
 

המדריך השלם לנרשם ללימודי רפואה 
באנגלית באיטליה 

במדריך זה ריכזנו עבורכם את הדברים החשובים ביותר שצריך לדעת לפני תחילת תהליך ההרשמה 
ללימודי הרפואה באיטליה: מהו תהליך קדם ההרשמה בשגרירות איטליה? אילו מסמכים צריך 
להביא? איך בוחרים לאיזו אוניברסיטה להירשם ומהם ההבדלים המרכזיים בין הפקולטות לרפואה 

באנגלית באיטליה? מדריך זה יענה לכם על כל השאלות שאפילו לא חשבתם שצריך לשאול 

המדריך מיועד למועמדים המעוניינים להירשם ללימודי רפואה באנגלית באיטליה, אך עם זאת רלוונטי 

גם עבור מועמדים ללימודי וטרינריה, רפואה באיטלקית, רפואת שיניים ועוד. 

לפני הכל: ההבדלים בהרשמה בין אירופאים ללא-אירופאים 
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אירופאים? ! הרשמה ישירהלא אירופאים? ! קדם-הרשמה

משמעות קדם ההרשמה היא שעליכם 
לבצע הרשמה ראשונית לאוניברסיטה דרך 
שגרירות איטליה בישראל, לפי דרישת 
האוניברסיטאות הציבוריות באיטליה 
מאזרחים שאינם אירופאים. נפרט עוד על 

תהליך זה בהמשך המדריך.  

אזרחי האיחוד האירופי או המעוניינים להירשם 
לאוניברסיטאות פרטיות יירשמו באופן עצמאי 
לאוניברסיטה, ועליהם לבדוק ישירות מול מזכירות 
האוניברסיטה מהם המסמכים הנחוצים לשם 
בר בהצהרת  ההרשמה. בדרך כלל מדו

״Declaration of value״ שמנפיקה הקונסוליה.  
אזרחי ישראל שהם גם אזרחים אירופאים חייבים 
להירשם ישירות באוניברסיטה, בדומה לאזרחים 

אירופאים.



לא אירופאים ! הליך קדם ההרשמה ללימודים בשגרירות 
איטליה 

מתי נרשמים? 

תהליך ההרשמה ללא-אירופאים המעוניינים בלימודים באיטליה מתחיל בפגישת ״קדם 
הרשמה״, ללא תשלום, הנערכת בשגרירות איטליה בישראל בין החודשים מאי ליולי 

(התאריכים המדויקים משתנים משנה לשנה) 

עם תחילת תקופת ההרשמה מתפרסמת הודעה באמצעי התקשורת השונים (והעיקרי 
שבהם – אתר השגרירות), בה שגרירות איטליה קוראת למועמדים לתאם פגישות קדם 

הרשמה דרך האינטרנט – לקביעת תור לחץ/י כאן  

בכדי לקבוע תור תתבקשו לפתוח שם משתמש באתר באמצעות כתובת הדואר 
האלקטרוני שלכם ולהגדיר סיסמא, ולבחור באפשרות ״Studenti Università״ 

  ! !

תהליך טרום ההרשמה בשגרירות נמשך בדרך כלל עד תחילת חודש יולי ולא תינתן אפשרות לבצע את 
טרום ההרשמה לאחר מכן. 

דרישות הסף לקדם ההרשמה: תעודת בגרות מלאה (אין חשיבות לממוצע הציונים) וציון פסיכומטרי 
מעל 400. 

מה בעצם קורה בפגישה בשגרירות? 

בפגישת קדם ההרשמה תתבקשו למסור לפקיד בשגרירות את המסמכים שתורגמו לאיטלקית על ידי 
מתרגם מורשה מתוך רשימת מתרגמים שמפרסמת ומתעדכנת מידי שנה על ידי שגרירות איטליה – להלן 

קישור 
 Declaration of Value  !אחת ממטרות הפגישה הראשונה שלכם בשגרירות הינה הנפקת מסמך הנקרא
זהו מסמך רשמי המונפק לכל מי שלא למד במערכת החינוך האיטלקית ומטרתו לתאר את ההשכלה 

שרכשתם במוסד חינוכי מחוץ לאיטליה – לקריאה על המסמך לחץ/י כאן 
 

במעמד הפגישה הראשונה תתבקשו לתאם פגישה נוספת עבור איסוף המסמכים אותם מסרתם, ובין 
 .Declaration of Value -השאר לצורך קבלת מסמך ה
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https://prenotaonline.esteri.it/login.aspx?cidsede=100022&ReturnUrl=%252f
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http://www.unibo.it/en/teaching/enrolment-transfer-and-final-examination/declaration-of-value-translation-and-legalization


אילו מסמכים צריך לתרגם ולהביא לפגישה בשגרירות?  
תעודת בגרות מקורית החתומה ע״י משרד החינוך ועם חותמת ׳אפוסטיל׳ של משרד החוץ ב-2 ❒

העתקים. עלות חותמת האפוסטיל הינה כ-35 שקלים, אותם ניתן לשלם מראש באינטרנט. 
לפרטים נוספים על אפוסטיל היכן וכיצד מנפיקים אותו לחץ/י כאן 

תוצאות הפסיכומטרי – המסמך המקורי באנגלית, או המסמך בעברית (טופס ירוק) ❒
עם תרגום לאיטלקית ב-2 העתקים. אם לא שמרתם את הטופס הירוק (שמגיע בדואר) 

ניתן להתקשר אל המרכז הארצי לבחינות ולהזמין אחד חדש בעלות של כ-40 שקלים. 
שתי תמונות פספורט סטנדרטיות  ❒
דרכון שלכם וצילום שלו (ודאו כי תאריך התוקף שלו הוא לפחות לעוד שנה ממועד הפגישה).  ❒
Form-A – טופס אשר מפורסם באתר השגרירות, אותו יש להדפיס ולמלא מראש. חשוב מאוד לציין ❒

באופן ברור את שם האוניברסיטה אליה אתם רוצים להירשם, החוג ושפת הלימודים הרצויה  

אם סיימתם את לימודי התיכון במדינה זרה עליכם לבקש הצהרת הערכת תעודות בקונסוליה ❒
האיטלקית הרלוונטית במדינת הלימודים. יש להציג בפגישה את ההצהרה ״Declaration of value״; 
בהיעדר הצהרה זו אפשר יהיה לבצע רישום מותנה (כלומר הרשמה תהיה על תנאי עד אשר תציגו את 

מסמך זה). 
קוד מיסוי: יש לבקש להנפיק קוד מיסוי איטלקי - codice fiscale, לפגישה יש להביא את הטופס ❒

החתום ואת הדרכון.  

המסמכים אותם תמסרו בשגרירות ישלחו בתום תקופת ההרשמה לאוניברסיטה אליה ביקשתם 
להירשם. 

מה קורה אם חסר לי מסמך ? ! רישום מותנה: 
ניתן להגיע לפגישת טרום-ההרשמה ללא תעודת בגרות ו/או פסיכומטרי ולבקש להירשם ברישום מותנה. 

המשמעות היא שתקבלו אישור להיבחן, בתנאי שעד תאריך המבחן תציגו המסמכים החסרים.  

האם ניתן לשנות את הבחירה שלכם לאחר הפגישה בשגרירות? 
השגרירות האיטלקית ממליצה שלא לבצע שינויים בבחירת האוניברסיטה אליה נרשמתם. למרות זאת, עד 
לתאריך האחרון לקדם-ההרשמה ניתן לשלוח דוא״ל לכתובת- consolato.telaviv@esteri.it ולבקש 

להחליף אוניברסיטה או חוג לימודים. יש להמתין לאישור ולשמור אותו לעת צורך. 

ועכשיו, איך נרשמים למבחן הקבלה? ! 
 Universitaly הרשמה באתר

 

בנוסף לטרום-הרשמה בשגרירות, תצטרכו להירשם למבחן הקבלה/IMAT ולשלם את דמי הרישום 
הנדרשים באתר www.universitaly.it. אלו הניגשים למבחני הקבלה לרפואה באיטלקית/וטרינריה 
יצטרכו להירשם באתר Univeritaly ולאחר מכן לבצע את התשלום באתר האינטרנט של האוניברסיטה 

אליה אתם נרשמים. 
בעת ההרשמה למבחן באתר universitaly, תצטרכו לבחור את האוניברסיטה שאתם רוצים לדרג כעדיפות 
ראשונה, חובה לבחור את אותה אוניברסיטה שציינתם בטופס A בטרום-הרשמה. בנוסף, תוכלו 
לדרג עוד 5 אוניברסיטאות אחרות, זאת למקרה בו הציון שלכם לא יאפשר קבלה לאוניברסיטה 
שבעדיפות הראשונה שלכם (שימו לב מספר האוניברסיטאות שניתן לדרג משתנה מדי שנה, והיו שנים 

בהן לא ניתנה בכלל אפשרות לדרג). 

! להסבר על מילוי הטופס לחצ/י כאן ! להורדת הטופס לחצ/י כאן 
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http://mfa.gov.il/MFAHEB/ConsularService/Certification/Pages/imut_mismachim.aspx
https://ambtelaviv.esteri.it/ambasciata_telaviv/it/informazioni_e_servizi/servizi_consolari/elezionipolitiche2013.html
mailto:consolato.telaviv@esteri.it
http://www.universitaly.it
https://ambtelaviv.esteri.it/ambasciata_telaviv/resource/doc/2018/04/form_a_eng.pdf
https://www.makeitinitaly.com/form-a-how-to


חשוב לדעת: 
בפגישת קדם-ההרשמה בשגרירות כל מועמד יכול לבקש להירשם למסלול לימודים אחד בלבד 

באיטלקית או באנגלית, ולאוניברסיטה אחת בלבד. 

מתי מקבלים את ויזת הלימודים (אשרת שהייה) באיטליה? 

החל משנת הלימודים 2017-2018, קבלת הויזה מותנית בהוכחת הקבלה למוסד הלימודים אליו נרשמתם.  
כלומר, במידה והתקבלתם, תתבקשו על ידי מוסד הלימודים לבצע רישום און-ליין, לשלם את שכר 

הלימוד, ובסיום תהליך זה יונפק לכם מסמך המאשר את קבלתכם והרשמתכם על תנאי. 
בשלב זה תצטרכו ליצור קשר עם שגרירות איטליה, על מנת לקבוע פגישת הרשמה בה תתבקשו להציג 
את מסמך הוכחת הקבלה לאוניברסיטה. בנוסף, תתבקשו להשאיר את הדרכון שלכם בשגרירות (לצורך 
הנפקת הויזה). בדרך כלל, הדרכון יהיה מוכן לאיסוף כשבוע-שבועיים ממועד הפגישה (עשוי להשתנות) 

לאחר קבלת הויזה – תוכלו לנסוע בדרך צלחה להתחלת הלימודים באיטליה ;)  

! המשך בעמוד הבא   
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מהם ההבדלים המרכזיים בין האוניברסיטאות השונות? 

לאיזו אוניברסיטה כדאי להירשם? 

השיקולים בבחירת מוסד הלימודים הם מאוד אינדיבידואליים, תלויים באישיותו ובהעדפותיו של 
המועמד, וכן מושפעים ממידת קושי הקבלה והלימוד באוניברסיטאות השונות. 

  
השוני בין הפקולטות ללימודי רפואה באנגלית בדרך כלל בא לידי ביטוי בפרמטרים הבאים: 

מספר המקומות השמורים לסטודנטים זרים  •
מספר התלמידים בכיתה •
שכר הלימוד הממוצע (בדרך כלל שכ״ל באוניברסיטאות בצפון איטליה יקר יותר מדרום המדינה) •
דירוג האוניברסיטאות בעולם  •
אופי המבחנים – מבחנים בעל פה? בכתב? גם וגם? •
כמה מועדים יש לכל מבחן? וכמה פעמים ניתן לגשת כל מבחן? •
נוכחות חובה בשיעורים •
בתי החולים המסופחים לאוניברסיטה, בהם מתקיימים הלימודים הקליניים •

 

על סמך ניסיוננו האישי, ריכזנו עבורכם את המידע על פרמטרים נבחרים להשוואה בין 
האוניברסיטאות השונות באיטליה: 

למידע נוסף על הבדלים נוספים בין האוניברסיטאות לחץ/י כאן  
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https://www.makeitinitaly.com/choose-where-to-study


איפה כדאי לגור באיטליה? ההבדלים בין הערים  
לדעתנו, בבואכם לקבל החלטה היכן ללמוד, מומלץ ששיקוליכם יתבססו גם על העיר בה אתם 

מעוניינים לחיות בשנים הקרובות, ולא רק באיזו אוניברסיטה הייתם רוצים ללמוד. 

כמעט ואין מועמד שלא שאל את עצמו ״באיזו עיר עדיף לחיות וללמוד באיטליה?״ בדרך כלל, בשל חוסר 
היכרות מעמיקה עם ההבדלים בין האזורים והמחוזות (פרובינציות) השונים, מועמדים רבים מבססים את 

החלטתם באיזו עיר לגור רק על סמך האוניברסיטה בה הם רוצים ללמוד, זאת למרות שבחירת העיר היא 
משמעותית וחשובה לא פחות, שכן אופי העיר ישפיע מאד על חייכם בשנים הקרובות. לכן, לדעתנו, בסל 

השיקולים של היכן ללמוד, צריך לתת משקל רב גם לעיר עצמה – כלומר, לבחון פרמטרים שונים 
שקשורים לעיר בה האוניברסיטה שוכנת ולהשוות אותם בין ערים שונות. 

מוזמנים לעיין בכתבה שלנו - בה תמצאו השוואה בין הערים השונות באיטליה 

  ?IMAT-מהו מבחן ה

מבחן רב-נושאי מוגבל בזמן (100 דקות), אשר מחובר על ידי אוניברסיטת קיימברידג' עבור 
מועמדים לפקולטות לרפואה באנגלית באיטליה. המבחן מורכב מ-4 פרקים לפי הסדר הבא: 

פרק היגיון וידע כללי, פרק ביולוגיה, פרק כימיה, ופרק משולב של מתמטיקה ופיזיקה. 

למידע על המבחן ופרטים נוספים – לחץ/י כאן
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https://www.makeitinitaly.com/cities-in-italy
https://www.makeitinitaly.com/the-imat-test

