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סטודנטים לרפואה מרוו״ל
של
הבריאות לא להכיר בקורס של

הייתה

תשתית

בית

עובדתית״

הבונוס וחורש לאחר
ורד "וי
צית.
$DN2$הארצית $DN2$.רק לאחר שניגשולבחינההחליט
הבריאות לשלול את ציוני המגן עקב חשדות
המשפט המחוזי
Dii
בירושלים הורה
בית
לטענתו ,לאי סדריםבניהול
שהתעוררואצלו,
 rrcהשבוע למשרד הבריאות להכיר
הקורס והבחינות.
^^ בציוני המגןלסטאז׳ של סטודנטים
בית המשפטביטל את החלטת משרד הבריאות
בחו״ל ,שהתק־
$TS1$שהתקבלו$TS1$
לרפואה בוגרי אוניברסיטאות
וקבע כי לא היה מקוםלפסול באופן גורף את
$DN2$שהתקבלו $DN2$בקורס בביתהחוליםהאנגלי בנצרת.
בלו
ציוני המגן של קורס שלם של הסטודנטיםלר־
$TS1$לרפואה$TS1$,
המשפט המחוזי בי־
$TS1$בירושלים$TS1$
השופט דוד מינץ מבית
רושלים
פואה,
$DN2$לרפואה $DN2$,וזאת מבלי שקיימת תשתית עובדתית,
$DN2$בירושלים$DN2$קיבללפני מספר חודשים את העתירה
ברמת הראייההמינהלית ,שאכן היו אי
לימודי רפואה מאוניברסיטאות ולו
של  13בוגרי
סדרים,וממילא לא קיימת
בחו״ל .העתירה הוגשה בעקבות החלטת משרד
תשתית עובדתית
למעורבות של מי מהעותרים בהתנהגות
ביחס
הבריאותלפני כשנה שלאלהכיר בציוני המגן
בלתי תקינהכלשהי .בית
המשפט ציין כי הוא
של הסטודנטים,שקיבלו אותם לאחר שעמדו
שמשרד הבריאות
בהצלחה בקורס ההכנה שנערך באישור משרד
רואה בחומרה את העובדה
לא קיים החלטה קורמת של בית המשפט,לפיה
הבריאות בביתהחוליםהאנגלי בנצרת .את
העתירה הגישו הסטודנטים באמצעות עורכי
הוא נדרש לקבל החלטה סופית בעניין העו־
$TS1$העותרים$TS1$
$DN2$העותרים $DN2$ער חורשאפריל  2013בפסק הרין צוין
תרים
ממשרד
גילי שפר ועביר אסדי,
הדין אדם פיש,
כי היה על המדינה לקבל החלטה עצמאיתולא
עורכי הדין רחל בן ארי ארם פישושות׳.
משטרתית ,אשר
בקורס הכנה לבחינה להיתלות בקיומה של החלטה
העותרים למדו
לא הניבה ער כה ממצאים ממשיים.
האנגלי בנצרת ,קורס
הממשלתית בביתהחולים
משפט בסך
לטובת העותרים נפסקו הוצאות
שמתקיים במספר בתיחולים בארץ .ההצלחה
 20אלףשקל.
בבחינה הסופית מזכה את הסטודנטים בבונוס
תגובת משרד הבריאות לא התקבלת ער
של עשר נקודות במבחןהממשלתי .על פי הע־
$TS1$העתירה$TS1$
הגיליון.
שעת סגירת
וקיבלו את
$DN2$העתירה $DN2$הסטודנטים עברו את הבחינה
תירה
$TS1$הארצית$TS1$.
האר־
מכן ניגשולבחינה
משרד

