
 לפרסום מודעות: רוני יחזקאל-זמיר 
roni@mediafarm.co.il ,054-7568656

 michalaz@tlvmc.gov.il :קורות חיים נא לשלוח למיכל עזרן למייל

המכון לרפואה היפרברית - תא לחץ מחפש:
רופא - 50% משרה

הרופא שייבחר יעבור הכשרה לרפואה היפרברית 

שעות העבודה גמישות ויותאמו לשעות פתיחת המכון

למרכז הרפואי קפלן דרושים רופאים/ות:
 למחלקת הילדים בביה"ח דרושים: מומחה/ית לרפואת ילדים,  	

כירורג/ית ילדים, אנדוקרינולוג/ית, רופא/ת ריאות ונוירולוג/ית ילדים
רופאים/ות מרדימים/ות - מומחים ומתמחים 	
רופא/ה מומחה/ית למחלות זיהומיות 	
רדיולוגים/יות - מומחים ומתמחים 	

דרישות התפקיד:
השכלה אקדמאית )MD( ברפואה 	
רשיונות מקצועיים 	
רישיון עיסוק ברפואה 	

קורות חיים נא לשלוח למייל: cv@clalit.org.il - מספר משרה 41756

∎ תינתן עדיפות לבעלי מוגבלויות ∎

ללאומית שירותי בריאות 
דרושים/ות רופאי/ות משפחה

מתכונת העסקה: שכיר/ה או עצמאי/ת
שעות עבודה גמישות

אפשרות להדרכת מתמחים והשתלבות בניהול

לאזורים: מרכז, שרון, נתניה, חריש, רחובות, באר שבע, עכו, ירושלים, 
שומרון ובנימין, בית שמש, אשקלון, אשדוד, חדרה ונהריה

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



כללית - ארגון הבריאות הגדול בישראל

 לבית חולים לוינשטיין 
דרושים/ות רופאים/ות מומחים/ות

■ ברפואת כאב
■ ברפואה פיזיקלית ושיקום

 .cv@clalit.org.il :קורות חיים נא לשלוח למייל 
נא לציין מספר משרה: מומחה בכאב - 42662, מומחה ברפואה פיזיקלית ושיקום - 42548

∎ תינתן עדיפות לבעלי מוגבלויות ∎

רפואה בכללית - עבודה עם שליחות ומשמעות

למחוז ירושלים
)ירושלים רבתי, בית שמש, מינהלת ההתיישבות( 

דרושים רופאים/ות: 
רופאי/ות ילדים ומשפחה

רפואה יועצת: א.א.ג,
אורתופדיה, עיניים, עור ונשים

דאגה  תוך  במטופלים/ות,  מטפלים/ות  בכללית  הרופאים/ות 
לצרכיהם הבריאותיים והתחשבות ברצונות הפרט ובתרבותו.

תכני התפקיד:
ביצוע אבחונים, גיבוש תכניות טיפול, וטיפול  	

במטופלים במרפאה במסגרת רפואת המשפחה. 
והיועצת

השתתפות בוועדות, בישיבות ובדיונים בנושאים  	
מקצועיים שונים, במרפאה ובמחוז.

ביצוע פעילות אקדמית של הדרכה ומחקר במסגרת  	
הקהילה ומוסדות אקדמיים על פי הצורך והמצאי.

דרישות התפקיד:
תואר MD ברפואה. 	
רישיון ישראלי לעסוק ברפואה. 	
ברפואת המשפחה וילדים - עדיפות לבעלי/ות  	

תעודה מוכרת של מומחיות.
ברפואה יועצת - נדרשת תעודת מומחיות 	
שירותיות, סבלנות ואמפתיה לזולת. 	

cv@clalit.org.il :קורות חיים נא לשלוח למייל
 נא לציין מספר משרה: 

רפואה יועצת 42248, רופאי משפחה/ ילדים 42504

∎ תינתן עדיפות לבעלי מוגבלויות ∎

לקופת חולים מאוחדת 
מחוז מרכז 

דרושים/ות רופאים/ות:
 ◖ רופא/ת אשפוז בית - 70% משרה

לאזורים: כפר סבא ורעננה.

 ◖ רופא/ת משפחה
לאזורים: פתח תקווה ואלעד.

 ◖ רופא/ת נשים
לאזורים: מודיעין עילית ובני-ברק.

 ◖ פסיכיאטר/ית ילדים ונוער
 לאזורים: מודיעין עילית, אלעד, נתניה 

ומרחב השרון.

 ◖ פסיכיאטר/ית מבוגרים
לאזורים: בני ברק, מודיעין עילית ומרחב השרון.

 ◖ רופא התפתחות הילד
לאזורים: מודיעין עילית ובני ברק.

קורות חיים, בצירוף תעודות השכלה והכשרה רלוונטיות 
cvari@meuhedet.co.il :נא לשלוח למייל

■ המשרות מיועדת לנשים ולגברים כאחד ■ 
■ תינתן עדיפות למועמדים/ות עם מוגבלות ■



בואו להיות חלק ממהפכת אשפוז הבית

לצבר רפואה דרושים/ות רופאים/ות:
הוספיס/ שיקום/ פנימית/ פסיכיאטריה

 ◖ משרה מלאה/חלקית בפריסה ארצית 
◖ שעות גמישות, נוחות מירבית

 אינטראקציה אישית עם מטופלים 
 עבודה ללא בירוקרטיה 

גמישות בשעות ועצמאות בשטח

hr@sabarhealth.co.il :נא לשלוח קורות חיים למייל

למערך הקרדיולוגי 
במרכז רפואי העמק דרוש/ה 

רופא/ה מומחה/ית באלקטרופיזיולוגיה
 מועמדים המעוניינים להציע את מועמדותם מתבקשים לפנות, 
cv@clalit.org.il :בצירוף קורות חיים,  תעודות והמלצות למייל

נא לציין מספר משרה:  42875

∎ תינתן עדיפות לבעלי מוגבלויות ∎

 למרכז רפואי מאיר 
דרושים/ות רופאים/ות לשיקום הלב

היקף משרה: 50% או 100%
עדיפות לבעלי מומחיות בפנימית או ברפואת המשפחה.

אפשרי גם רופא/ה אחרי סיום סטאז׳ ולפני התמחות.

 למעוניינים - נא לשלוח קורות חיים 
marnaag@clalit.org.il :או למייל aassali2i @clalit.org.il :למייל

לפרטים נוספים ניתן לפנות לפרופ׳ עסלי בטלפון: 09-7472587

∎ תינתן עדיפות לבעלי מוגבלויות ∎

ללאומית שרותי בריאות
דרוש/ה רוקח/ת

עבודה בקליטה בהסכם קיבוצי.

תנאים מטיבים לסקטור רוקחות
עבודה במרכזים רפואיים: רמת גן, תל אביב, בני ברק, פתח תקווה, 
 ירושלים, גבעת זאב, ביתר עלית, בית שמש, אריאל ושומרון, בת ים, 

חולון, ראשל"צ, אשדוד, אשקלון, באר שבע.

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



ליחידה לטיפול בכאב 
במחלקת הרדמה 

במרכז רפואי וולפסון חולון 
דרוש/ה רופא/ה מומחה/ית 

ברפואה לשיכוך כאב
עבודה במשרה מלאה או חלקית, כולל הזרקות וטיפולים פולשניים

 נא לשלוח קורות חיים לד"ר נוגזר, מנהל מחלקת הרדמה
nogzarr@wmc.gov.il :למייל

למרכז הרפואי לניאדו 
דרושים/ות רופאים/ות:

מנהל/ת מערך המטולוגי 	
אנדוקרינולוג/ית בכיר/ה - אופציה לקידום 	
אונקולוג/ית בכיר/ה 	
מומחה/ית למחלות זיהומיות 	
מומחה/ית למניעת זיהומים 	
מתמחים/ות בכירורגיה, אורטופדיה ונפרולוגיה 	

ita@laniado.org.il :קורות חיים נא לשלוח למייל

כללית - מובילים את העתיד ברפואת הגריאטריה בישראל 

לבית רבקה, מרכז רפואי שיקומי גריאטרי דרושים/ות:
 מומחים/ות ברפואה פנימית או ברפואת המשפחה 

להתמחות על ברפואה גריאטרית
 בית החולים מאפשר פיתוח חדשנות, מחקר ושיתופי פעולה רב מרכזיים, לצד הוראה. 

ביה"ח הינו אקדמי, מסונף לאוניברסיטת ת"א ולוועדת הלסינקי של מרכז רבין.

מומחה/ית בריאות/טיפול נמרץ/גריאטריה - למחלקת מונשמים

קורות חיים ניתן לשלוח למייל: cv@clalit.org.il - נא לציין מספר משרה 42825

קורות חיים ניתן לשלוח למייל: cv@clalit.org.il - נא לציין מספר משרה 42824

לפרטים נוספים ניתן לפנות לדפנה בטלפון: 03-9373884

ללאומית שירותי בריאות 
דרושים/ות רופאי/ות ילדים

ניסיון בתחום: מומחה/ית ברפואת ילדים

 לאזורים: ב"ב, ת"א, יפו, ראש העין, גבעתיים, כפר סבא, אלעד, 
בקעת אונו, פתח תקווה, כפר גנים, באר יעקב, נתניה, פרדסיה, בנימינה, 

 חריש, קרית מלאכי, באר שבע, אשדוד, אילת, עכו, טירת הכרמל, 
ירושלים, בית שמש, ביתר עלית, שומרון ובנימין, נהריה

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



רפואה בכללית - עבודה עם שליחות ומשמעות

למחוז חיפה והעמקים
דרושים רופאים/ות: 

רופאי/ות ילדים
רפואה יועצת: א.א.ג,

אורתופדיה, עיניים, עור ונשים
דאגה  תוך  במטופלים/ות,  מטפלים/ות  בכללית  הרופאים/ות 
לצרכיהם הבריאותיים והתחשבות ברצונות הפרט ובתרבותו.

תכני התפקיד:
ביצוע אבחונים, גיבוש תכניות טיפול, וטיפול  	

במטופלים במרפאה במסגרת רפואת המשפחה. 
והיועצת

השתתפות בוועדות, בישיבות ובדיונים בנושאים  	
מקצועיים שונים, במרפאה ובמחוז.

ביצוע פעילות אקדמית של הדרכה ומחקר במסגרת  	
הקהילה ומוסדות אקדמיים על פי הצורך והמצאי.

דרישות התפקיד:
תואר MD ברפואה. 	
רישיון ישראלי לעסוק ברפואה. 	
ברפואת המשפחה וילדים - עדיפות לבעלי/ות  	

תעודה מוכרת של מומחיות.
ברפואה יועצת - נדרשת תעודת מומחיות 	
שירותיות, סבלנות ואמפתיה לזולת. 	

cv@clalit.org.il :קורות חיים נא לשלוח למייל
 נא לציין מספר משרה: 

רפואה יועצת 42769, רופאי משפחה/ ילדים 42745

∎ תינתן עדיפות לבעלי מוגבלויות ∎

 "בית בלב" מקבוצת מכבי שירותי בריאות
היא רשת בפריסה ארצית המובילה ב:

דיור מוגן לגיל השלישי
מרכזים רפואיים שיקומיים

אנו מחפשים 
רופא/ה גריאטר/ית לכפר סבא

hila_w@bbalev.co.il :נא לשלוח קורות חיים למייל

להרגיש בבית, 
 

לתת את הלב

ללאומית שירותי בריאות 
 דרושים/ות רופאי/ות 

מומחים/יות במגוון התמחויות:
רפואת עיניים: קצרין 	
גניקולוגיה: נתניה, ת"א, יפו, בקעת אונו, כפר ג'ת,  	

כפר קרע, קריית גת, נצרת, יוקנעם, ירושלים, בית 
שמש, שומרון ובנימין

קרדיולוגיה עצמאי/ת: מגדל העמק, עפולה, נצרת  	
נוף הגליל, יוקנעם

עור ומין: ת"א, הרצליה, רמת השרון, רעננה,  	
גבעתיים, ר"ג, ב"ב, נתניה, חדרה עכו, נהריה, קריות, 

חיפה, ירושלים, בית שמש, שומרון, ביתר עלית
גסטרואנטרולוגיה: ביר אל מכסור, אבו סנאן,  	

עפולה, רמת השרון
ריאות: קרית ביאליק 	
אורולוגיה: קרית שמונה, קצרין, חצור 	
נוירולוגיה: ביר אל מכסור, עפולה, רמת גן,  	

גבעתיים, צפת, מג'אר, טבריה וחצור
נפרולוגיה: קרית ביאליק, קרית אתא, חדרה, נתניה 	
אנדוקרינולוגיה: טירת הכרמל, חדרה, נתניה 	
אורטופדיה: בית שמש, שדרות, באר שבע, בני ברק 	
אא"ג: ירושלים, מודיעין עלית, בית שמש, ביתר,  	

נתניה, חדרה, אזור צפון
גריאטריה טיפולי בית: לאזור המרכז 	
גריאטריה: חדרה, בנימינה, נתניה 	
מומחים למרכז רפואי בני ברק בהתמחויות שונות  	

 )ריאות, אנדו' מבוגרים וילדים, ראומטולוגיה, 
כלי דם, גסטרו,כירורגיה(

רפואה תעסוקתית: חדרה, נתניה 	
כירורגיה: פתח תקווה 	

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



ללאומית שירותי בריאות 
דרוש/ה פסיכיאטר/ית ילדים

לאזורים: תל אביב ונתניה.

עבודה בצוות, השתתפות בישיבות.

בין 12-6 שעות שבועיות בסניף

pfrenkelleibovich@leumit.co.il  :קורות חיים נא לשלוח למייל

רפואה בכללית - עבודה עם שליחות ומשמעות

למחוז מרכז
)אשדוד, ראשל"צ מודיעין והסביבה( 

דרושים רופאים/ות: 
רופאי/ות משפחה, ילדים, 

 פסיכיאטרים, נוירולוג 
ילדים/ התפתחותי

רפואה יועצת: עור, נשים, 
א.א.ג, אורתופדיה ועיניים

דאגה  תוך  במטופלים/ות,  מטפלים/ות  בכללית  הרופאים/ות 
לצרכיהם הבריאותיים והתחשבות ברצונות הפרט ובתרבותו.

תכני התפקיד:
ביצוע אבחונים, גיבוש תכניות טיפול, וטיפול  	

במטופלים במרפאה במסגרת רפואת המשפחה. 
והיועצת

השתתפות בוועדות, בישיבות ובדיונים בנושאים  	
מקצועיים שונים, במרפאה ובמחוז.

ביצוע פעילות אקדמית של הדרכה ומחקר במסגרת  	
הקהילה ומוסדות אקדמיים על פי הצורך והמצאי.

דרישות התפקיד:
תואר MD ברפואה. 	
רישיון ישראלי לעסוק ברפואה. 	
ברפואת המשפחה וילדים - עדיפות לבעלי/ות  	

תעודה מוכרת של מומחיות.
ברפואה יועצת - נדרשת תעודת מומחיות 	
שירותיות, סבלנות ואמפתיה לזולת. 	

cv@clalit.org.il :קורות חיים נא לשלוח למייל
נא לציין מספר משרה: 42833

∎ תינתן עדיפות לבעלי מוגבלויות ∎

ללאומית שירותי בריאות 
דרוש/ה 

מנהל/ת רפואי/ת
לאזור הנגב הכפרי ולאזור התיישבויות

אחראיות לתפקודם המקצועי של כלל הרופאים, 
הסגל הסיעודי ומקצועות הבריאות באזור, הטמעת 

ההוראות והנהלים הרפואיים בקרב הצוותים 
הרפואיים, מעקב ובקרה אחר תהליכי הטיפול 

האבחון וניהול הרשומה הרפואית, מתן פתרונות 
פרטניים לחולים עם בעיות רפואיות מורכבות, קיום 

ישיבות צוות מקצועיות.

דרישות התפקיד:
רופא/ה מומחה/ית - תנאי סף 	
תואר במנהל מערכות בריאות - יתרון 	
ניסיון ניהולי מוכח בניהול מערכות מורכבות  	

לרבות יכולת ניהול פרויקטלית.

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

מנהל/ת רפואי/ת אזורי/ת
לירושלים

אחראיות לתפקודם המקצועי של כלל הרופאים,  	
הסגל הסיעודי ומקצועות הבריאות באזור.

וידוא הטמעת ההוראות והנהלים הרפואיים. 	
ביצוע מעקב ובקרה אחר תהליכי הטיפול  	

והאבחון.
הובלת תהליכי רפואה יזומה. 	



לקופת חולים מאוחדת
דרושים/ות 

רופאי/ות בקרה 
למחוזות ירושלים והדרום

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

קורות חיים, בצירוף תעודות השכלה והכשרה רלוונטיות 
cvari@meuhedet.co.il :נא לשלוח למייל

■ המשרות מיועדת לנשים ולגברים כאחד ■ 
■ תינתן עדיפות למועמדים/ות עם מוגבלות ■

רפואה בכללית - עבודה עם שליחות ומשמעות

למחוז שרון-שומרון
דרושים רופאים/ות: 

רופאי/ות ילדים ומשפחה
רפואה יועצת: א.א.ג, רופאי 

עיניים, רופאי עור ורופאי נשים
דאגה  תוך  במטופלים/ות,  מטפלים/ות  בכללית  הרופאים/ות 
לצרכיהם הבריאותיים והתחשבות ברצונות הפרט ובתרבותו.

תכני התפקיד:
ביצוע אבחונים, גיבוש תכניות טיפול, וטיפול  	

במטופלים במרפאה במסגרת רפואת המשפחה. 
והיועצת

השתתפות בוועדות, בישיבות ובדיונים בנושאים  	
מקצועיים שונים, במרפאה ובמחוז.

ביצוע פעילות אקדמית של הדרכה ומחקר במסגרת  	
הקהילה ומוסדות אקדמיים על פי הצורך והמצאי.

דרישות התפקיד:
תואר MD ברפואה. 	
רישיון ישראלי לעסוק ברפואה. 	
ברפואת המשפחה וילדים - עדיפות לבעלי/ות  	

תעודה מוכרת של מומחיות.
ברפואה יועצת - נדרשת תעודת מומחיות 	
שירותיות, סבלנות ואמפתיה לזולת. 	

cv@clalit.org.il :קורות חיים נא לשלוח למייל
נא לציין מספר משרה: 42834

∎ תינתן עדיפות לבעלי מוגבלויות ∎

המרכז הרפואי העמק מודיע 
על הקמת ועדת חיפוש לתפקיד: 

מנהל/ת המחלקה לכירורגית ילדים
 מועמדים המעוניינים להציע את מועמדותם מתבקשים לפנות, 
cv@clalit.org.il :בצירוף קורות חיים,  תעודות והמלצות למייל

נא לציין מספר משרה:  42874

∎ תינתן עדיפות לבעלי מוגבלויות ∎פרטים נוספים בטלפון: 04-6494252



 לקופת חולים מאוחדת 
מחוז ירושלים וצפון 

דרושים/ות רופאים/ות:
◖ רופאי/ות נשים, ילדים ומשפחה - ירושלים

◖ רופאי/ות עור לאיזור חדרה ואדי עארה - צפון

◖ סגן/ית מנהל רפואי מחוזי )לתפקיד אחראי 
אזורי( - מחוז ירושלים

באחריות סגן/ית המנהל הרפואי המחוזי והאחראי 
האזורי לסייע למנהל הרפואי המחוזי בניהול תחומי 
הבריאות במחוז ולהוביל את הניהול הרפואי לרבות 

מדדי האיכות באזור הגיאוגרפי עליו אמון.

◖ מנהל/ת רפואי/ת מרחבי/ת במרחב גליל 
גולן - מחוז צפון

כישורים נדרשים:
דרישות סף:

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

שנתיים לאחר סיום ההתמחות.
יתרון: עדיפות לניסיון בניהול רפואי ו/או תואר  	

מוסמך במנהל מערכות בריאות.
מיומנויות:

תקשורת בין אישית טובה מאד 	
חניכה והדרכה 	
התנעה והובלה של תהליכים ואנשים 	
אסרטיביות 	
עבודה בצוות רב מקצועי 	
גמישות ויכולת התמודדות עם סביבה משתנה 	

היקף משרה: 
%75 ניהול + %25 קליני 	
נכונות לגמישות בשעות 	
נכונות לנסיעות רבות ברחבי המרחב )נדרש רישיון  	

נהיגה בתוקף(

קורות חיים, בצירוף תעודות השכלה והכשרה רלוונטיות 
cvari@meuhedet.co.il :נא לשלוח למייל

■ המשרות מיועדת לנשים ולגברים כאחד ■ 
■ תינתן עדיפות למועמדים/ות עם מוגבלות ■

לקופת חולים מאוחדת 
מחוז מרכז דרוש/ה 

מנהל/ת רפואי/ת מרחב/ית
כללי: אחריות כוללת לניהול הרפואי במרחב

כפיפות ניהולית: מנהל המרחב
כפיפות מקצועית: רופא מחוזי

תכולת תפקיד:
אחריות לניהול האיכות הרפואית הכוללת במרחב -  	

שירותים רפואיים פנימיים וחיצוניים.
אחריות כוללת על איכות השירות של הרופאים )הן  	

שכירים והן עצמאיים( ועל היחס האישי והמותאם 
לצרכי המטופל במרחב.

שותפות בתכנון ופיתוח שירותים רפואיים במרחב  	
הנתון.

אחריות לתחום ידע/ הכשרה ע"פ צורך. 	
פיתוח מקצועי של כלל הרופאים במרחב. 	
מיצוי מיטבי של המשאבים המוקצים למרחב. 	
שותפות פעילה בגיוס, קליטה והדרכת רופאים. 	
שותף בפתיחת תחומי פעילות חדשים על פי  	

הצורך, לרבות מרפאות

כישורים נדרשים - דרישות סף:
השכלה:

רופא מומחה, בעדיפות בתחומי הרפואה הראשונית  	
)רפואת משפחה/ פנימית/ ילדים( לפחות שנתיים 

לאחר סיום ההתמחות.
יתרון: עדיפות לניסיון בניהול רפואי ו/או תואר  	

מוסמך במנהל מערכות בריאות.
מיומנויות:

תקשורת בין אישית טובה מאד 	
חניכה והדרכה 	
התנעה והובלה של תהליכים ואנשים 	
אסרטיביות 	
עבודה בצוות רב מקצועי 	
גמישות ויכולת התמודדות עם סביבה משתנה 	

היקף משרה:
משרה מלאה - בנוסף על תפקידו יהיה גם רופא  	

אחראי במרפאה )נ.ע.ת(
נכונות לגמישות בשעות 	
נכונות לנסיעות רבות ברחבי המרחב )נדרש רישיון  	

נהיגה בתוקף(

קורות חיים, בצירוף תעודות השכלה והכשרה רלוונטיות 
cvari@meuhedet.co.il :נא לשלוח למייל

■ המשרות מיועדת לנשים ולגברים כאחד ■ 
■ תינתן עדיפות למועמדים/ות עם מוגבלות ■



למרכז רפואי העמק דרוש/ה 
מנהל/ת יחידה למניעת מחלות זיהומיות

דרישות התפקיד: 
רופא/ה מומחה/ית במחלות זיהומיות או במיקרוביולוגיה קלינית. 	
3 שנים ניסיון בתחום. 	

 מועמדים המעוניינים להציע את מועמדותם מתבקשים לפנות, 
cv@clalit.org.il :בצירוף קורות חיים,  תעודות והמלצות למייל

נא לציין מספר משרה:  42872

∎ תינתן עדיפות לבעלי מוגבלויות ∎פרטים נוספים בטלפון: 04-6494252

לשירותי בריאות כללית דרוש/ה 
מנהל/ת מחלקת מידע דימותי ומחקר

התפקיד כולל:
סמכות מקצועית בכלל תחומי העיסוק של המחלקה בחטיבת בתי 

החולים, אחראי/ית להובלת נושאים חטיבתיים וחוצי ארגון לפי הצורך.

אחראי/ת על מדיניות הכללית בתחום הדימות והמידע הדימותי, הקרינה  	
ובטיחות הקרינה.

אחראי/ת על מדיניות הכללית בתחום הפתולוגיה הדיגיטלית 	
אחראי/ת על פיתוח וקידום מחקר ותשתיות המחקר עבור בתי החולים 	
יייזום תהליכים ופתרונות מבוססי בינה מלאכותית בתחומי הדימות  	

והפתולוגיה.
מנהל/ת את הצוות המקצועי אשר כפוף אליו ואחראי לתוצרי עבודתו. 	

דרישות התפקיד:
השכלה אקדמאית )M.D( ברפואה + התמחות קלינית מוכרת )יתרון לתואר  	

.MPH -או בבריאות הציבור ,MHA שני ומעלה במנהל מערכות בריאות
רצויה מומחיות בדימות או בביואינפורמטיקה. 	
עדיפות לבעלי ידע והיכרות עם עולמות הרפואה הדיגיטלית,  	

האינפורמטיקה הרפואית והבינה המלאכותית.
עדיפות לבעלי ידע וניסיון במחקר וקידומו. 	
הכרת חוקי הבריאות ונהלים רלוונטיים של משרד הבריאות. 	

∎ תינתן עדיפות לבעלי מוגבלויות ∎

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


