
 

  מבחן ההסמכה הארצי  תקנון 
מטעם איגוד הרפואה הסינית בישראל

מידע כללי על מבחן ההסמכה למטפלים ברפואה סינית

(,NCCAOMמבחן ההסמכה מבוסס על מודל הבחינה של גוף ההסמכה הארצי בארה"ב, )
אשר הותאם לצרכים שלנו בישראל.  צוות ועדת מבחן ההסמכה ואופן פעולתו מפורטים באתר

האגודה.
 

המבחן כולל חמישה פרקים: יסודות הרפואה הסינית, רפואה מערבית, דיקור, איתור נקודות,
   .  כל חמשת פרקי המבחןשל   מותנית בעמידה בדרישות המעברהסמכההקבלת .וצמחי מרפא

העוברים בהצלחה את חמשת פרקי מבחן ההסמכה יזכו לתעודת-

Dipl C.M. )I.A. CM(
Diploma in Chinese Medicine 

(Israeli Association of Chinese Medicine)

, איגוד הרפואה הסינית בישראל"מוסמך לטפל ברפואה סינית מטעם 
תחום התמחות: דיקור וצמחי מרפא סיניים"

  מבחן ההסמכה:   מבנה 

מועד א' של מבחן ההסמכה יתפרש על פני יומיים, לפי הפירוט הבא:
  : יסודות הרפואה הסינית, רפואה מערבית, דיקור )חלק ראשון(היום הראשון של המבחן.
 : איתור נקודות וצמחי מרפא )חלק שני(היום השני של המבחן.

  ההשלמות   מועד   :  מבחן הסמכה

. ואילך2008 במועדי א' משנת בלא יותר משני פרקים מיועד למי שנכשל  ההשלמותמועד
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להלן סדר הפרקים כפי שיופיעו במבחן, מספר השאלות והזמן המוקצב לכל פרק:

חלק ראשון:

 דקות90שאלות 50יסודות הרפואה הסינית

  דקות65 שאלות30רפואה מערבית*

 דקות הפסקה30

 דקות75 שאלות40דיקור

 רופאים ואחים/אחיות מוסמכים/ות זכאים לפטור מפרק הרפואה המערבית על-סמך הצגת*
תעודות מתאימות. נא לפנות מראש לועדת המבחן לקבלת הפטור.

 
  :  חלק שני 

   דקות 65 שאלות30איתור נקודות
 דקות90 שאלות       50           צמחי מרפא   

 :הקצבת הזמנים

מטרת המבחן לבדוק ידע ולא הספק. לכן ניתנה מראש תוספת זמן לכלל הנבחנים. מסגרת
, לבטא את מלוא הידעכולל נבחנים בעלי לקויות למידההזמן הנדיבה תאפשר לכל הנבחנים, 

שלהם בבחינה. במלים אחרות, משך הבחינה כבר כולל תוספת זמן בהשוואה לזמן המקובל
אנא הימנעו מהגשת בקשות לקבלת תוספת זמן.במבחן זה. 

דרך מתבקשים להגיש פניה לועדת המבחן אינם קשורים לתוספת זמןבעלי ליקויי למידה ש
   olga@tcmisrael.org.ilמזכירות האיגוד במייל 

דרך מזכירות     וועדת המבחןלפניות בנושאים אחרים הקשורים בהתאמות: יש ליצור קשר עם 
   olga@tcmisrael.org.ilהאיגוד במייל 

מפרט המבחן כולל מידע לגבי תכני המבחן, רשימות ביבליוגרפיות ושאלות לדוגמא.
מומלץ ביותר להיעזר במפרט בהכנה למבחן. 

באתר האיגוד יפורסמו קורסי הכנה למבחן ההסמכה כפי שמציעים בתי הספר.
האיגוד אינו מעורב בשום צורה בקורסי ההכנה השונים ואינו אחראי לתכניהם.
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הליך הבקשה לגשת למבחן ההסמכה )זכאות, הרשמה ותשלום(

זכאים לגשת למבחן:

– יש להציג אתבוגרי מסלול רפואה סינית באחד מבתי הספר המוכרים ע"י האיגוד א . 
תעודת ההסמכה מבית הספר או לחילופין יש להציג "אישור סיום לימודים וזכאות

לתעודה" המאשר בשם בית הספר כי המועמד להיבחן סיים בהצלחה את מבחני הגמר
של בתי הספר ועמד בכל הדרישות האקדמיות והמטלות.

  :  מועמדים שניגשו בעבר למבחן ההסמכה הארצי ולא עברו חלק אחד או יותרב. 
: ניתן לקבל את המידע לגבי ההרשמה והתשלוםלמבחן חוזרמועמדים שניגשים 

 olga@tcmisrael.org.il או במייל 054-6310070ת האיגוד, בטלפון ומזכירב

 

 וועדת חריגים:
מצוי בתהליך הכרה על-ידי האיגוד,שאינו מי שסיים לימודי רפואה סינית בבית ספר 

לרבות בתי ספר בחו"ל, יכול להגיש בקשה לגשת למבחן ובקשתו תיבחן ע"י וועדת
חריגים.

ילך חייב לעבור בהצלחה את מבחןא ו2012הבהרה – מי שסיים את לימודיו משנת 
ההסמכה על מנת להיות חבר מן המניין באיגוד. 
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הליך ההרשמה למבחן הסמכה

 הראשונההליך ההרשמה רלוונטי רק למי שניגש למבחן בפעם .

 המצוי באתר האיגוד."הרשמה למבחן ההסמכה". יש למלא את טופס 1
   )או  אישור סיום הלימודים וזכאות לתעודה מבית הספרלטופס את  לצרף חובה 

  .  תעודה(
במסמכי זהות, כפי שהוא מופיע  בעברית ובאנגליתיש לרשום את השם המלא

 עם תמונה עדכנית.רישיון נהיגה או תעודת זהות. )מסמך מזהה יכול להיות רשמיים
לא יתקבלו תעודות מזהות אחרות, לרבות תעודת סטודנט(.

יש למלא את פרטי עבור המבחן .מלאתשלום כוללת למבחן ההסמכה הרשמה . 2
התשלום. במקרה  שוועדת המבחן לא תאשר את הרישום למבחן  – התשלום לא

יבוצע. 

. הגשת הבקשה לגשת למבחן אינה מבטיחה באופן אוטומטי את הזכאות3
להיבחן. לאחר אישור הבקשה על-ידי וועדת ההסמכה של האיגוד, יבוצע

במייל את הקבלה .התשלום והנבחן יקבל 

". על גבי אישור זה יצוינו  אישור להיבחן". לקראת המבחן יקבל הנבחן במייל 4
הפרטים הבאים: מועד המבחן, היכן יתקיים, שעת ההגעה, ומספר הכיתה בה

    יש להגיע עם אישור זה ליום המבחן.יבחן.

 ניתן לקבל את המידע לגבי ההרשמה והתשלום     למבחן חוזרמועמדים שניגשים :
olga@tcmisrael.org.il או במייל 054-6310070בטלפון  

לחתימת המועמד על טופס הבקשה לגשת למבחן ישנן מספר משמעויות:

 א. הסכמת המועמד לקבל על עצמו את מדיניות האיגוד וההליכים הקשורים במבחן 
ובתהליך ההסמכה, כולל קוד האתיקה למטפלים ברפואה סינית, הליכים משמעתיים

שמקיים האיגוד ותוצאותיהם.  

ב. הצהרת המועמד כי כל המידע המסופק על-ידו נכון ומדויק לפי מיטב ידיעתו. במידה
ויימסר מידע שאינו מדויק, האיגוד שומר לעצמו את הזכות לשלול ממועמד את

הזכות להיבחן ואף לבטל את הסמכתו.

ג. הבנת המועמד כי העתקה במבחן ו/ או כל הפרה של סודיות וטוהר המבחן, כולל
העברה של שאלות או תכנים של המבחן, בכתב או בעל-פה, הינן בגדר עבירה

פלילית.

ד. מתן רשות לאיגוד לקבל מידע נוסף מצד שלישי, לפי מידת הצורך, כדי לבסס את
הזכאות להיבחן.
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עלות המבחן )לניגשים בפעם הראשונה(:

.  650₪עלות המבחן– 

התשלום נגבה רק אחרי שטופס הרשמה למבחן הסמכה התקבל במזכירות האיגוד
ולא מאוחר מתאריך סיום הרשמה למבחן. 

יהיה  אשר עבר את כל חלקי המבחן  נבחןכבונוס חד פעמי על ההשתתפות במבחן ,*
. ללא תשלוםזכאי לחברות בת שנתיים באיגוד

דרכי תשלום : 

 דרך קישור בטופס הרשמה למבחן.בכרטיס אשראי תשלום 

054-6310070 לטלפון המזכירות  ביטתשלום ב 

 ב תשלוםPAYBOX.נא לפנות למזכירות בטלפון או במייל –- 
 נא לפנות למזכירות בטלפון או במייל.– העברה בנקאית אמצעותבתשלום 

עלות מבחן חוזר במועדי א': 

₪. 150העלות עבור כל פרק הינה: 

:             ההשלמות      עלות מבחן מועד 

₪. 150העלות עבור כל פרק הינה: 

 :  דמי ביטול )לניגשים בפעם הראשונה(

 ₪. 200עלות המבחנים כוללת בתוכה דמי הרשמה בסך 

מועד לפני   עד שבועיים על ביטול הבקשה לגשת למבחן בכתבמועמד שיודיע לאיגוד 
 ימי30 ₪ דמי הרשמה, בתוך 200המבחן, יקבל החזר של הסכום אותו שילם, פחות 

עבודה ממועד קבלת ההודעה. 

נבחן שהחליט שלא לגשת למבחן ולא הודיע על כך בזמן, לא יקבל כל החזר כספי.
  לרשותו תעמוד הזכות לגשת למועד הבא של המבחן בעלות של דמי הרשמה בסך

 ₪ בלבד.200
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יום המבחן

  .      סודיות 

חתימת המועמד על הבקשה לגשת למבחן ההסמכה מעידה על כך שהבין והכיר
בעובדות המובאות להלן:

.  הרפואה הסינית בישראלא. המבחן הינו בבעלותו הבלעדית של האיגוד 
ב. תכני המבחן מוגנים על-ידי חוק זכויות יוצרים.

ג. אין לצלם, לשכפל או להעביר תכנים של המבחן בשום אמצעי שהוא, לרבות 
שינון בעל-פה.    

כל עדות להעתקה שתתקבל בזמן המבחן או על-פי ניתוח סטטיסטי לאחר המבחן, כולל
קבלה או העברה של מידע, הינה בסיס להפסקת המבחן, פסילתו, ביטול תוצאות

המבחן ואף ביטול ההסמכה, וזאת על-פי שיקול דעתם הבלעדי של חברי וועדת
ההסמכה. 

העתקה בזמן המבחן כוללת אך לא מוגבלת למעשים הבאים:

התחלת המבחן לפני הזמן, או המשך כתיבת המבחן לאחר שניתנה ההוראה
להניח את העפרונות.

.פניה בדיבור לכל אדם מלבד הבוחן בתוך חדר המבחן בזמן המבחן
.תקשורת טלפונית או בכל אמצעי אלקטרוני אחר עם כל אדם בזמן המבחן
.ניסיון להעתיק או העתקה מדף התשובות של נבחן אחר
.ניסיון להעביר מידע או העברת מידע לנבחן אחר
החזקת ספרים, דפי נייר כלשהם )כולל דפי טיוטא(, פתקים, כרטיסיות, טלפונים

או כל מכשיר אלקטרוני אחר בזמן המבחן.
.כתיבה על כל חלק גוף או בגד או על השולחן לפני או בזמן המבחן
הוצאת כל חלק של המבחן אל מחוץ לחדר המבחן, כולל חוברת המבחן ודף

התשובות.
.פירוק חוברת המבחן בכל צורה שהיא
 מכל סיבה שהיא.  ללא רשותיציאה מהחדר 
העברת תכני המבחן לכל אדם לפני, בזמן או אחרי המבחן,כולל שינון שאלות

בעל-פה. 

כספו של מועמד שהפר את כללי סודיות המבחן לא יוחזר.
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  .      זמן הגעה

יש להגיע למקום המבחן בדיוק בשעה שתצוין על גבי טופס ה"אישור להיבחן". 
אנא קחו בחשבון פקקי תנועה אפשריים, זמן מציאת מקום המבחן, מציאת חניה.

המבחנים יחלו בדיוק בשעה הנקובה ולא תתאפשר כניסת מאחרים. 
נבחן שיסיים פרק מסוים יוכל לצאת אל מחוץ לחדר המבחן עד תחילתו של הפרק הבא

אך עליו להתייצב בחדר בדיוק בשעת תחילת הפרק הבא. 
אין להתרחק ממקום המבחן. כאמור, לא תתאפשר כניסת מאחרים.

  .      ציוד אישי

אסור להביא לשולחן המבחן דבר מלבד אוכל ובקבוק מים )טלפונים, קלמרים ומיני
פריטים אישיים נוספים נשארים בתיקים(. 

בתחילת המבחן יציינו הבוחנים כי יש להשאיר את התיקים במקום שיוקצה לשם. 
בבקשה לוודא שהוא כבוי מלפני תחילת, אם ישנו בתיק מכשיר טלפון סלולארי

 בזמן המבחן לא תתאפשר גישה לתיקים. המבחן ועד סיומו.
האיגוד אינו אחראי לגניבה או אבדן חפצים אישיים במהלך המבחן.

עפרונות יסופקו לנבחנים על-ידי הבוחנים. 
מותר להשתמש בחוברת המבחן בלבד כדפי טיוטא. 

שאינו מרעישחדרי המבחן מצוידים בשעון קיר. מי שצריך שעון נוסף יכול לענוד שעון יד 
. לא יתאפשר שימוש בשעון הטלפון הסלולארי או או בשעון חכם או בכל  בשום צורה
שעון אחר. 

  .      תעודה מזהה

יש להביא תעודה מזהה אחת. יתקבלו אך ורק מסמכי הזיהוי הבאים: 
 בתוקף.דרכון עם תמונה עדכנית או תעודת זהות, רישיון נהיגה

משגיחים.

 לענות על שום שאלה הקשורה בתוכן המבחן, אך הם יכולים לסייעמשגיחיםאסור ל
בהבנת הוראות או נהלי המבחן. יש להישמע להוראות הבוחנים בתוך חדר המבחן

ומחוצה לו.
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  .      הפסקות, מזון ושתייה

בזמן ההפסקות מומלץ שלא להתרחק מאתר המבחן. 

מותר לאכול בתוך חדר המבחן, אך מתוך התחשבות בחבריכם אנא הימנעו מהבאת
מזון עטוף בעטיפות נייר מרשרשות או בעל ריחות חזקים. נבחן שיבחר לאכול שלא

בזמן ההפסקה, הדבר יעשה על חשבון זמן המבחן שלו. 

היציאה לשירותים בזמן המבחן מותנית באישור הבוחנים ונעשית בליווים. הפסקות אלה
הינן על חשבון זמן המבחן. במילים אחרות, השעון לא עוצר מלכת אם בחרת לאכול או

לצאת לשירותים בזמן המבחן.

   סימון תשובה נכונה

את התשובה הנכונה בלבד יש לסמן בריבוע המתאים בדף התשובות בעזרת כלי
תשובה נכונההכתיבה הניתן לכם עם קבלת המבחן. למען הסר ספק, לכל שאלה 

.   אחת בלבד

אם יש לכם הערות או השגות על השאלה והתשובות המוצעות אתם יכולים לציין
.   בתחתית עמוד התשובותזאת בכתב יד 

שאלה ללא סימון כלל תיספר כשגויה )גם אם כתבתם עליה הערה בכתב יד
בתחתית דף התשובות(. שאלה עם יותר מסימן אחד בדף התשובות תיספר כשגויה.

אם אינך בטוח בתשובה לשאלה כלשהי מומלץ לנחש ניחוש מושכל. שאלה שאין עליה
שום תשובה תיספר כשגויה. הציון מתבסס על מספר התשובות הנכונות בלבד.

מומלץ שלא להתעכב על שאלה שלדעתך הינה בעייתית למשך זמן ממושך. 

אם ישנה בעיה כלשהי באתר המבחן )רעשים שמפריעים וכדומה( יש לדווח על כך
לבוחנים מיד.
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תהליך פיתוח המבחן וחישוב הציונים

המרכזבפיתוח המבחן הושקעו מאמצים, זמן ומחשבה. התהליך כולו מלווה על-ידי 
, הגוף האחראי על כתיבת הבחינות הפסיכומטריות ובחינותהארצי לבחינות והערכה

ידע ומיון נוספות. 

צוות כותבים המורכב מאנשי מקצוע ומורים מיומנים שקד על כתיבת שאלות המבחן. כל
שאלה נקראה ואושרה על-ידי לפחות שלשה אנשי מקצוע מתאימים כדי להבטיח דיוק,

תוקף ומהימנות.

חישוב התוצאות נעשה באמצעות הליך סטטיסטי המגדיר אחוז מסוים של שאלות עליהן
יש לענות נכון בכדי להוכיח ידע מינימאלי נדרש. 

. לכן תוצאות המבחן הינם בצורתמטרת המבחן לשקף יכולת מקצועית ולא מצוינות
. עובר/ לא עובר

האיגוד יידע מועמד שלא עמד בדרישות המבחן מהם הפרק/ פרקים אותם לא עבר. אי
.    על אותו פרק בלבדעמידה בדרישות אחד בפרקים יחייב חזרה 

 ממועד המבחן. וחציתוצאות המבחן ישלחו במייל למועמדים בתוך חודש

: ערעור

 תינתן אפשרות לראות את החלק/ים אותם לא עבר.נבחן שלא עמד בדרישות המבחןל
הדבר יעשה בתיאום מראש עם מזכירות האיגוד. 

במעמד זה ניתן להגיש ערעור בכתב שיועבר לועדת המבחן של ועד האיגוד. הערעור ייבדק ע"י
 יום. חל איסור לתעד את השאלות במבחן14צוות וועדת ההיגוי ותשובה תישלח לנבחן בתוך 

בשום צורה שהיא במעמד זה.
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בחינה חוזרת 

נבחן שלא עמד בדרישות המבחן יהיה רשאי לגשת למועד המבחן הבא. 

תומזכירב: ניתן לקבל את המידע לגבי ההרשמה והתשלום למבחן חוזרמועמדים שניגשים 
olga@tcmisrael.org.il או במייל 054-6310070האיגוד, בטלפון 

 . של המבחןלמועד ההשלמותמי שלא עבר פרק אחד או שניים בלבד יהיה זכאי לגשת 

הסמכה וחברות באיגוד 

עמידה בדרישות המבחן לא מזכה באופן אוטומטי בהסמכה, ואסור למועמד להציג עצמו
כמוסמך עד קבלת תעודת ההסמכה. 

הזכאות להסמכה מורכבת מהקריטריונים הבאים:

. עמידה בדרישות מבחן ההסמכה.1

. מילוי וחתימה על טופס שבועה והצהרת מטפל תוך התחייבות כי:2

ידוע לי כי האיגוד מחייב מטפל מוסמך, בביטוח אחריות מקצועית בתוקף וכי ללא
. ביטוח שכזה לא אהיה מוגן משפטית על ידי האיגוד במקרה של תביעה נגדי

הנני מתחייב לקיים את הוראות התקנון ואת החלטות האסיפה הכללית של
האיגוד ושל מוסדותיה המוסמכים והנבחרים.

 .חובת החבר\ה לדווח על כל שינוי בכתובת, בטלפון ובקטגוריה מקצועית

רק לאחר שימולאו הדרישות הנ"ל יהיה המועמד זכאי לקבל את תעודת ההסמכה
ויהפוך אוטומטית לחבר באיגוד מן המניין.

ציון תארים אקדמיים בתעודות המוענקות על ידי האיגוד

 תוארו האקדמי של מקבל התעודה, יצויןבכל תעודה המוענקת על ידי האיגוד 
במידה ומקבל התעודה יציין זאת בבקשה למזכירות האיגוד. 

על מקבל התעודה המעוניין בציון תוארו האקדמי להמציא למזכירות האיגוד העתק של
התעודה האקדמית הרלוונטית.

 התואר האקדמי המלא, כך למשל תואר דוקטור לרפואה יירשם יצויןבתעודה 
." וכו'PHD '"דר או למשל תואר דוקטור במקצוע אחר כ   "MD '"דר כ
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טקסי חלוקת תעודות ההסמכה יתקיימו במהלך הכנסים המקצועיים של האיגוד. 

החברות באיגוד תקפה למשך שנתיים שבסיומן יש לחדש את התוקף החברות. 

 ההצטרפות לאיגוד מותנית בהשלמת הליך ההסמכה.2008 בנובמבר 1החל מה- 

מדיניות והליכים משמעתיים

האיגוד שומר לעצמו את הזכות לנקוט בהליכים משמעתיים כנגד המטפלים המוסמכים
על-ידו, הכוללים אך לא מוגבלים לדרישה לשעות השתלמות מקצועית וביטול ההסמכה.

תעודת ההסמכה מטעם האיגוד היא רכוש האיגוד ויש להחזירה במקרה של ביטול
ההסמכה.

עילה לעמידה בפני הליכים משמעתיים:

התנהגות לא אתית

הפרת קוד האתיקה למטפלים ברפואה סינית, הכוללת, אך לא מוגבלת ל:

מתן מידע מטעה או כוזב בקשר להסמכה מטעם האיגוד או ניסיון להשיג תעודת
הסמכה במרמה.

.מתן מידע מטעה או כוזב לגבי השכלה, הכשרה, ניסיון ו/או סטאטוס ההסמכה
קיום קשר רומנטי או מיני עם מטופל/ת כל עוד קיים קשר מטפל-מטופל ובתוך

שלשה חודשים מסיום הטיפולים.
.העתקה או ניסיון העתקה במבחן ההסמכה
כל הפרה של סטנדרטים מקצועיים הקשורים בשמירה על טיפול בטוח, מקצועי

והולם ברפואה סינית מסורתית.

חוסר יכולת
התנהגות המעידה על חוסר ידע או על כישלון בשמירה על כללי המקצוע.

פגיעה בכושר השיפוט
חוסר יכולת לטפל ברפואה סינית בצורה בטוחה והולמת כתוצאה משימוש בסמים

או אלכוהול, או כתוצאה מפגיעה פיזית או נפשית. 
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אינפורמציה כללית

 לאיגוד על כלכתבבשינוי בפרטים האישיים: על המועמדים להסמכה להודיע 
שינוי בפרטים האישיים )כתובת, מספר טלפון, כתובת דוא"ל(. את ההודעה

olga@tcmisrael.org.ilבמייל למזכירות האיגוד יש לשלוח 

סודיות: האיגוד מכבד את פרטיות המועמדים להסמכה והמטפלים
המוסמכים. כל החומרים שיתקבלו במסגרת תהליך ההסמכה, כמו גם
תוצאות מבחן ההסמכה, הם חסויים, למעט אם יתקבל אישור מפורש

מהמועמד לחשוף את המידע, או אם ישנה דרישה לעשות זאת עפ"י חוק.   
האיגוד לא מחזיר מסמכים שהתקבלו במסגרת תהליך הבקשה לגשת למבחן

ותהליך ההסמכה. 
חתימת המועמד על הבקשה לגשת למבחן נותנת רשות לאיגוד לקבל מידע

נוסף מצד שלישי )למשל בתי הספר(, לפי מידת הצורך, כדי לבסס את
הזכאות לגשת למבחן ולקבלת ההסמכה.

- האיגוד מציע כשירות לחברי האיגוד פרסום פרטים אישיים באתר האיגוד
על המטפלים המוסמכים לעדכן את האיגוד בכל שינוי בפרטים. האיגוד אינו

אחראי למידע לא נכון שניתן לה ע"י המטפלים המוסמכים. במידה ומטפל
מוסמך עומד לדין משמעתי, האיגוד שומר לעצמו את הזכות לפרסם את

תוצאותיו של הליך משמעתי זה. 

הבהרה:

זוהי אחריותם של המועמדים להסמכה להתעדכן בדרישות האיגוד לגבי מבחן
ההסמכה, תהליך ההסמכה וחידוש ההסמכה. 

מועדי המבחן ומועדי ההרשמה יפורסמו באתר האיגוד , כמו גם כל שינוי שיעשה
במדיניות האיגוד לגבי המבחן, תהליכי ההסמכה וחידוש ההסמכה.
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