חדש!!!!
מיבחן סימולטיבי לעולים חדשים
לאור החלטת ממשלה מספר  564מיום  22.11.2020בנושא הסרת חסמים בתעסוקת עולים בישראל במקצועות
רפואיים
מינהל הסיעוד שמח להודיע על מתן אפשרות להיבחן בבחינת רישוי סימולטיבית שתיערך בחודש דצמבר 2021
בחינת רישוי סימולטיבית זו מהווה חלופה (על פי בחירת העולה) לבחינה ממשלתית בכתב המתקיימת באפריל
 2021וספטמבר 2021
בחינת רישוי סימולטיבית מיועדת עבור העומדים בכל הקריטריונים הנ"ל:
.1
.2
.3
.4

מעמד עולה חדש/ה לפי קריטריונים של משרד העלייה והקליטה
מעמד מקצועי בסיעוד הוכר על ידי מינהל הסיעוד-משרד הבריאות למעמד אח/ות מוסמך/ת
זכאות להיבחן בבחינת רישוי ממשלתית נמצאת בתוקף ליום הבחינה
הוצגו אישורי העסקה רשמיים בסיעוד לפחות במשך  5שנים ברצף בעשור אחרון ,באחד מבתי
חולים כלליים מוכרים בחו"ל

לבירור זכאות להירשם לבחינה סימולטיבית זו אנא פנה/י למחלקת הסמכה חו"ל

תיבת מייל הסמכה חו"ל

עם ציון שם ,תאריך עלייה לישראל ומספר תעודת זהות
*הבחינה מיועדת עבור קבוצה של  20נבחנים (הראשונים מבין העומדים בקריטריונים שיסדירו רישומם במחלקת
בחינות עד ספטמבר )2021

Nouveau!!!
Examen par simulation pour les nouveaux immigrants
Vu la décision gouvernementale n° 564 du 22.11.2020 concernant la suppression des obstacles liés à l'emploi d'immigrants
en Israël dans les professions médicales
L'administration des soins infirmier est heureuse d'annoncer qu'elle offre la possibilité de passer un examen
d'accréditation par simulation. Cet examen aura lieu en décembre 2021.
L'examen d'accréditation par simulation est une alternative (selon le choix de l'Oleh) à l'examen gouvernemental par écrit
qui se tiendra en avril 2021 et en septembre 2021.
L'examen d'accréditation par simulation est destiné à ceux/celles qui répondent aux critères suivants:
1.
2.

Statut de nouvel/le immigrant/e selon les critères du Ministère de l'immigration et de l'intégration
Statut professionnel en soins infirmiers reconnu par l'administration des soins infirmiers du Ministère de la santé
concernant le statut d'infirmière qualifiée.
3. L'éligibilité à passer un examen de licence gouvernementale, valide le jour de l'examen.
4. Des certificats de travail officiels en soins infirmiers pendant au moins 5 années consécutives au cours de la
dernière décennie dans l'un des hôpitaux généraux reconnus à l'étranger, ont été présentés.
Pour plus d'informations concernant l'éligibilité de vous inscrire à cet examen par simulation, veuillez nous contacter au
département d'accréditation / étranger, boîte e-mail accréditation  הסמכה חו"לhasmacha.hull@MOH.GOV.IL
à l'étranger en mentionnant votre nom, date de votre Alyah et votre numéro de carte d'identité.
* L'examen est destiné pour un groupe de 20 candidats (les premiers parmi ceux qui répondent aux critères et qui
régleront leur inscription au service des examens jusqu'en septembre 2021)

