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משרד הבריאות

המועצה המדעית של הר"ש

קריטריונים פנימיים להפעלת תקנה ( 32ב) לתקנות רופאי השיניים (אישור תואר
מומחה ובחינות) (תיקון מס'  )2התשנ"ו)1996-
 .1פטור מלא מהתמחות ובחינות :
בכל מקרה תידרש כמינימום עבודה בפועל (במקרה שתתוקן התקנה – מחוץ לישראל; כל
עוד לא תתוקן התקנה – יתחשבו גם בעבודה בישראל) כמומחה בתחום מסויים במישרה
או בהיקף מלא לפחות עשר שנים ,וכן התנאי הנוסף הבא :
א .המועצה קבעה ,שהמועמד בעל כישורים קליניים יחודיים ונדירים בתחומים חיוניים
בהם אין מיומנות קלינית בישראל.
ב .המועמד כיהן במשך חמש שנים לפחות כמנהל מחלקה או כמנהל תכנית התמחות
במחלקה לרפואת שיניים בבית-חולים או בבית ספר לרפואת שיניים שהמנהל הכיר
בו ,בהמלצת המועצה (להלן – "מוסד מוכר") ,ובלבד שאותה מחלקה מקיימת מסלול
התמחות שאותה מדינה מכירה בו לצורך אישור תואר מומחה בה ושהניח את דעתה
של המועצה שהוא לכל הפחות שקול מבחינת היקף ,תוכן ורמה לאלה הנהוגים בארץ
(להלן – "מסלול התמחות מוכר").
ג .המועמד מכהן כפרופסור חבר לפחות במוסד מוכר ,לאחר שכיהן במשך עשר שנים
לפחות במישרה מלאה במוסד מוכר ,במחלקה המקיימת מסלול התמחות מוכר.
ד .המועמד מכהן כפרופסור מן המנין במשך שנתיים לפחות במוסד מוכר ,במחלקה
המקיימת מסלול התמחות מוכר.
 .2פטור מהתמחות ומבחינות שלב א' בלבד
א–ד כמו לעיל ,אך הותק המקצועי כמומחה בתחום המבוקש חייב להיות לפחות שבע
שנים ,בנוסף להתקיימות אחד התנאים הנוספים.
ה .עבודה בפועל כמומחה בתחום מסויים במישרה או בהיקף מלא לפחות חמש עשרה
שנים ,מתוכן לפחות עשר שנים בסמוך לפני הגשת הבקשה ,עבודה במוסד מוכר
כרופא מומחה מן המנין במישרה מלאה באותו תחום מומחיות נשוא הבקשה ,ובלבד
שעבד תקופה זו במחלקה המקיימת מסלול התמחות מוכר באותו תחום מומחיות.
 .3פטור מרוטציות במקצועות-משנה קליניים בלבד
כאשר המועמד עבד בפועל במישרה או בהיקף מלא לפחות שנה אחת (במקרה של רוטציה
המצריכה חצי שנה) או שישה חודשים (במקרה של רוטציה המצריכה שלושה חודשים)
במחלקה במוסד מוכר שמקיימת מסלול התמחות מוכר באותו תחום מומחיות שלגביו
נדרשת הרוטציה .אם היתה העבודה כחלק מהתמחות שנעשתה לפי מסלול התמחות
מוכר – רשאי המנהל ,בהמלצת המועצה ,להסתפק גם בתקופות קצרות יותר ,ובלבד
שבכל מקרה לא תפחתנה מהנדרש עפ"י התוספת לתקנות.

 .4פטור מרוטציה במדעי יסוד
אם המועמד עסק במחקר מדעי מכוון ברמה נאותה להנחת דעת המועצה המדעית,
במשרה מלאה ,במשך תקופה של לפחות שישה חודשים רצופים .או אם היתה עבודה זו
חלק אינטגרלי של השגת תואר אקדמי נוסף (תואר שני או שלישי) בתחום מדעי
שהמועצה המדעית אישרה אותו לצורך הענין ואשר כלל הגשת עבודת מחקר באותו
תחום ואשר אינו נובע מהעיסוק ברפואת שיניים ואינו מהווה תואר ברפואת שיניים,
רשאי המנהל ,בהמלצת המועצה המדעית ,לפטור את המועמד מהרוטציה הנדרשת במדעי
יסוד על פי התקנות.
---------------------------------------------------------------------------------------------הערות (לגבי כל הקטגוריות) :
א .במקרה של עבודה במוסד מוכר במישרה או בהיקף חלקי – יוארך משך הזמן הנדרש,
בהתאמה ,לפי חלקיות העבודה .אולם לא תוכר עבודה חלקית לגבי עצם משך הוותק
המקצועי.
ב .בבדיקת כהונה במישרות אקדמיות ,ובמקרה שהכהונה כבר הסתיימה או שהתואר
כבר פג במועד הגשת הבקשה ,יש להתייחס רק לכהונה שלא הסתיימה או לתואר
שלא פג יותר משלש שנים לפני מועד הגשת הבקשה.
ג .בגין עבודה במוסד מוכר ,תידרשנה בין השאר המלצות מתאימות להנחת דעת
המועצה המדעית ממי שהיו ממונים על עבודתו של המועמד ו/או מראשי המוסד לגבי
טיב עבודתו ומישרתו באותו מוסד.
ד .עבודה כמומחה ,לעיל – משמעה עבודה באופן מלא ובלעדי בתחום מומחיות מסויים,
תוך הגבלת העיסוק לאותו תחום בלבד ,אך לא כולל במפורש תקופת השתלמות או
אימון לצורך השגת המומחיות.
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