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 עמודים 3 מתוך 1 עמוד מס' בי"ס לפראמדיקים פרק משנה:
 

 

 הסמכת פראמדיק בעל תעודה מחו"להנדון: 

 

 כללי .1

 במדינת ישראל. פראמדיקיםמד"א להכשיר ולהסמיך   בסמכות .1.1

זו .1.2 פראמדיק  ןשל המרת רישיו להגדיר תהליך מד"א  על, כנגזרת מסמכות 

בדומה לתהליכי המרת רישיון במקצועות בריאות אחרים  –שנרכש בחו"ל 

.)  )רופאים, אחיות, וכדו'

 תוך עמידהפראמדיקים אשר רכשו את השכלתם בחו"ל הסמכת  –היעד  .1.3

את השכלתם בכל הסטנדרטים הנדרשים מפראמדיקים אשר רכשו 

 במדינת ישראל.

 

 המטר .2

שנרכש בחו"ל, כך להגדיר תהליך אחיד, הנדרש לשם המרת רישיון פראמדיק 

 שיעמוד בסטנדרטים המקובלים במדינת ישראל.

 

 השיטה .3

3.1    :  הגשת הבקשה 

 מדינת אזרח שהינוה בחו"ל, כל פראמדיק בוגר מסלול הכשר 3.1.1

רשאי להגיש בקשה להמרת רישיונו  (קבע תושב)או  ישראל

 לרישיון ישראלי לעסוק במקצוע הפאראמדיק במדינת ישראל.

של מגן דוד אדום,  אגף רפואה למנהלאת הבקשה יש לשלוח  3.1.2

 ולצרף את המסמכים הבאים :

 או תעודת תושב. צילום תעודת זהות ישראלית 3.1.2.1

)כולל דרכי התקשרות עם  3.1.2.2  קורות חיים מפורטים 

.  הפונה(

 לעסוק תעודה/ות המעידה/ות על תואר/רישוי 3.1.2.3

 . הפראמדיק במקצוע

 כנית הלימודים אותה סייםהסילבוס המלא של ת 3.1.2.4

 המועמד.
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  ופרטים של איש קשר במוסד בו סיים לימודיוכתובת  3.1.2.5

 .לצורך אימות פרטים –

 .מכתבי המלצה ממעסיקים אצלם עבד כפראמדיק 3.1.2.6

 

3.2  :  הכשרה משלימה 

 אגף רפואהלאחר אימות הפרטים ועיון בסילבוס, יקבע מנהל  3.2.1

את המרכיבים הנדרשים לצורך השלמת הליך ההמרה. מרכיבים 

 אלו יכללו :

 השלמת פרקים נבחרים מקורס הפראמדיקים  3.2.1.1

.  )לימוד עצמי(

)אר"ן, חומ"ס, אט"ה 3.2.1.2 .פרקי אג"מ  ) 

  .עבודה הליכיופרוטוקולים  3.2.1.3

לאחד  בקשרף המטיצ 3.2.1.2-3.2.1.5לצורך השלמת מרכיבים  3.2.2

 הקורסים הפעילים.

עמידה בהצלחה במבחן ידע תיאורטי, המסכם את חומר הלימוד  3.2.3

 של קורס הפראמדיקים כולו.

)לפחות  ביצוע מגה 3.2.4 רחישים שונים מתחום רפואת ( לת10קודים 

מביה"ס אשפוזית )בהדרכת מדריכים -החירום הטרום

 .ועמידה בהצלחה במבחן מעשי לפראמדיקים(

ניידת טיפול  20ביצוע משמרות חניכה )לפחות  3.2.5 משמרות( על 

 (. טיוטורנמרץ של מד"א )בהדרכת פראמדיק 

 

 בחינה מעשית מסכמת: 3.3

וקבלת חוות דעת מתאימה מהחונך  השלמת משמרות החניכה כנדרשלאחר 

 .לבחינה מעשית מסכמת בקשייגש המ –המרחבי 

 

 

3.4 :  עלות 

הליך ההמרה כרוך בתשלום עבור המרכיבים השונים )השתתפות בקורסים 

יועבר ישירות  משלימים, בחינות, מגה (, אשר  קודים, משמרות חניכה וכדו'

 למגן דוד אדום.
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 :ישראלית תעודת פראמדיק זכאות ל 3.5

אשר עמד בכל הדרישות  בקש תעודת פראמדיק ישראליתמ 3.5.1

ועמד בהצלחה  הסדרת התשלום הנדרש( והמחויבויות )לרבות

יהיה זכאי לקבל תעודת  – והמעשיות ניותוהעיבבחינות 

 .ישראל מדינת שלפראמדיק 

 מנהל ביה"ס לפראמדיקים ימליץ בפני מנהל אגף הרפואה של 3.5.2

 .מד"א על הסמכת המועמד כפראמדיק

יאשר הנפקת תעודת  –רפואה, לאחר שבחן את ההליך  סמנכ"ל 3.5.3

 .פראמדיק

 

 ותוקף אחריות .4

. הליך העבודה תקף אגף רפואהחלה על מנהל הליך העבודה האחריות ליישום 

.  מעת פרסומו

 

 

  

 


