים

החקלאות  משרד  ע”י  נקבע  וטרינריים  לרופאים  רישוי  תהליך 
בתואר  והכרה  וטרינר  כרופא  הכרה  לקבל  כדי  הכפר.  ופיתוח 
למשרדים  במקביל  לפנות  עליכם  בישראל  שלכם  האקדמי 

הבאים: 

רישוי רופאים וטרינריים – משרד החקלאות ופיתוח הכפר –   .1
 www.moag.gov.il   .השירותים הווטרינריים

תארים  להערכת  הגף   – מחו”ל  אקדמי  בתואר  הכרה   .2
אקדמיים  תארים  להערכת  הגף  החינוך.   משרד  במחוזות, 

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

הקליטה  ליועץ  לפנות  עליכם  האישורים  קבלת  לאחר   .3
והמשך  לצורך הצגת האישורים  והקליטה  במשרד העלייה 
www. והקליטה:  העלייה  משרד  הרישוי.  בתהליך  טיפול 

klita.gov.il

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

אצל יועץ הקליטה.

קורסי הכנה לרישוי 

אגף תעסוקה מקיים קורס הכנה לרישוי רופאים וטרינריים פעם 
החקלאות.  משרד  שמקיים  הרישוי  מבחן  מועד  לקראת  בשנה 
הקורס מורכב מטרמינולוגיה רפואית ולימודים מקצועיים בתחום 
בפקולטה  וטרינרית  לרפואה  ומתקיים בבית הספר  הווטרינריה 

 לחקלאות בבית דגן.   
הקורס  משתתפי  ניגשים  ובסיומו  חודשים  כ-6  הקורס  משך 
למבחן פנימי. מי שמקבל ציון 70 ומעלה, מקבל ציון מגן המתווסף 
אגף  ע”י  ממומן  הקורס  החקלאות.  משרד  של  המבחן  לציון 
תעסוקה ובמהלכו המשתתפים הזכאים לכך מקבלים סיוע בדמי 
מותנית  הקורס  פתיחת  המשרד.  נוהלי  על-פי  ונסיעות  קיום 

במספר הנרשמים. הרישוי באחריות משרד החקלאות.  
פרטים נוספים באתר משרד החקלאות. 
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מקצועות דורשי רישיון – סוכנים
מתווכים

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

לקראת הענקת הרישיון, יוודא הרשם כי המועמד לרישיון עומד בכל 
התנאים המתחייבים.

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

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

 www.justice.gov.il  :משרד המשפטים

יועצים פנסיוניים, סוכני שיווק פנסיוניים, סוכני ביטוח 

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

בחינות ביסודות . 1

תקופת התמחות. 2

בחינות גמר . 3

הגשת טופס בקשה לקבלת רישיון.. 4
כמו כן, ניתן להגיש בקשה לפטור מבחינות ו/או מתקופת התמחות 
מתקופת  ו/או  מבחינות  פטור  לקבלת  בקשה  הגשת  “נוהל  לפי 

  www.mof.gov.il  :התמחות”.  משרד האוצר



27  מקצועות דורשי רישיון - לאן לפנות

 הערכת תארים אקדמיים מחו”ל

הגף להערכת תארים אקדמיים מחו”ל

מעריך  החינוך  במשרד  מחו”ל  אקדמאיים  תארים  להערכת  הגף 
תארים אקדמאיים שנרכשו בחו”ל בהשוואה לתארים האקדמאיים 
כן,  כמו  הציבורי.  בשירות  ודירוג  שכר  לצורכי  בישראל,  הנהוגים 
ההכרה בתואר לעתים מהווה אחד התנאים להתמודדות במכרזים 

בשירות המדינה, במקום שבו נדרש תואר אקדמי.

אופן הגשת הבקשה:

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

פנייה בדואר:. 1

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

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 מספר   
הרישיון של עורך הדין החותם.

• כל המסמכים האקדמיים צריכים להיות רשמיים ממוסד 	
האם ולא מהשלוחה.

• יש להביא תרגום נוטריוני של כל המסמכים הרלוונטיים 	
ערוכים  המסמכים  )אם  האנגלית  או  העברית  לשפה 

בשפה האנגלית או הרוסית אין צורך בתרגום(. 

 
הקרובה . 2 החינוך  במשרד  המחוזית  ללשכה  אישי  באופן  פנייה 

)מקור+צילום(,  הדרושים  המסמכים  בצירוף  מגוריכם,  למקום 
וכן טופס בקשה המפורסם באתר משרד החינוך.
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שימו לב!

תינתן עדיפות בטיפול לפונים באמצעות הדואר.

פירוט כללי ההערכה לשקילת תארים, רשימת המסמכים הדרושים, 
החינוך  משרד  באתר  מופיעים  וטלפונים  וכתובות  קהל  קבלת  ימי 
“השכלה  הלשונית  תחת   ,www.education.gov.il שכתובתו: 

גבוהה”.

שימו לב!

במשרדים  להשאירם  או  מקוריים  מסמכים  בדואר  לשלוח  אין 
כלשהם! אם אתם נדרשים להציג תעודות מקוריות, התייצבו אישית, 
וקחו  לעיין במסמכים, השאירו את הצילומים  אפשרו לכל המעוניין 

את המסמכים המקוריים.
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לימוד השפה העברית

בכלל  בארץ  בחיים  להשתלבות  חיוני  העברית  השפה  לימוד 
ובתעסוקה בפרט. כמעט בכל עיר בישראל קיימים אולפנים ללימוד 
אולפן  סוגי  ישנם  הצורך.  לפי  הארץ  ברחבי  נפתחים  והם  עברית, 
שונים: למגזר החרדי, לפנסיונרים, לצעירים אקדמאים, אולפני גיור 
אולפנים  ערב,  לאולפני  בוקר  אולפני  בין  לבחור  ניתן  כן  כמו  ועוד. 
המותאמים לעולים על פי דרגת קושי שונה )אולפנים אינטנסיביים 
או אולפנים הפרושים על פני זמן רב יותר( וכד’. ניתן לקבל פרטים 
העלייה  משרד  בלשכת  אישי  קליטה  יועץ  אצל  לאולפן  והפניה 

והקליטה הקרובה למקום המגורים.

אולפנים ייעודיים למקצועות הרפואה ולמקצועות טכנולוגיים

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

הדרושות  שפה  מיומנויות  לומדים  הרפואיים  למקצועות  באולפנים 
אלו  אולפנים  מקצועית.  טרמינולוגיה  וכן  הולם  מקצועי  לתפקוד 
לקורסים  והפרה-רפואיים  הרפואיים  המקצועות  בעלי  את  מכינים 

לרישוי ולתפקוד הולם במקומות העבודה. 

עבודה  למציאת  הדרושות  שפה  מיומנויות  רוכשים  באולפנים 
והשתלבות במקום עבודה וכן טרמינולוגיה מקצועית.

לימודי עברית תעסוקתית

ומטרתם  העולים,  אוכלוסיית  לכלל  מיועדים  תעסוקתיים  אולפנים 
היא הקניית מיומנויות שפה לצורך מציאת עבודה. מידע על זכאותכם 
והקליטה  העלייה  במשרד  לקבל  ניתן  והפנייה  תעסוקתי  לאולפן 

הקרוב למקום המגורים.

הארץ  ברחבי  לעברית  באולפנים  הלימודים  מסלול  על  נוסף 
והקליטה  העלייה  משרד  ע"י  מופעלת  זו,  בחוברת  המפורטים 
תכנית שוברי סיוע לעולים מאוקראינה ומצרפת, המתקיימת בכפוף 

לאפשרויות התקציביות ובהתאם לצורכי העולים.

מדובר בתכנית זמנית, ובמסגרתה מוענקים שוברי סיוע והשתתפות 
בעלויות של קורסים ללימוד השפה העברית במסגרות פרטיות.

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

אגף יזמות עסקית במשרד העלייה והקליטה מפעיל תכניות לעידוד 
למעוניינים  לסייע  במטרה  חוזרים  ותושבים  עולים  בקרב  יזמות 

לפתוח עסק עצמאי ולהשתלב במגזר העסקי בישראל.

האגף מסייע  בהקמת עסקים חדשים, קידום וביסוס עסקים קיימים, 
מתן ייעוץ עסקי וייעוץ בנושא מיסוי וכן במתן הלוואות בתנאים נוחים.

הסיוע ניתן באמצעות מעלו”ת – 
מרכזים עסקיים לעולים ולתושבים חוזרים:

פועלים  )מעלו”ת(  חוזרים  ולתושבים  לעולים  העסקיים  המרכזים 
ניתן  המרכזים  כתובות  )את  והקליטה  העלייה  משרד  של  בתמיכה 
זו(. במרכזים  למצוא באתר משרד העלייה והקליטה ובסוף חוברת 
גבוהה  מקצועית  הכשרה  בעלי  עסקיים  יועצים  ישנם  העסקיים 
על  המוצעים  העסקיים  הרעיונות  של  ראשונית  הערכה  המבצעים 
הרעיון  משלב  העסקי  היזם  את  מלווים  היועצים  חדשים,  עולים  ידי 
ועד לשלב ההקמה, מכינים תכנית עסקית, מעריכים את סכום ההון 
הראשוני הדרוש לפתיחת העסק, מחשבים את מידת הסיכון הטמון 

בהקמת עסק ומדריכים את העולה היזם.

מספרי הטלפון של סניפי מעלו”ת מופיעים בסוף חוברת זו.

מידע נוסף 

לפרטים נוספים יש לפנות ליועץ הקליטה במשרד העלייה והקליטה 
מרכזי  באמצעות  להתעדכן  וכן  המחוזיות,  היזמות  רכזות  אל  או 

מעלו”ת או באמצעות אתר האינטרנט של משרד העלייה והקליטה.

אתר  באמצעות  אמת  בזמן  עסקי  ייעוץ  שירותי  לקבל  ניתן  כן,  כמו 
לעסקים  ולרשות  והקליטה  העלייה  למשרד  המשותף  אינטרנט 

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

 www.2binisrael.org.il כתובת האתר

באתר ניתן לעיין במגוון פרופילים עסקיים.



31  מקצועות דורשי רישיון - לאן לפנות

כתובות וטלפונים

משרד העלייה והקליטה 

מרכז מידע טלפוני ארצי ...................................................... 03-9733333

מענה בשפות רוסית, אמהרית, אנגלית, ספרדית וצרפתית.      

קו חם לשעת חירום ......................................................... 1255-081-010

03-9732143 .............................................................. פקס לכבדי שמיעה 

אתר האינטרנט: 

www.klita.gov.il W

info@moia.gov.il :דואר אלקטרוני

משרד ראשי: רח’ קפלן 2, קריית בן-גוריון, בניין ב’, ירושלים 9195016  
02-6752611 ......................................................................................................  

פניות הציבור............................................................................ 02-6752765

פקס............................................................................................ 02-6752741

03-5209127 .....................................................................................................  

פקס ........................................................................................... 03-5209161    

 מחוז הדרום וירושלים: רח’ זלמן שז”ר 31, באר-שבע... 08-6261216
פקס ............................................................................................. 08-6230811

מרחבים: 

מרחב באר-שבע והנגב, 
רח’ זלמן שז”ר 31, באר-שבע........................................ 1599-500-921
פקס............................................................................................ 08-6280529

 1599-500-923 ........... מרחב ירושלים ויהודה, רח’ הלל 15, ירושלים
פקס............................................................................................ 02-6249398  



 מקצועות דורשי רישיון - לאן לפנות32

מרחב אשדוד ואשקלון, 
שד’ מנחם בגין 1, בניין צימר אשדוד............................ 1599-500-914 
08-8668030 פקס ...........................................................................................  

סניפים:

02-9939111 ................................................ בית-שמש, רח’ השבעה 10 
02-9912540 פקס ..........................................................................................    

08-6878666 קריית-גת, שד’ לכיש 5.........................................................  
 08-6878660 פקס ..........................................................................................  

נתיבות, רח’ יוסף סמילו 10 ................................................. 08-9938673
08-9943307 .......................................................................................... פקס   

אילת, שד’ התמרים 3, מרכז עירוני, קריית הממשלה... 08-6341621
08-6372367 פקס ...........................................................................................  

 08-6341527 ........................................................................ ערד, רח’ חן 34
08-9396201 פקס ..........................................................................................    

אשקלון, רח’ כצנלסון 9.................................................... 1599-500-915
 08 פקס  .......................................................................................... 6790770- 

דימונה, רח’ הצאלה 8............................................................ 08-6563888
08-6563880 פקס ...........................................................................................  

 08-6897033   .... שדרות, סמטת הפלדה 8, מקבץ הדיור פרץ סנטר

08-6610614 פקס ...........................................................................................  

08-9961284 .......................................................... אופקים, רח’ הרצל 37 
08-9962743 פקס ..........................................................................................  

03-5209112   ...... מחוז תל-אביב והמרכז: רח’ אסתר המלכה 6, ת"א

03-5209121 פקס ...........................................................................................    

מרחבים: 

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

03-5209173 פקס ..........................................................................................    
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מרחב ראשון-לציון וחולון, 
 1599-500-910 ................................... רח’ ישראל גלילי 3, ראשון-לציון
פקס ........................................................................................... 03-9525893

מרחב נתניה והשרון, רח’ ברקת 3, נתניה................... 1599-500-905
פקס ........................................................................................... 09-8629435

מרחב פתח-תקווה והשפלה, רח’ ההסתדרות 26............1599-500-90 
פקס ........................................................................................... 03-9312606

סניפים:

רחובות, רח’ בנימין 12 ....................................................................... 08-9378000

פקס ............................................................................................ 08-9390256

השרון, רח’ התע”ש 23 כפר-סבא................................. 1599-500-906
פקס ........................................................................................... 09-7663515

1599-500-912 ....................... רמלה, רח’ הרצל 91, קריית הממשלה
פקס ........................................................................................... 08-9208019  

חולון, רח’ אילת 36............................................................ 1599-500-908
פקס ........................................................................................... 03-5056997  

04-8631111 מחוז חיפה והצפון: שד’ הפל-ים 15, בניין א’, חיפה.......  

04-8622589 פקס ...........................................................................................    

מרחבים:

מרחב חיפה והקריות, שד’ הפל-ים 15 בניין ב’ חיפה....... 1599-500-922 

פקס ............................................................................................ 04-8632336

 1599-500-920 מרחב גליל עליון, בניין ביג, אזור התעשייה, כרמיאל.....  
פקס ............................................................................................ 04-9580875

מרחב נצרת-עילית, רח’ המלאכה 52, בניין “לב עסקים” 1599-500-903
פקס ........................................................................................... 04-6564019  

מרחב חדרה, רח’ הלל יפה 13 ...................................... 1599-500-904
פקס ........................................................................................... 04-6108417  
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סניפים: 

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

 04-6720399 טבריה, רח’ השומר 47, מרכז קליטה, בניין 2................  
פקס..........................................................................................  6717061- 04

מגדל-העמק, רח’ ניצנים 39, מרכז מסחרי, קומה ב’... 04-6540331  
פקס............................................................................................ 04-6040376

  04-9950400  ...................................................... נהריה, דרך העצמאות 9
04-9950404 פקס...........................................................................................    

04-6098300/1   .......................................... עפולה, רח’ יהושע חנקין 34
04-6098305 ........................................................................................... פקס 

קריית-שמונה, שד’ תל חי 104, כיכר צה”ל....................  04-6818400  
04-6818405 .......................................................................................... פקס   

04-6920218 צפת, קניון שערי העיר, בניין קלאב מרקט, קומה ב’....  
פקס...........................................................................................  04-6820571

04-9078301 ............................ מעלות, שד’ ירושלים 21, קניון רקפות 
פקס...........................................................................................  04-8202996  

עכו, רח’ שלום הגליל 1, קניון עכו 35 ............................... 04-9910725
פקס...........................................................................................  04-9916833

אתרי משרד העלייה והקליטה:

אתר המשרד )פועל ב-5 שפות(

 www.klita.gov.il  W

האתר להעצמת השפה העברית )פועל ב-6 שפות(

http://hebrew.moia.gov.il  W

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

www.2binisrael.org.il W

אתר המינהל לסטודנטים עולים )פועל ב-5 שפות(

www.studentsolim.gov.il
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מידע על הגעת עולים

נתב”ג: סניף משרד העלייה והקליטה..............................  03-9774111

 משרד החינוך 

www.education.gov.il  W 

02-5602222 ............................................................................ משרד ראשי 

הגף להערכת תארים אקדמיים מחו”ל:

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

02-5601684 ......... מחוז ירושלים, רח’ כנפי נשרים 22, גבעת שאול 

מחוז חיפה, רח’ הפל-ים 15, בניין המפרש....................  04-8632566

מחוז הדרום, רח’ התקווה 4, באר-שבע..........................  08-6263255

 משרד הבריאות 

www.health.gov.il  W 

מוקד קול הבריאות

מוקד קול הבריאות הוקם ע”י משרד הבריאות כדי לאפשר לציבור 
הנרחב קבלת מידע כללי ואישי באופן נגיש וזמין, וכדי לספק מענה 
בקשה  רפואיים,  מקצועות  רישוי  כגון  רבים  בתחומים  מקצועי 
בריאות  ביטוח  חוק  הסביבה,  בריאות  וניידות,  שיקום  למכשירי 
ממלכתי ועוד. השירות ניתן בשפות עברית, ערבית, צרפתית, רוסית 

ואנגלית.

טלפון המוקד...........................................................  5400*, 08-6241010    
פקס...........................................................................................  02-5655969  

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
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משרד התחבורה 

www.mot.gov.il   W

02-6663222 ,02-6663333  ................................................ משרד ראשי

מרכז מידע ארצי ממוחשב ואישי .......................... 5678*/1222-5678 

משרד הכלכלה והתעשייה 

www.economy.gov.il   W

02-6662000  ............................................................................ משרד ראשי

*6675 .................................................. מוקד משרד הכלכלה והתעשייה 

משרד המשפטים 

www.justice.gov.il   W

02-6466666  ............................................................................ משרד ראשי

משרד האוצר 

www.mof.gov.il   W

02-5317111 ............................................................................ משרד ראשי 

משרד הרווחה והשירותים החברתיים 

www.molsa.gov.il   W

118 ................................................................................................. מוקד ארצי 

משרד התיירות 

www.tourism.gov.il   W

02-6664200  ............................................................................ משרד ראשי

משרד החקלאות ופיתוח הכפר 

www.moag.gov.il   W

03-9485800  ............................................................................ משרד ראשי
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מעלו”ת )מרכזים עסקיים לעולים ולתושבים חוזרים(:

מעלו”ת צפון מזרחי: 

אשכול גליל מזרחי,  רמת-הגולן והכינרת ...................... 04-6792969

מעלו”ת צפון מערבי: 

אשכול גליל מערבי, חיפה והקריות .................................. 04-8703838

מעלו”ת נתניה והשרון: 

אשכול חדרה, נתניה, רעננה, כפר סבא, הרצליה ........ 09-8855661

מעלו”ת גוש דן: 

אשכול ראשל”צ, רחובות, ת”א, חולון, בת-ים, 
בני ברק, אריאל ויו”ש............................................................. 03-5501128

מעלו”ת ירושלים: 

02-6794242 ........................... אשכול ירושלים וחלק מיהודה ושומרון 

מעלו”ת דרום: 

אשכול אשדוד, אשקלון, באר שבע והנגב.....................054-7807807

09-8855661 .............................................................. מוקד יוצאי אתיופיה 
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רשימת פרסומים בעברית להזמנה בדואר
ניתן להזמין חוברות ועלונים בשפות אחדות מאגף מידע ופרסום שבמשרד 

העלייה והקליטה. הפרסומים יישלחו אליכם בדואר ללא תשלום.
להזמנת פרסומים בעברית, סמנו את הפרסומים שברצונכם לקבל בדואר, 

ושלחו את ההזמנה לכתובת שלהלן:
משרד העלייה והקליטה, אגף מידע ופרסום, רח' הלל 15, ירושלים 9458115

ופרסום  מידע  אגף  פרסומי  בכל  מופיעה  נוספות  בשפות  הפרסומים  רשימת 
www.klita.gov.il :בשפות, וכן באתר המשרד

נא כתבו את פרטיכם למשלוח הדואר:

שם פרטי ומשפחה 

כתובת    מיקוד 

תאריך 

  מדריך לעולה

  דיור

 תעסוקה

 חינוך 

 שירות עולים בצה"ל

 זכויות של אנשים עם מוגבלות

 מרכזי תעסוקה לעולים ולתושבים חוזרים - כתובות וטלפונים

 סל"ע - סדנאות לחיפוש עבודה

 לאן לפנות

 נפגעי פעולות איבה

 רישום עולים לקופות חולים

 כללי רחצה בים

 מפת ישראל

 יומן שבועי לעולה תשע"ו

 משרד העלייה והקליטה – 
     עלון כתובות וטלפונים
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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 "זכויות של אנשים עם מוגבלות" ? 

 נמל-התעופה    משרד העלייה והקליטה   מקום אחר

פרט 

באיזו מידה סיפק לך פרסום זה את המבוקש?  .2

1          2          3          4          5

הערות: 

 

האם פרסום זה סייע לך בתהליך הקליטה בישראל?   .3

כן/לא, פרט 

האם המידע בפרסום זה מנוסח בצורה מובנת וברורה?   .4

כן/לא, פרט 

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

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:

משרד העלייה והקליטה, אגף מידע ופרסום, רח' הלל 15, ירושלים 9458115

או לשלוח לפקס שמספרו 02-6241585.

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

תודה על שיתוף הפעולה וקליטה קלה ומוצלחת.     


