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 בפורטל העוסקים במקצועות הרפואה של משרד הבריאות אחים/יותהנחיות שימוש ל
 

 .פורטל העוסקים במקצועות הרפואהיש להיכנס ל

יש להכניס את הפרטים המבוקשים ולהקיש על  הגשת בקשה למילוי שאלון מקוון במקצועות הבריאות תחת הכותרת .1

 .לשם קבלת שם משתמש וסיסמה םסיו מקש

 

o חובה להזין דוא"ל וטלפון סלולארי מעודכנים.  

o יש להקפיד על הזנת הפרטים האישיים בדיוק כפי שמופיעים בתעודת הזהות. 

 :במידה שכל הפרטים שהוזנו תקינים, יישלח .2

o  לעדכון סיסמא קבועהקישור לכניסה 

  להלן צילום של המייל שיתקבל

https://my.health.gov.il/MyPortal/MedWorkers/NewIdent/AbroadWorkers/Pages/DemographicQstnr.aspx
https://my.health.gov.il/MyPortal/MedWorkers/NewIdent/AbroadWorkers/Pages/DemographicQstnr.aspx
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 הקישור יעלה המסך הבא:לאחר לחיצה על  .3

 

 בסיום התהליך תשלח למייל ההודעה הבאה: .4
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 יופיע על המסך הקישור למילוי השאלון:

 

 

 יש להכניס תעודת הזהות והסיסמא הקבועה שנבחרה בתהליך שתואר למעלה .5

 

o  
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  .השאלון לעובדים במקצועות הבריאות לאחר אתחול הסיסמה יש למלא את .6

 

 
 

o  להזין את הפרטים המבוקשיםבכל לשונית יש. 

o המשך לשלב הבא על מנת לעבור ללשונית הבאה ולשמור על הנתונים שהוקלדו, יש להקיש על. 

 

o יש להזין את נתוני התואר הראשון והתואר השני )וכן תארים נוספים , אם יש(, החוג,  מוסדות לימוד בלשונית

 .המגמה

o מתי עד מתי ועדים מהיכן באיזה תפקיד ומיש לציין, במידה ורלוונטי,  מקומות עבודה בסיעוד  בלשונית

 .הועסקת בתפקיד אח/אחות

o יש לציין, במידה ורלוונטי, רישוי במדינה נוספת פרטי רישוי בלשונית. 

o יש לציין, במידה ורלוונטי, התמחות קודמת התמחויות מוכרות בלשונית. 

o להדפיס ולחתום על ההצהרהיש לסמן את שדות החובה,  הצהרה בלשונית. 

o יש להעלות  ,בנוסף .סריקת הצהרה חתומה לאחר מכן יש לסרוק את ההצהרה ולהעלות את הקובץ לשדה

 .תמונת פספורט לשדהעדכנית תמונה 

 

o ניתן לראות רשימה של קבצים אותם  רשימת צרופות שניתן להעלות באזור שנקרא צרופות לבקשה בלשונית

  .ש במידת הצורך )אינם חובה(משרד הבריאות עשוי לבק
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o ניתן לראות את כל הקבצים שהועלו עד כה בתהליך רשימת צרופות שהועלו בהצלחה באזור. 

o  לאורך התהליך יש לצרף את כל המסמכים הנדרשים, כפי שמפורט בדפי רישוי המקצוע. תהליך קבלת הקבצים

 .במשרד הבריאות אורך כשעה

o  וברורהיש לצרף מסמכים ברמת סריקה טובה. 

o רשימת צרופות שהועלו בהצלחה רק קבצים שעברו את תהליכי אבטחת המידע בהצלחה ייכנסו לאזור . 

 מינהל יש להכניסם למעטפה ולשלוח אותם בדואר רשום אל –בגמר סריקת המסמכים והעלתם לפורטל בהצלחה  .7

 .במשרד הבריאות הסיעוד

o לאחר מילוי השאלון והעלאת המסמכים לפורטל, תבדק הבקשה באגף המקצועי.  

o )באם חסרים מסמכים, תשלח הודעה ובה דרישה להמשך מילוי השאלון )עם הנחיות פרטניות. 

 

o  

o  החלטה בדיקה מקצועית ומתןלאחר שכל הקבצים הנדרשים יועלו וכל הנתונים יעודכנו, תועבר הבקשה לשם. 

o  האישי בפורטל באזורהמשך המעקב על סטטוס הבקשה יעשה. 

https://www.health.gov.il/UnitsOffice/HR/professions/Pages/default.aspx
https://www.health.gov.il/UnitsOffice/HR/professions/Pages/default.aspx

