
לוח מודעות
roni@mediafarm.co.il דצמבר 2020לפרסום מודעות דרושים/ קורסים/ השכרות: מדיה פארם, טל' 054-7568656 - רוני |

http://doctorsonly.co.il/jobsניתן למצוא את לוח הדרושים גם ב־

דרושים 
קורסים 
השכרות

למרכז הרפואי מעייני הישועה דרושים 

לרגל פתיחת מחלקת פנימית חדשה 
 דרוש/ה מנהל/ת 
מחלקה פנימית

 דרושים/ות רופאים/ות 
מומחים/יות בכירים/ות

מומחיות בתת מקצוע - יתרון

manpower3@mhmc.co.il :קורות חיים נא לשלוח למייל

למרפאת כללית רפואה משלימה 
דרוש/ה

במסגרת התפקיד:  בדיקת מטופלים הפונים למרפאה לקבלת טיפולים ברפואה   
משלימה, תשאול המטופל ובדיקה פיזית , ייעוץ מקצועי לפונים,     

הכנת והתאמת תכנית טיפולים למטופל והנחיות למטפלים.  
נכונות לעבודה במשמרות, רישיון רופא בתוקף,  דרישות:   

רמת שירותית גבוהה, יחסי אנוש טובים  
*המשרה פונה לגברים ונשים כאחד

לפרטים נא לפנות למייל: 
noamgid@clalit.org.il lironros@clalit.org.il | נעם גידל: לירון רוזן:

רופא/ה מייעץ/ת

לקופת חולים מאוחדת מחוז דרום דרושים/ות 

רופאים/ות משפחה 
לנס ציונה ובאר שבע

 קורות חיים נא לשלוח למייל:

cvari@meuhedet.co.il

revitalsp@clalit.org.il :קורות חיים נא להעביר למייל

לכללית ארגון הבריאות הראשון בגודלו במדינה דרושים/ות:
  רופא/ת משפחה למרפאת מודיעין 

משרה מלאה/חלקית
  רופא/ת ילדים למרכז בריאות הילד בלוד 

משרה מלאה/חלקית
  רופא/ה אחראי/ת גריאטריה מחוזי 

 משרה מלאה )נדרש ניסיון של 5 שנים לפחות 
בתחום המקצועי בקהילה(



למערך לרפואה מונעת ומניעת סרטן, בי"ח איכילוב
דרושים/ות למשרה חלקית או מלאה:

אפשרויות קידום אקדמאי, השתלמויות קצרות וארוכות טווח בחו"ל, 
השתלבות במחקר בסיסי, השתלבות במחקר קליני, השתתפות בכנסים בינלאומיים, 

השתלבות במחלקה ייעודית באיכילוב

לפרטים נא לפנות לפרופ' נדיר ארבר, מנהל המערך
nadira@tlvmc.gov.il ,03-6974867 :טל: 03-6973561, פקס

פנימאי/ת / קרדיולוג/ית

לקופת חולים מאוחדת מחוז צפון דרוש/ה

רכז/ת מתמחים
כללי: המחלקה להתמחות ברפואת המשפחה במאוחדת 

אחראית על גיוס, קליטה, ליווי והכשרה של רופאים לקראת 
קבלת תואר מומחה ברפואת המשפחה. משך ההתמחות 
ארבע שנים. רכז/ת המתמחים מהווה תפקיד מרכזי ומודל 

לדורות רופאי המשפחה הבאים במחוז, האחראי לניהול, יישום 
ובקרת תהליכי ההדרכה למתמחים בהתאם לנהלי המועצה 

המדעית ולמדיניות מאוחדת.

כפיפות: מנהל/ת המחלקה להתמחות ברפואת משפחה, מחוז צפון

תכולת התפקיד:
■ ניהול תהליכי ההדרכה למדריכים ובקרה על עבודתם ועל 

התקדמות המתמחים, בהתאם לשלב בו הם נמצאים ■ יישום 
 תכנית ההתמחות במחוז בהתאם לנהלי המועצה המדעית: 
 ■ ניהול תהליכי הגיוס, המיון והקליטה של המתמחים במחוז 

 ■ שיבוץ והתאמה של מתמחים ומרפאות הדרכה במחוז 
■ ליווי ובקרה על התקדמות המתמחים בשלב ההתמחות בבתי 
החולים ■ חיבור המתמחים לתפיסה הערכית של תפקיד רופא 

משפחה במאוחדת ■ שותפות בגיבוש התוכנית ברמה המחוזית 
והארצית ■ השתתפות בישיבות הצוות המוביל ■ ניהול 

ממשקים שוטפים עם גורמים ניהוליים במחוזות ובמטה מאוחדת 
■ ריכוז תהליכי עבודה עם גורמים מחוץ לקופה - אוניברסיטאות, 

הסתדרות רפואית ומועצה מדעית: השמות של סטודנטים 
לרפואה, הוראה בקורסי לימודי המשך, השתתפות כבוחן 

בבחינות, כתיבת שאלות, הצגה בכנסים וכדומה ■ ריכוז המחקר 
בקרב המתמחים במחוז ■ ריכוז ומתן הדרכה קלינית במחוז.

כישורים נדרשים:
■ רופא/ה מומחה/ית ברפואת המשפחה- יתרון.

■ ניסיון בהדרכת מתמחים ברפואת המשפחה.
■ ניסיון קודם בהוראת סטודנטים וסטאז׳רים ובהדרכת מתמחים.

■ ניסיון ניהולי קודם.

היקף משרה: 50% משרה כרכז מתמחים, ניתן לשלב בעבודה 
קלינית כרופא משפחה 

 קורות חיים נא לשלוח למייל:

cvari@meuhedet.co.il

למרכז רפואי יוספטל אילת דרוש/ה 

 רופא מומחה 
ברפואה פנימית

 אנו מזמינים אותך לעבוד במחלקה פנימית מעניינת 
ומיוחדת ובטיפול נמרץ כללי הצמוד למחלקה

ˆ תינתן עדיפות לעובדים בעלי מוגבלות ˆ

להגשת מועמדות נא לשלוח קו״ח למייל:
jobs_yo@clalit.org.il

 עבודה בה משולבים מטופלים מגוונים, וקשר הדוק 
עם מחלקות נוספות וקהילה. במסגרת העבודה ניתנת 

התנסות עצמאית וכוללנית והתמודדות עם אבחנות מיוחדות 
המאפיינות מקום קטן ומרוחק ממרכזי רפואה גדולים. 
למסגרת העבודה מלווה תגמול מקצועי, מגוון הטבות 

ייחודיות ותנאים מצויינים.
למעוניינים בתכנון קריירה הכרוכה בהתמחות על, תיבדק 
האפשרות להתמחות זו באחד מבתי החולים של הכללית.



הוספיס/ שיקום/ פנימית/ פסיכיאטריה בבית
משרה מלאה/ חלקית בפריסה ארצית

שעות גמישות, נוחות מירבית

sabarhealth.47.E06@applynow.ioנא לשלוח קורות חיים למייל: 

אינטראקציה אישית עם מטופלים, עבודה ללא בירוקרטיה, 
גמישות בשעות ועצמאות בשטח

לשירותי בריאות כללית
מחוז דן-פתח תקווה 

דרוש/ה

 מנהל/ת מרפאה
למרפאת קרית הרצוג

מרפאת קרית הרצוג נמצאת בבני ברק
היקף משרה 100%

תיאור התפקיד ותחומי אחריות:
■ ניהול איכות השירות הרפואי במרפאה בהתאם להנחיות 

ולנהלים ועפ״י היעדים האסטרטגיים של הנהלת המחוז 
וכללית ■ ניהול משימות המרפאה והובלת צוות מוביל – תכנון 
יישום ומעקב אחר תכנית עבודה ■ ניהול התחום הכלכלי של 
המרפאה כולל מעקב ובקרה על שימוש מושכל במשאבים 
■ יוזמה וקידום קשרים עם גורמי קהילה בתחומי המנהלת 
 האזורית ■ הפעלת תכניות לקידום בריאות ורפואה מונעת 

■ ניהול המשאב האנושי במרפאה.
דרישות התפקיד:

 ■ מומחיות ברפואת משפחה/רפואה פנימית ■ כושר ניהול 
■ יחסי אנוש טובים.

dpdrcv@clalit.org.il :קו״ח יש לשלוח למייל

 דרוש/ה רופא/ה 
משפחה/גריאטריה 
 לעבודה מעניינת ומשמעותית 

ביחידה דינמית לטיפולי בית במחוז מרכז
התפקיד כולל:

■ ניהול מטופלים מרותקי בית בליווי והדרכה צמודים 

על ידי אחראי תחומים רפואיים ופארה-רפואיים.
■ עבודת צוות באווירה מקצועית וקולגיאלית.

■ הכשרות והעשרה.

■ הסעות לביקורי בית.

כ־50% מזמן העבודה הוא משרדי

 קורות חיים נא לשלוח 
 לד”ר מאשה קרופניקוב 

kroupnik_m@mac.org.il :במייל 
ליצירת קשר בוואטסאפ: 054-2054765



 קורות חיים נא לשלוח למייל:

cvari@meuhedet.co.il

לקופת חולים
מאוחדת מחוז 
מרכז דרוש/ה 

רופא/ה מחוזי/ת
הצטרפ/י למאוחדת להובלת הרפואה במחוז, 

להיות חלק מארגון שפורץ דרך, הזדמנות 
להיחשף לטכנולוגיות ולמודלים חדשים, ולהיות 

בחזית הרפואה.

מוזמנים לבנות יחד איתנו ארגון שירותי בריאות 
בוטיק ולעצב את עולם הרפואה של המחר.

דרישות סף:
השכלה: רופא מומחה, בעדיפות בתחומי הרפואה 
הראשונית )רפואת משפחה/ פנימית/ ילדים( בעל 

ניסיון של 3 שנים לפחות.

ניסיון: ניסיון בניהול רפואי של 3 שנים )לפחות שנת 
ניסיון אחת(.

ללאומית
שירותי בריאות

דרושים/ות
פסיכיאטרים/פסיכיאטריות

לילדים ונוער
למחוז צפון ולמחוז דרום

 alauden@leumit.co.il :קורות חיים למייל
רק פניות מתאימות תענינה!

ללאומית
שירותי בריאות

דרושים/ות
פסיכיאטרים/פסיכיאטריות

לילדים ונוער
למחוז צפון ולמחוז דרום

 alauden@leumit.co.il :קורות חיים למייל
רק פניות מתאימות תענינה!

ללאומית
שירותי בריאות

דרושים/ות
פסיכיאטרים/פסיכיאטריות

לילדים ונוער
למחוז צפון ולמחוז דרום

 alauden@leumit.co.il :קורות חיים למייל
רק פניות מתאימות תענינה!

ללאומית
שירותי בריאות

דרושים/ות
פסיכיאטרים/פסיכיאטריות

לילדים ונוער
למחוז צפון ולמחוז דרום

 alauden@leumit.co.il :קורות חיים למייל
רק פניות מתאימות תענינה!

ללאומית
שירותי בריאות

דרושים/ות
פסיכיאטרים/פסיכיאטריות

לילדים ונוער
למחוז צפון ולמחוז דרום

 alauden@leumit.co.il :קורות חיים למייל
רק פניות מתאימות תענינה!

ללאומית
שירותי בריאות

דרושים/ות
פסיכיאטרים/פסיכיאטריות

לילדים ונוער
למחוז צפון ולמחוז דרום

 alauden@leumit.co.il :קורות חיים למייל
רק פניות מתאימות תענינה!

Jobsleumit@leumit.co.il :קורות חיים נא להעביר למייל

aturnoyfunde@leumit.co.il :קורות חיים נא להעביר למייל

דרושים/ות
 רופאים/ות 
מומחים/ות:

רופא/ת נשים 
לאזורים: חיפה - סניף ראשי, חולון, ב״ש, דבוריה בצפון, פתח 
תקווה, בני ברק, רכסים, אבו סנאן עפולה, קרית שמונה, עילבון

רופא/ת עור 
 לאזורים: עכו, רכסים, נהריה, בועיינה נוג׳ידאת, 

דבוריה בצפון, תל אביב

רופא/ת א.א.ג 
לאזור  ירושלים, ביתר עלית, מודיעין עלית, התיישבות

רופא/ת עיניים 
לאזורים: שומרון ובנימין

רופא/ת גסטרואנטרולוגיה 
לאזורים: ביר אל מכסור, אבו סנאן, קרית שמונה

רופא/ה אורולוגיה
 לאזורים: קרית שמונה, קצרין, חצור

פסיכיאטר/ית ילדים 
 לאזור המרכז )8-4 שעות שבועיות, מתאים 

גם למתמחים/ות אחרי שלב ב׳(

 ליחידה התפתחותית 
 בהקמה 

באשדוד ובאר שבע 
דרוש/ה רופא/ה התפתחותי/ת

ונוירולוג/ית ילדים 
להיקף של חצי משרה, העסקה בתור עצמאי

פסיכולוג/ית התפתחותי/ת מומחה 
בהיקף של חצי משרה

אופציית העסקה בתור עצמאי/שכיר



למרפאות “כללית” במחוז שרון שומרון דרושים/ות 

 רופאי/ות משפחה 
ורופאי/ות ילדים

היקף משרה 50%-100%
רופאי/ות משפחה לאזורים: 

 נתניה, רמת השרון, הרצליה, רעננה, כ״ס, עמנואל, 
 קדומים, צופים, קרני שומרון, אלון מורה, כרכור, 

עין שמר, ברקאי, חדרה ואור עקיבא.
רופאי/ות ילדים לאזורים: 

נתניה, טייבה, אום אל פאחם.
רופא משפחה/פנימית

 ליחידת אשפוז בית
 לרופאים שיקלטו מובטחים תנאי העסקה טובים, 

 עבודה גמישה ללא שבתות ולילות, סביבה מקצועית 
 המאפשרת התייעצות ולמידה, אופק מקצועי, 

אפשרות להתקדם וסביבה איכותית באווירה משפחתית

 קורות חיים נא לשלוח לפקס: 09-7600783 
 shhishtalmut@clalit.org.il :או למייל 

בציון מס’ משרה: 40123

 קורות חיים נא לשלוח למייל: 
oritcas@edanel.co.il

רופא/ה בעל/ת התמחות?
מתאים לך לעשות רילוקיישן?

דובאי מחכה לך!!!
לרשת קליניקות פרטיות דרושים/ות 

 רופאי/ות 
 בעלי התמחות 
בתחומים שונים

דרישות חובה:
רישיון עבודה ישראלי בתוקף
אנגלית ברמה גבוהה מאוד

נכונות לרילוקיישן
 יחסי אנוש טובים

 יכולות בינאישיות גבוהות
יכולת לייצר קשר אישי מול המטופלים.

 תנאים 
מצויינים 

למתאימים!

 למכון להתפתחות הילד של מכבי 
בראשון לציון דרושים/ות 

רופאים/ות מומחים/ות 
בנוירולוגיה והתפתחות הילד
או מתמחים/ות בנוירולוגיה 

והתפתחות הילד
היקף משרה גמיש, עם אפשרות לעבודה כשכיר/ה או כעצמאי/ת.

 המכון מוכר ע״י משרד הבריאות וע״י המועצה המדעית 
ומתקיימת בו עבודה רב מקצועית מגוונת ואיכותית.

קורות חיים נא לשלוח לד”ר קלרה סולמון 
solomon_k@mac.org.il :במייל



ללאומית
שירותי בריאות

דרושים/ות
פסיכיאטרים/פסיכיאטריות

לילדים ונוער
למחוז צפון ולמחוז דרום

 alauden@leumit.co.il :קורות חיים למייל
רק פניות מתאימות תענינה!

ללאומית
שירותי בריאות

דרושים/ות
פסיכיאטרים/פסיכיאטריות

לילדים ונוער
למחוז צפון ולמחוז דרום

 alauden@leumit.co.il :קורות חיים למייל
רק פניות מתאימות תענינה!

ללאומית
שירותי בריאות

דרושים/ות
פסיכיאטרים/פסיכיאטריות

לילדים ונוער
למחוז צפון ולמחוז דרום

 alauden@leumit.co.il :קורות חיים למייל
רק פניות מתאימות תענינה!

ללאומית
שירותי בריאות

דרושים/ות
פסיכיאטרים/פסיכיאטריות

לילדים ונוער
למחוז צפון ולמחוז דרום

 alauden@leumit.co.il :קורות חיים למייל
קורות חיים נא להעביר למייל: Jobsleumit@leumit.co.ilרק פניות מתאימות תענינה!

דרושים/ות
 רופאי/ות 

ילדים
דרישות התפקיד:

ניסיון בתחום
מומחה/ית ברפואת ילדים

 אזורים: 
 מעלה אדומים, בית שמש, 

 ביתר עלית, מודיעין עלית, 
קרית ספר, שומרון בנימין, חולון, 

ראשל״צ, אשקלון, פ״ת, נתניה, 
ראש העין, הר סיני/יהודה הלוי

 קורות חיים נא לשלוח למייל:

cvari@meuhedet.co.il

לקופת חולים מאוחדת דרושים/ות 

 רופא/ת בקרת 
 בתי חולים 

למטה מאוחדת
 רוצה לגוון את עבודתך הקלינית ולהשפיע 

 על בריאות מטופלי מאוחדת? 
מחפש תפקיד מרתק המשלב היבטים רפואיים 

וכלכליים? מקומך איתנו!

תפקיד ייחודי המשלב כלכלה ורפואה ומאפשר השפעה 
על רכש שירותים רפואיים וכן על תהליכים הקשורים 
באיכות הטיפול והשירות הניתנים למבוטחי מאוחדת.

רופאי/ות בקרה 
 למחוזות צפון, 
ירושלים ודרום

הצטרפו אלינו,

הזדמנות להיחשף לטכנולוגיות ולמודלים חדשים, 
 ללמוד, לצמוח ולהיות בחזית הרפואה. מוזמנים 

 לבנות יחד איתנו ארגון שירותי בריאות בוטיק ולעצב 
את עולם הרפואה של המחר.



ללאומית
שירותי בריאות

דרושים/ות
פסיכיאטרים/פסיכיאטריות

לילדים ונוער
למחוז צפון ולמחוז דרום

 alauden@leumit.co.il :קורות חיים למייל
רק פניות מתאימות תענינה!

ללאומית
שירותי בריאות

דרושים/ות
פסיכיאטרים/פסיכיאטריות

לילדים ונוער
למחוז צפון ולמחוז דרום

 alauden@leumit.co.il :קורות חיים למייל
רק פניות מתאימות תענינה!

ללאומית
שירותי בריאות

דרושים/ות
פסיכיאטרים/פסיכיאטריות

לילדים ונוער
למחוז צפון ולמחוז דרום

 alauden@leumit.co.il :קורות חיים למייל
רק פניות מתאימות תענינה!

ללאומית
שירותי בריאות

דרושים/ות
פסיכיאטרים/פסיכיאטריות

לילדים ונוער
למחוז צפון ולמחוז דרום

 alauden@leumit.co.il :קורות חיים למייל
קורות חיים נא להעביר למייל: Jobsleumit@leumit.co.ilרק פניות מתאימות תענינה!

 דרושים/ות
רופאי/ות 

משפחה
דרישות התפקיד:

ניסיון בתחום
מומחה/ית ברפואת משפחה

 אזורים: פתח תקווה, קרית אונו, 
בני ברק, נתניה, אילת )משרה מלאה, 

 חובה מגורים באילת(, אופקים, 
 בת ים, באר שבע, קריית גת, 

ראשון לציון, חולון וקרית אתא

 רופא/ה משפחה 
למחוז צפון, קרית ים

דרישות: משרה מלאה
 עבודה של 5 ימי עבודה 

בשבוע + פיצולים

לשירותי בריאות כללית, מחוז תל אביב יפו, דרוש/ה 

מנהל/ת מרפאה 
למרפאת פלוטקין

 מרפאת פלוטקין נמצאת בדרום תל אביב, 
צמודה למרכז לבריאות הילד

היקף משרה 100%
תיאור התפקיד ותחומי אחריות:

■ ניהול איכות השירות הרפואי במרפאה בהתאם להנחיות ולנהלים 
ועפ״י היעדים האסטרטגיים של הנהלת המחוז וכללית ■ ניהול 

משימות המרפאה והובלת צוות מוביל - תכנון יישום ומעקב אחר 
תוכנית עבודה ■ ניהול התחום הכלכלי של המרפאה כולל מעקב 
 ובקרה על שימוש מושכל במשאבים ■ יוזמה וקידום קשרים עם 

גורמי קהילה בתחומי המנהלת האזורית ■ הפעלת תוכניות לקידום 
בריאות ורפואה מונעת ■ ניהול המשאב האנושי במרפאה.

דרישות התפקיד:
■ מומחיות ברפואת משפחה/רפואה פנימית

■ כושר ניהול ■ יחסי אנוש טובים

 למחוז ת״א יפו דרושים רופאים/ות משפחה 
לכלל המרפאות באזור תל אביב, יפו חולון בת ים ואזור

ronnyv@clalit.org.il :נא לשלוח קורות חיים למייל

לשירותי בריאות כללית, מחוז שרון שומרון, דרוש/ה 

מנהל/ת מרפאה 
לאזורים: גבעת אולגה, ג'סר א-זרקא, נתניה

היקף משרה 100%
תיאור התפקיד ותחומי אחריות:

■ ניהול איכות השירות הרפואי במרפאה בהתאם להנחיות ולנהלים 
ועפ״י היעדים האסטרטגיים של הנהלת המחוז וכללית ■ ניהול 

משימות המרפאה והובלת צוות מוביל - תכנון יישום ומעקב אחר 
תוכנית עבודה ■ ניהול התחום הכלכלי של המרפאה כולל מעקב 
 ובקרה על שימוש מושכל במשאבים ■ יוזמה וקידום קשרים עם 

גורמי קהילה בתחומי המנהלת האזורית ■ הפעלת תוכניות לקידום 
בריאות ורפואה מונעת ■ ניהול המשאב האנושי במרפאה.

דרישות התפקיד:
■ מומחיות ברפואת משפחה/רפואה פנימית

■ כושר ניהול ■ יחסי אנוש טובים

לרופאים שיקלטו מובטחים - סביבה עבודה איכותית באווירה 
משפחתית, תנאי העסקה טובים, סידור עבודה גמיש ללא שבתות 

או לילות, סביבה מקצועית המאפשרת התייעצות ולמידה, 
אפשרויות קידום ואופק מקצועי וניהולי.

 קורות חיים נא לשלוח לפקס: 09-7600783 
 shhishtalmut@clalit.org.il :או למייל 

בציון מס’ משרה: 41022



 למכבי שירותי בריאות ברמת השרון 
דרוש/ה 

מומחה/ית בראומטולוגיה
 קורות חיים נא לשלוח לד”ר גליה בר חמא

bar_ga@mac.org.il :במייל

 למכבי שירותי בריאות למחוז השרון )חדרה( 
דרוש/ה

 מומחה/ית 
למחלות ריאה במבוגרים

 קורות חיים נא לשלוח לד”ר אוריאל דורין
uriel_d@mac.org.il :במייל

לשירותי בריאות כללית
מחוז דן-פתח תקווה 

דרוש/ה

 מנהל/ת מרפאה 
למרפאת הדר גנים 
מרפאת הדר גנים נמצאת בפתח-תקוה

היקף משרה 100%
תיאור התפקיד ותחומי אחריות:

■ ניהול איכות השירות הרפואי במרפאה בהתאם להנחיות 
ולנהלים ועפ״י היעדים האסטרטגיים של הנהלת המחוז 

וכללית ■ ניהול משימות המרפאה והובלת צוות מוביל – תכנון 
יישום ומעקב אחר תכנית עבודה ■ ניהול התחום הכלכלי של 
המרפאה כולל מעקב ובקרה על שימוש מושכל במשאבים 
■ יוזמה וקידום קשרים עם גורמי קהילה בתחומי המנהלת 
 האזורית ■ הפעלת תכניות לקידום בריאות ורפואה מונעת 

■ ניהול המשאב האנושי במרפאה.
דרישות התפקיד:

 ■ מומחיות ברפואת משפחה/רפואה פנימית ■ כושר ניהול 
■ יחסי אנוש טובים.

dpdrcv@clalit.org.il :קו״ח יש לשלוח למייל

 קורות חיים נא לשלוח למייל:

cvari@meuhedet.co.il

לקופת חולים מאוחדת דרוש/ה 

 סגן רופא מחוזי 
 ואחראי אזורי - 

מחוז ירושלים
כללי: באחריות סגן הרופא המחוזי והאחראי האזורי 
לסייע לרופא המחוזי בניהול תחומי הבריאות במחוז 

 ולהוביל את הניהול הרפואי לרבות מדדי האיכות 
באזור הגיאוגרפי עליו אמון

כפיפות מנהלית ומקצועית: רופא המחוזי
 תחומי אחריות: ניהול כלל המשאבים הרפואיים 

והפרא רפואיים באזור ובנוסף, ניהול חלק מהתחומים 
המפורטים מקצועות הבריאות/ מינהל הסגל/ רוקחות/ 

ניהול סיכונים/ רפואת נשים/ רפואת ילדים/ רכזת 
אקדמיה/ בקרת בתי חולים/ איכות קלינית/ שיקום 

דרישות התפקיד: 
דרישות סף - השכלה: 

■ ד"ר לרפואה ■ מומחיות רפואית, עדיפות בתחומי 

הרפואה הראשונית )משפחה/ פנימית/ ילדים(

ניסיון מקצועי: 
■ 3 שנות וותק בעיסוק ברפואה לפחות מיום סיום 

ההתמחות ■ ניסיון בניהול רפואי: שנתיים לפחות.

יתרון: 
 ■ תואר מוסמך במנהל מערכות בריאות )או תואר דומה( 

 ■ מומחיות על במנהל רפואי ■ בוגר/ת תוכנית "ענבר" 

של משרד הבריאות



להשכרה מרפאה מפוארת 
מול מכון מור וליד מגדל ב.ס.ר 4

 BBC clinic ממוקמת בבניין 
"הכשרת היישוב" על ציר ז'בוטינסקי

 ההזדמנות שלך 
 להצטרף לקהילת הרופאים המובילה של מכבי 

בתפקיד מאתגר ומשמעותי
אנו מחפשים

מנהל/ת רפואי/ת 
מרחבי/ת לבני ברק 

במחוז המרכז
 אז אם סטנדרטים גבוהים 

של איכות רפואית ושירות חשובים לך,
 אם יש בך את התשוקה להשפיע ולחדש - 

מקומך איתנו!

 אנו מזמינים אותך להצטרף 
 לחוד החנית של הרפואה בישראל

ולהנות מהזדמנות אמיתית לצמיחה והתפתחות

קורות חיים נא לשלוח למייל:
vainberg_h@mac.org.il

 כי אצלנו רפואה זו שליחות
שליחות שמתחילה בך

התפקיד מנהל/ת רפואי/ת במרחב כולל:
■ ניהול כל השירותים הרפואיים והסתכלות כוללנית על 

 בריאות המטופלים ■ ניהול האיכות המקצועית, 
 ניהול השירות, ניהול המשאב האנושי ■ ניהול תכנון 

ותקצוב ומגוון תחומי אחריות נוספים.

התפקיד מאפשר שילוב עבודה קלינית במרפאה.

 לפרטים נוספים ותיאום פגישה:
 יעקב בטלפון: 03-6164042 או 054-4606353

therese@fuchs.org :מייל

 מחיר 
 מיוחד 
2021 לשנת 

אנחנו מחפשים 
רופאים לססיות 

במרפאה

חדרי רופאים 
מרווחים 

 בסטנדרטים 
גבוהים מאוד


