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  מומחים/יות ברפואה פנימית 
או ברפואת המשפחה 

 להתמחות על 
ברפואה גריאטרית

ישנה אפשרות להתמחות ישירה למתאימים/ות.
 בית החולים, המוביל בשיקום הגריאטרי, 

הינו אקדמי ומסונף לאוניברסיטת תל אביב
 בית החולים מאפשר לרופאיו לקדם ולפתח את תחומי ההוראה 

והמחקר בתחום ומאפשר קידום מקצועי וניהולי בכל הרמות

 אם את/ה נכון/ה לאתגר בהובלת דור העתיד 
של רפואת הגריאטריה בישראל – מקומך איתנו!

 לבי”ח השיקומי גריאטרי בית רבקה 
)שרותי בריאות כללית( דרושים/ות 

*תינתן עדיפות לבעלי מוגבלויות

 קורות החיים נא לשלוח למנהלת משאבי אנוש, ענת ברקוביץ 
במייל: AnatBe2@clalit.org.il, לפרטים נוספים ניתן לפנות לדפנה 

dpdafnasc@clalit.org.il :בטלפון: 03-9373884 או במייל

ita@laniado.org.il :קו"ח בצירוף שם המשרה ניתן לשלוח לדוא"ל

לבית החולים לניאדו בנתניה דרושים/ות רופאים/ות:

■ רופא/ה מומחה/ית ברדיולוגיה אבחנתית 
CT-למכון ה

■ רופאים/ות מומחים/יות עבור המחלקות: 
גסטרו, פנימית, פגייה, מלר"ד, כירורגיה, 

אורטופדיה, אונקולוגיה
■ רופאים/ות מתמחים/ות עבור המחלקות: 

כירורגיה, אורטופדיה

 למערך הריאות וליחידה לטיפול נמרץ פנימי נשימתי 
בבית חולים מאיר

דרושים/ות רופאים/ות:

■ מתמחה למחלקת ריאות
■ רופא/ה ליחידה לטיפול נמרץ 

פנימי נשימתי
 מועמדים מתאימים נא ליצור קשר עם: פרופ' שטרית דוד בטלפון:

Davids3@clalit.org.il :09-7471826/ 09-7471556, מייל
David.dahan@clalit.org.il :ד"ר דוד דהן בטלפון: 09-7472160, מייל

למרפאות אמריקן לייזר דרוש/ה 

רופא/ה עיניים
לביצוע ניתוחי רפרקציה

קורות חיים נא לשלוח לאימייל:
Yuval_sa@americanlaser.co.il 

americanlaser.co.il 



למרכז הרפואי לגליל 
דרוש/ה 

 רופא/ה 
 בכיר/ה 
בגנטיקה

עם מומחיות בפנימית/ ילדים

קו"ח נא לשלוח לפרופ' פליק זכאי ציפורה, מנהלת המכון 
TziporaF@gmc.gov.il :הגנטי, המרכז הרפואי לגליל במייל

למרכז הרפואי לגליל 
דרוש/ה 

 מנהל/ת 
 יחידה 

מיון ילדים
 קורות חיים נא לשלוח לגברת רחל בן חיים, 

rachelb2@gmc.gov.il :מחלקת משאבי אנוש, במייל

למרכז הרפואי לגליל 
דרוש/ה 

 רופא/ה 
 בכיר/ה 

למחלקת שיקום
קורות חיים נא לשלוח לגברת רחל בן חיים, מנהלת קליטה 
rachelb2@gmc.gov.il :וגיוס, מחלקת משאבי אנוש, במייל

למרכז הרפואי לגליל 
דרוש/ה 

 מנהל/ת 
 יחידה 

עמוד ושדרה
קורות חיים נא לשלוח לגברת רחל בן חיים, מנהלת קליטה 
rachelb2@gmc.gov.il :וגיוס, מחלקת משאבי אנוש, במייל

 קורות חיים נא לשלוח למייל:

cvari@meuhedet.co.il

 דרישות: ■ רופא/ה בעל/ת רישיון ישראלי 
 ■ לאחר סיום סטאז' בישראל ■ ניסיון של שלוש 

שנים לפחות מערכת הבריאות

לקופת חולים מאוחדת דרושים/ות 

רופאי/ות בקרה
תכולת התפקיד:

בקרת שטח: 
בקרת מאושפזים בבית חולים  ■

נציג הקופה מול המבוטח המאושפז  ■

מעקב אחרי תכנית הטיפול במהלך האשפוז  ■

והלימת האשפוז  
איתור חולים מורכבים וזיהוי צרכים מיוחדים  ■

הדורשים טיפול לפני שחרורם.  
תיאום המשך הטיפול במבוטחים המיועדים  ■

לשחרור עם מוקד מחוזי.  

בקרת חשבונות:
בדיקת חשבונות אשפוז וכל המקרים שלא טופלו  ■

בזמן אמת על ידי מוקד הבקרה  
הפקת דוחות ייעודיים  ■

בדיקת סיכומי מחלה  ■

בדיקת תיקי האשפוז בכל מקרה בו משך האשפוז  ■

לא ברור או שהמידע בסיכום לא מספיק  
כתיבת ערעורים ושליחתם לבי"ח  ■

מעקב אחרי טיפול הערעורים  ■

דיווח למנהל הבקרה/מנהל מוקד על מגמות  ■

שליליות בבי"ח  



למחלקת פגים וילודים במרכז הרפואי תל אביב דרוש/ה

המעוניינים, נא לפנות למזכירת המחלקה גב' ג'ני גלצן בצירוף קורות חיים, 
בטלפון 03-6925690 / בפקס 03-6925681 / 

 jennyg@tlvmc.gov.il בדואר אלקטרוני

רופא/ה לתפקיד רופא בית במשרה מלאה
דרישות התפקיד - רישיון לעבודה כרופא. 

העבודה כוללת בדיקת ילודים, עבודה שוטפת, השתתפות בפעילות 
אקדמיה ומחקר מחלקתית.

למרכז הרפואי לגליל 
דרוש/ה 

 רופא/ה 
בכיר/ה 

למכון פתולוגיה/
ציטולוגיה

 נא לשלוח קורות חיים לד”ר כהן, מנהל המכון הפתולוגי, 
hector.ic@gmc.gov.il :במייל

 למערך הפסיכיאטרי במרכז הרפואי קפלן 
דרושים/ות

מתמחים/ות בפסיכיאטריה
 מדובר בהתמחות אטרקטיבית בסביבת עבודה 

של בית חולים כללי, בצוות רב תחומי
 קורות חיים נא לשלוח למנהל המערך הפסיכיאטרי, 
Davidis12@clalit.org.il :ד”ר דוד ישראלי, במייל

למרכז רפואי קפלן דרוש/ה 
רופא/ה מתמחה ברפואה פנימית 
בעל/ת רישיון לעסוק ברפואה בישראל, המעוניין/ת בהתמחות מלאה
המחלקה מתמקצעת במחלות זיהומיות, ראומטולוגיה ופרמקולוגיה קלינית, 

 מעודדת מחקרים ופרסומים בנושאים אלה ועוסקת בהוראת סטודנטים 
לרפואה עם אפשרות לקידום אקדמי

נא לשלוח קו״ח, תעודות ומכתבי המלצה לד”ר חיים שמואלי, מנהל מחלקה 
hshmuely@clalit.org.il :פנימית ד’ מרכז רפואי קפלן, במייל

 לעבודה חלקית 
בבסיסי צה”ל 

באזורים באר שבע, 
ירושלים ותל אביב

 אזור באר שבע והדרום | העבודה נדרשת בבסיסי 
חיל האוויר או חיל המודיעין או בעיר | 3 משרות

אזור ירושלים | 2 משרות
אזור תל אביב | 2 משרות

דרישות התפקיד:
רישיון רופא ישראלי בתוקף - חובה.

משרה של יומיים בשבוע או מספר חצאי ימים במהלך 
שעות פעילות הבסיס ובגמישות לצרכי הרופא.

אפשרות גם למשרה מלאה של 4 ימים עם רכב.

אפשרות העסקה: שכיר/ עצמאי

 תשלום הולם לשעה לרופאים המתאימים 
כולל ביטוח אחריות מקצועית רפואית מלא.

 תחילת עבודה מיידית 
לאחר מפגש מקצועי בבסיס לתיאום

 העבודה בתנאים מצויינים ובגמישות מלאה 
לצרכי הרופא - מבחינת לוחות זמנים

■ ■ ■

דרושים/ות 

רופאים/ות מומחים 
או רופאים כלליים 

עם ניסיון ברפואת המשפחה

קורות חיים נא לשלוח למייל: 
yaronkislev@gmail.com

לפרטים נוספים: ירון 054-2626996



למכבי שירותי בריאות מחוז י-ם והשפלה דרוש/ה 

פסיכיאטר/ית ילדים ונוער
עבודה בצוות רב מקצועי

היקף משרה: 8 שעות שבועיות, אחר הצהרים.
ניסיון עם עבודה מרפאתית - יתרון.

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

לפרטים נוספים: ד”ר ויצמן, טל’ 08-8618918

למכבי שירותי בריאות מחוז מרכז דרוש/ה 

פסיכיאטר/ית ילדים ונוער
עבודה בצוות רב מקצועי | השתלמויות ואופק מקצועי

היקף המשרה גמיש: בין 8 שעות ועד משרה מלאה

 קו"ח נא לשלוח לד"ר אזוז
azuz_n@mac.org.il :במייל

למכבי שירותי בריאות מחוז מרכז דרוש/ה 

פסיכיאטר/ית מבוגרים
עבודה בצוות רב מקצועי | השתלמויות ואופק מקצועי

היקף המשרה גמיש: בין 8 שעות ועד משרה מלאה

 קו"ח נא לשלוח לד"ר אזוז
azuz_n@mac.org.il :במייל

 למכבי שירותי בריאות מחוז מרכז 
דרוש/ה 

רופא/ה מומחה/ית
 בנוירולוגית ילדים 
והתפתחות הילד 

 למכון להתפתחות הילד 
במכבי השלום תל אביב 

למשרה מלאה
 דרישות: ■ רופא/ה מומחה/ית בנוירולוגיה ילדים 

והתפתחות הילד ■ יכולת עבודה טובה בצוות.

 נא לשלוח קורות חיים - לידי ד”ר נקאר
nakar_ol@mac.org.il :למייל

או לפקס: 073-2284254 

המשרה מיועדת לגברים ונשים כאחד | רק פניות מתאימות תיענינה

למרכז רפואי רבין, למחלקת השתלות 
דרוש/ה 

רופא/ה בכיר/ה שסיים 
התמחות בכירורגיה כללית 

להשתלמות עמיתים - לשנתיים
 קורות חיים ניתן לשלוח לפרופ' איתן מור, מנהל מחלקת 

 השתלות במייל: emor@clalit.org.il. לפרטים נוספים ניתן 
לפנות לפרופ' איתן מור/חגית בטלפון: 03-9376472

מרפאה פעילה ומחודשת 
מרפאות  בבניין  להשכרה 
ברמת אביב, צמוד לקניון 

רמת אביב

המרפאה 
מתפנה 
ב-1.1.2019

drfishmanavi@gmail.com ,050-8269100 לפרטים נוספים ותיאום פגישת הכרות: ד”ר פישמן

 המרפאה ממוקמת בקומה חמישית, 
5 חדרי עבודה מחודשים )180 מ"ר(



 מחפש אינטראקציה אישית עם 
 מטופלים, גמישות בשעות העבודה 

ועיסוק בעשייה חלוצית?
לצבר רפואה דרושים/ות 

 “צבר רפואה" מובילה את מערך אשפוז הבית הגדול 
 בישראל ומאפשרת בכל רגע נתון למאות מטופלים 

לקבל ליווי רפואי מקצועי ואנושי בביתם.

  המטופלים מקבלים ליווי עוטף ע"י צוות רב מקצועי 
הכולל רופאים, אחיות, עו"ס וצוות פרא-רפואי.

  אנו מחפשים רופאים/ות שמעוניינים 
 בעשייה חדשה, אנושית, אישית, 

מיוחדת ומקצועית.

  כיום פועלות בצבר רפואה מספר מחלקות אשפוז: 
הוספיס, שיקום ופנימית בבית.

 המשרה כוללת:
  ■ עצמאות בשטח ושעות עבודה גמישות.

 ■ רכב חברה  ■ התמקצעות בתחום הפליאציה 
■ אופק להתפתחות.

 דרישות התפקיד: 
 רופאים/ות המחפשים/ות אינטראקציה אנושית 

 ומגע אישי עם מטופלים. רופאים/ות המתעניינים/ות 
ברפואה פליאטיבית וליווי ותומך. 

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

 רופאים/ות 
למשרה מלאה/חלקית 

 קורות חיים נא לשלוח למייל:

cvari@meuhedet.co.il

למתאימים תיתכן הדרכת מתמחים

אפשרויות להתפתחות מקצועית וניהולית

 קופת חולים מאוחדת 
מתרחבת ומגייסת לשירותיה 

 רופאי/ות משפחה
 רופאי/ות ילדים
רופאי/ות נשים

מאוחדת קופה משפחתית 
בצמיחה, בה כל רופא נחשב 

והקשר אישי



 מעיני הישועה בצמיחה - אנו עומדים 
לפתוח מחלקה פנימית חדשה 
לרגל התרחבותנו, אנו מחפשים 

 רופאים/ות מומחים/יות 
ברפואה פנימית 

לעבודה מאתגרת ומרתקת באווירה נעימה ומשפחתית

 קורות חיים נא לשלוח למייל: 
manpower2@mhmc.co.il או לפקס: 03-5771144

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!

רופא/ת משפחה

 דרישות התפקיד: ניסיון בתחום, 
מומחה/ית ברפואת משפחה.

 אזורים: נתניה/ יהוד/ בני ברק/ 
אלעד/ תל אביב/ חולון/ בת ים/ נהריה

1.1.2019
 השקת האתר החדש

של מדיק והאפליקציה

roni@medic.co.il לפרטים נוספים ורכישת מנוי  < רוני זמיר < טלפון 054-7568656 < אימייל

medic

רכישת מנוי 

למדיק במחיר 

השקה מיוחד 



 קורות חיים נא לשלוח למייל:

cvari@meuhedet.co.il

התפקיד כולל: 
אחריות רפואית על המאושפזים במחלקות 

הגריאטריות בבית החולים משגב לדך, על פי נהלי 
משרד הבריאות ונהלי בית החולים.

דרישות התפקיד:
 רישיון ישראלי בתוקף לעסוק ברפואה 

ניסיון עבודה במחלקות אשפוז גריאטריות- יתרון.

היקף משרה: משרה מלאה

מיקום: ירושלים

לקופת חולים מאוחדת 
דרושים/ות 

 רופא/ה 
למחלקות 

הגריאטריות 
בבית חולים משגב לדך - ירושלים

 “נארא מדיקל סנטר” 
 מתחדשת ופותחת 

מרכז רפואי חדש ברמת החייל

במרכז הרפואי יופעלו 9 חדרי ניתוח מתועשים, ברמה 
הגבוהה ביותר הקיימת כיום - אנו מזמינים אותך להצטרף 

לצוות מקצועי ואיכותי בסביבת עבודה נעימה וחדשנית.

המרכז הרפואי עובד מיום ראשון ועד יום שישי - כניסת שבת

דרושים/ות רופאים/ות 
מומחים/יות:
רופא/ה מרדים/ה

התפקיד כולל: עבודה כרופא/ה מרדים/ה כחלק ממערך ההרדמה.

 דרישות התפקיד: ■ תואר מומחה/ית בהרדמה - חובה. 
■  שליטה בשפה העברית.

■ עבודה במשמרות ■ עדיפות למשרה מלאה.

narahr@nara.co.il :קורות חיים ניתן לשלוח למייל

 “נארא מדיקל סנטר” 
 מתחדשת ופותחת 

מרכז רפואי חדש ברמת החייל

אנו מזמינים אותך להצטרף לצוות מקצועי ואיכותי 
בסביבת עבודה נעימה וחדשנית

המרכז הרפואי עובד מיום ראשון ועד יום שישי - כניסת שבת

narahr@nara.co.il :קורות חיים ניתן לשלוח למייל

 דרושים/ות אחים/יות 
מוסמכים/ות:

א. אחים/יות חדר ניתוח
דרישות: קורס על בסיסי חדר ניתוח. ניסיון קודם - יתרון.

ב. אחים/יות מוסמכים/ות 
עם קורס על בסיסי טיפול נמרץ

ג. אחים/יות מוסמכים/ות

העבודה 

במשמרות

העבודה 

במשמרות



אנו מציעים קליניקות חדשות במרכז תל אביב 
לפלסטיקאים/יות, רופאי/ות שיניים 

 או מומחים/יות שמחפשים 
קליניקות על בסיס קבוע

 שתי קליניקות חדשות להשכרה ארוכת טווח 
2 חדרים ו־4 חדרים, בבית הרופאים בשפרינצק 3, ת״א

חדר קבלה והמתנה, חדר שרותים ומחסנים בכל מרפאה
לרופאי שיניים תינתן תקופת גרייס

 מקום חניה לרופאים - ניתן להשכיר בבניין
ללקוחות - ברחוב הארבעה: חניון עם 1,000 מקומות חניה

Msasson11@gmail.com :לפרטים נוספים 
שרון 054-3978016, רן 050-7591603

ארוכת טווחהשכרה 

 לחץ אוויר 
בבניין

 קורות חיים נא לשלוח למייל:

cvari@meuhedet.co.il

 בוא/י להיות 
רופא/ת מרחב 

במאוחדת ירושלים

רוצה לגוון את עבודתך הקלינית?
 מעוניין להשפיע על בריאות הרבים 

מעבר למטופלים שלך?

 מרגיש צורך לעבוד בצוות ויכולת לקדם את 
הרפואה בקהילה?

 אנו מציעים לך להתנסות בניהול רפואי 
עולם רחב של עניין, עשייה והתפתחות אישית

דרישות:
רופא מומחה, בעדיפות בתחומי הרפואה הראשונית 

)רפואת משפחה/ פנימית/ ילדים( לפחות שנתיים 
לאחר סיום ההתמחות.

 לוח הדרושים 
של ההסתדרות הרפואית

פרסום דרושים
קורסים והשתלמויות

השכרה לרופאים

לפרטים והזמנות:
רוני: 054-7568656

roni@mediafarm.co.il

כל הרופאים 
 במדינה

רואים אותך!

ההסתדרות 
הרפואית בישראל
 Israeli Medical
Association


