
לוח מודעות
roni@mediafarm.co.il יולי 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 
דרוש/ה 

 רופא/ה מומחה/ית 
 בכיר/ה 

 לרפואה פנימית 
 )מומחיות בתת מקצוע - יתרון(

לתפקיד סגן/ית מנהל מחלקה
למועמד/ת המתאים/ה צפוי קידום מהיר

Manpower3@mhmc.co.il :נא לשלוח קו"ח למייל
או לפקס: 03-5771144

למרכז רפואי קפלן דרוש/ה 
 מומחה/ית או מתמחה 

במחלות זיהומיות
 היחידה למחלות זיהומיות עוסקת במגוון רחב של מחלות 

והיבטים שונים של התחום: קליניקה, ייעוץ ובמחקר.
היקף המשרה: חצי משרה עד משרה מלאה, אפשרות לקידום אקדמי.

 לפרטים יש לפנות למנהל היחידה, פרופ’ אורן צמחוני
oren_z@clalit.org.il :בטלפון: 050-6264718 או בדוא”ל

 למרכז רפואי ברזילי 
באשקלון דרוש/ה 

רופא/ה מומחה/ית 
 בכירורגיית 

כלי דם
 אפשרות למשרת 
ניהול למתאימים

inbalsh@bmc.gov.il :נא לשלוח קו"ח לענבל שטיבלמן, למייל 
טלפון לבירורים: 08-6745774, 053-7674774

למרכז הרפואי הרצוג 
דרושים/ות 

רופאים/ות מומחים/ות 
שנה ראשונה 

למחלקות: 
■ פסיכיאטריה

■ גריאטריה

■ שיקום

מענקים גבוהים למתאימים/ות
תנאי שכר טובים

sharon@herzoghospital.org :קו”ח למייל
טלפון 02-5316828



 קורות חיים נא לשלוח למייל:

cvari@meuhedet.co.il

לקופת חולים מאוחדת דרושים/ות 

רופאי/ות בקרה למחוז 
ירושלים, דרום ומרכז

תכולת תפקיד:

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.

דרישות התפקיד:

 ■ רופא/ה בעל רישיון ישראלי ■ לאחר סיום סטאז' בישראל 

■ ניסיון של שלוש שנים לפחות מערכת הבריאות.

מחוז דרום - העבודה הינה במנהלת בני עייש 
 בשילוב עם ביקורים בבתי חולים: וולפסון, 

ברזילי ואסותא.

מחוז מרכז - העבודה בראש העין.

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
רופאים/ות מומחים/ות:

רופא/ת בקרה למחוז דרום 
 התפקיד כולל: בדיקת מכתבים רפואיים וקבלת החלטות, 

ניסוח ערעורים במידת הצורך, אישור סטטוס חולים. 
ניסיון נדרש: רפואה פנימית/ גריאטרית

רופא/ת נשים 
 לאזורים: רכסים, חולון, ב"ש, יוקנעם, נצרת עילית, מגדל, 

העמק, דבוריה בצפון, פתח תקווה ובני ברק.

רופא/ת עור 
לאזורים: דבורייה בצפון, תל אביב.

רופא/ת א.א.ג 
לאזור דבורייה בצפון.

נוירולוג/ית 
לאזורים: אשדוד, אשקלון.

רופא/ת עיניים 
לאזורים: שומרון ובנימין.

פסיכיאטר/ית 
לאזור בני ברק.

פסיכיאטר/ית ילדים 
 לאזור המרכז 

)8-4 שעות שבועיות, מתאים גם למתמחים/ות אחרי שלב ב׳(.

דרוש/ה מנהל/ת בריאות הנפש 
והפסיכיאטריה במחוז ירושלים

מומחיות בפסיכיאטריה או פסיכיאטריה ילדים- תנאי חובה



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

מנהל/ת מרפאה יועצת 
מגדל המאה

 המרפאה נמצאת בלב תל אביב ברחוב אבן גבירול
היקף משרה 100%

תיאור התפקיד ותחומי אחריות:
■ ניהול איכות המקצועית הרפואית במרפאה בהתאם להנחיות 
ולנהלים וע"פ היעדים האסטרטגיים של הנהלת המחוז וכללית.

■ ניהול השירות במרפאה ע"פ קריטריונים של יחס, איכות, זמינות 
ומקצועיות. ■ ניהול משימות המרפאה והובלת צוות מוביל - תכנון 

יישום ומעקב אחר תכנית עבודה וויסות שירותים ומשאבים בין יחידות 
על פי צורך. ■ ניהול קשרים מקצועיים עמיתים - קשרים אפקטיביים 
עם ממשקים כגון בתי חולים, מרפאות ראשוניות, רופאים עצמאיים, 

ספקים, גורמים במחוז/מנהלת וגורמי הנהלה. ■ ניהול המשאב האנושי 
במרפאה - גיוס רופאים, פיתוח והנעת עובדים, הובלה והטמעה של 
שינויים בעבודה, פתרון בעיות ופיתוח עבודת צוות ביחידות השונות. 

וויסות והתאמה של שעות העבודה בכל התחומים במרפאה.
 ■ ניהול התחום הכלכלי של המרפאה כולל מעקב ובקרה 

על שימוש מושכל במשאבים.
דרישות התפקיד:

 ■ מומחיות באחר מתחומי הרפואה היועצת 
■ כושר ניהול ■ יחסי אנוש טובים.

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

hr@sabarhealth.co.il :לשליחת קורות חיים 

בואו להיות חלק ממהפכת אשפוז הבית

שעות גמישות, נוחות מירבית
בפריסה ארצית

לצבר רפואה דרושים 
רופאים/ות

הצטרפו למחלקות אשפוז הבית:
הוספיס, שיקום, פנימית ופסיכיאטריה בבית

למרכז הרפואי לשיקום לוינשטיין, ליחידת שיקום כאב דרוש/ה 

 רופא/ה מומחה/ית 
 עם זיקה לתחום הכאב 

או מומחה/ית בשיכוך כאב
עבודה בסביבה דינאמית חדשה ומתקדמת

 קורות חיים יש לשלוח לד״ר יפעת סנדלר, 
 ifat.sandler@gmail.com :מנהלת יחידת הכאב, במייל

ifatsa2@clalit.org.il או

למרכז הרפואי ע”ש ברוך פדה פוריה דרוש/ה

מנהל/ת יחידה לטומוגרפיה 
)CT( ממוחשבת

נדרשת תעודה של מומחיות ברדיולוגיה אבחנתי
nsela@pmc.gov.il :קורות חיים נא לשלוח למייל

לפרטים נוספים: לשכת מנהל המרכז הרפואי 04-6652208



ההזדמנות שלך להצטרף לקהילת הרופאים המובילה של מכבי 
בתפקיד מאתגר ומשמעותי - מנהל/ת רפואי/ת!

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.

אנו מחפשים מנהל/ת רפואי/ת 
מרחבי/ת למחוז דרום

תפקיד המנהל הרפואי 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.

אנו מחפשים מנהלים/ות מרחביים/ות לאזורים הבאים:
■ נגב מזרחי )דימונה, ירוחם ומצפה רמון( ■ אופקים

■ נגב מערבי )נתיבות ושדרות( ■ יבנה

כי אצלנו רפואה זו שליחות | שליחות שמתחילה בך

ההזדמנות שלך להצטרף לקהילת הרופאים המובילה של מכבי 
בתפקיד מאתגר ומשמעותי - מנהל/ת רפואי/ת!

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.

 אנו מחפשים מנהלים/ות 
רפואיים/ות למחוז י-ם והשפלה

תפקיד המנהל הרפואי 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.
 כי אצלנו רפואה זו שליחות 

שליחות שמתחילה בך

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

 קורות חיים נא לשלוח לשרון בר:
bar_sh@mac.org.il

למכבי שירותי בריאות דרוש/ה 
רופא/ה ליחידה לטיפולי בית 
במחוז י-ם והשפלה )באיזור בת-ים, חולון, ראשון לציון(

 היחידה לטיפולי בית מטפלת במטופלים מורכבים המרותקים לביתם ונותנת 
מענה בבית בעזרת צוות רב מקצועי בבית לכל צרכי המטופל.

 תיאור התפקיד: ■ מתן מענה רפואי בבית לכל צרכי המטופל. ■ השתייכות 
 לצוות רב מקצועי, השתתפות בישיבות צוות. ■ הדרכה וליווי על ידי צוות 

רופאים בכיר ביחידה.
 דרישות התפקיד: ■ רופא/ה כללי, עדיפות תינתן לרופא שהתמחה 

בפנימית/ גריאטריה/ משפחה גם אם לא סיים את ההתמחות. ■ בשל אופי 
 העבודה נדרש מרופאי היחידה להתנייד עם רכבם הפרטי )ישנו תגמול 

על שימוש ברכב(. ■ התחייבות לשנה.
היקף המשרה: 50%-100% משרה, 40-20 שעות שבועיות, שעות גמישות

שכר ותנאים סוציאליים מעולים למתאימים/ות.

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

 למחוז שרון שומרון 
דרוש/ה 

מנהל/ת מרפאה 
לעבודה באיזור נתניה

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 המינהלת האיזורית.

■ הפעלת תכניות לקידום בריאות ורפואה מונעת.
■ ניהול המשאב האנושי במרפאה.

דרישות התפקיד:
■ מומחיות ברפואת משפחה/רפואה פנימית.

■ כושר ניהול ■ יחסי אנוש טובים.

היקף משרה: 100%

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



 רופאים ורופאים השליחות שלכם 
מתחילה אצלנו!

 לכללית, ארגון הבריאות 
המוביל והגדול בישראל 

דרושים/ות רופאים/ות 
בתחומי משפחה, 

ילדים, נשים, עיניים, 
א.א.ג, עור ואורתופדיה

התפקיד מיועד לרופאים/ות שכירים/ות 
 במרפאות כללית ו/או עצמאים/ות 

בקליניקות פרטיות.

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

 קורות חיים נא לשלוח למייל:

orit_mor@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

מדיטון מרכזים רפואיים מציעה 
חדרי טיפול מאובזרים להשכרה 

על בסיס ססיות ברחבי הארץ
 באזורים: חיפה מלון מרדיאן, 

תל אביב - מלון הילטון, באר שבע - קניון הנגב 
וירושלים - מלון מצודת דוד

אנו מציעים: עבודה באווירה נעימה ואנטימית, המרכזים 
מאובזרים ומרוהטים - פינות המתנה ואירוח, חדרי טיפול 

מותאמים לרופאים ולמטפלים.

 לפרטים נוספים ותיאום סיור: 
ניתן לפנות למחלקת השיווק בטלפון 03-5207433/431, 

Oferg@mediton.co.il :נייד: 054-5757683, מייל

אפשרות 
לשירותי 
 מזכירות 

וחנייה



ללאומית
שירותי בריאות

דרושים/ות
פסיכיאטרים/פסיכיאטריות

לילדים ונוער
למחוז צפון ולמחוז דרום

 alauden@leumit.co.il :קורות חיים למייל
רק פניות מתאימות תענינה!
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לילדים ונוער
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 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, אלעד, פ"ת, נתניה, 
ראש העין, בנימינה, צפת, טירת 

הכרמל, הר סיני/יהודה הלוי.

 קורות חיים נא לשלוח למייל:

cvari@meuhedet.co.il

לקופת חולים
מאוחדת מחוז 
מרכז דרוש/ה 

רופא/ה מחוזי/ת
כללי: אחריות כוללת לניהול הרפואי במחוז

כפיפות מנהלית: מנהל המחוז
כפיפות מקצועית: סמנכ"ל רפואה

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

יתרון: עדיפות לתואר מוסמך במנהל מערכות בריאות, 
מנהל ציבורי או מנהל עסקים

היקף משרה: משרה מלאה

*המשרה מיועדת לנשים ולגברים כאחד



התפקיד כולל:
■ קידום התחום מול מובילי דעה בתחום.

■ יצירה וביסוס שיתופי פעולה עם חוקרים מובילים.
■ השתתפות בכנסים מדעיים בארץ ובחו"ל.

 ■ מתן מענה מדיקלי למחלקות שונות 
בארגון ומחוצה לו.

■ העברת הדרכות ומצגות.

דרישות התפקיד:
■ רופא/ה מומחה/ית

 ■ כישורים בינאישיים גבוהים, 
עבודת ממשקים, עבודה בצוות.

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

 לחברת פארמה 
מובילה בתחומה 

דרוש/ה רופא/ה 
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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: אילת )משרה מלאה, חובה 
מגורים באילת(, אופקים, בני ברק, 
חזון איש בבני ברק - משרה מלאה, 
אלעד, בת ים, באר שבע, קריית גת, 

נתניה, ראשון לציון, חולון, ת"א, 
בקעת אונו, צפת, נהריה, יהוד, פתח 

תקווה, לב/הרצוג וראש העין.

דרוש/ה רופא/ת משפחה לכרמי גת
קליטה לארגון בתנאים טובים!

 דרישות: ■ רופא/ה מומחה/ית - חובה. ■ ניסיון בתחום - חובה.
■ ידיעת השפה העברית על בוריה. ■ ידיעת השפה האנגלית 

כדי כתיבה וקריאת ספרות מקצועית המקובלת בארץ.
 כישורים אישיים: ■ כושר תכנון, ניהול וארגון. ■ יכולת 

לקיים יחסי אנוש תקינים. ■ שירותיות.



לקופת חולים מאוחדת דרוש/ה 

מנהל/ת המחלקה 
להתמחות רפואת 

המשפחה במחוז צפון
כללי: המחלקה להתמחות ברפואת המשפחה אחראית 

על גיוס, קליטה, ליווי והכשרה של רופאים לקראת קבלת 
תואר מומחה ברפואת המשפחה. זה כולל את המשימות 

האקדמיות הנלוות כגון הדרכת מדריכים, קליטת 
סטודנטים, הכנת שאלות לבחינות שלב וכו׳.

מנהל/ת המחלקה יהיה אחראי על המעקב הכוללני 
אחר התקדמות וצרכי המתמחים בפן מקצועי 

 והאדמיניסטרטיבי משלב ראיון המועמד ועד קבלת 
תואר מומחה.

היקף המשרה: חצי משרה
כפיפות ניהולית: סגן רופא מחוזי

 כפיפות מקצועית: מנהל המחלקה להתמחות 
ברפואת המשפחה במטה

כפיפים: רכז המתמחים )רופא בחצי משרה(, מזכירה, עו"ס

דרישות התפקיד: 

דרישות סף: 
 ■ תואר מומחה ברפואת המשפחה )לפחות 5 שנים( 

■ ניסיון הדרכת מתמחים וסטודנטים. ניסיון ארגוני/ניהולי

יתרון: 
■ יכולת עבודה בצוות ■ ניסיון מחקרי

 קורות חיים נא לשלוח למייל:

cvari@meuhedet.co.il

 לתפקיד מוביל 
 בחברה ביוטכנולוגית 

דרוש/ה
רופא/ה לליווי מחקרים 

 קליניים, מוצרים בפיתוח, 
 מתן מענה מדיקלי 
 לממשקים השונים 
בארגון ומחוצה לו

דרישות התפקיד:
רופא/ה מומחה/ית

 כישורים בינאישיים טובים, יצירתיות, 
 יכולות עבודה תחת לוחות זמנים צפופים, 

גמישות מחשבתית.

 מעוניין/ת 
 במעבר 

מהקליניקה 
לתעשייה?

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


