
 

 

 

1 

 

ניתן לשלוח קו"ח 

 cv@clalit.org.ilלמייל 

בציון מס' המשרה/ 

 09-8643182בפקס 

 בהצלחה!

 

 

 

 

 פתולוגיה - מעבדה ת/עובד

  וביצוע הבדיקות הנדרשות ברמה מקצועית מיטבית ועל פי נהלי המעבדה.קליטת דגימות מהגורמים המפנים 

 .הפעלת מערכות אבטחת איכות מתקדמות כחלק משגרת העבודה 

 .עיבוד נתוני הבדיקות והפצת תוצאותיהן לצוותים הרפואיים 

 .השתתפות בכנסים, ימי עיון והשתלמויות, לקידום הידע המקצועי 

 :המשרהדרישות 

  תואר ראשון במדעי המעבדה הרפואית, או באחד מהמקצועות הבאים: ביוכימיה, ביוטכנולוגיה, גנטיקה, הנדסת 
 ביוטכנולוגיה, חקלאות, כימיה, מדעי החיים, מדעי הרפואה, רוקחות, רפואה, רפואה וטרינרית, תזונה.

 בריאות.תעודת הכרה במעמד עובד מעבדה רפואית אקדמאי )רשיון עיסוק( מטעם משרד ה 

 יתרון -תואר שני 

 .הכשרה או התמחות באחד מתחומי המעבדה הרפואית 

 .ידיעת השפה העברית על בוריה 

 .ידיעת השפה האנגלית כדי קריאת ספרות מקצועית 

 פה.-כושר ביטוי בכתב ובעל 

 .דייקנות, סדר, ארגון 

 .יחסי אנוש טובים ויכולת עבודה בצוות 

 39519או  38758או  39121או  39192 -מס' משרה 

 החלפה לחל"ד -ית/פיזיותרפיסט

  ביצוע טיפולי פיזיותרפיה לפי הנחיות כלליות הניתנות ע"י הפיזיותרפיסט האחראי הישיר ובהתאם                                                            
 לאבחנה הנקבעת ע"י הרופא

 ביצוע בדיקות פיזיקליות אבחנתיות שונות 

  תוכניות הטיפול וביצוע הטיפולקביעת 

 .ביצוע טיפולים אישיים או בקבוצות, בהתאם לצרכים הפיזיקליים של החולים 

 לימוד החולה והדרכתו בתרגול עצמי של התרגילים הנדרשים 

 ניהול רישום מפורט אחר התקדמותו של החולה ודיווח על כך לפיזיותרפיסט האחראי 

 דרישות המשרה:

  ראשון( בפיזיותרפיההשכלה אקדמאית )תואר 

 )רישיון -תעודה במקצוע בריאות )משרד הבריאות 

 נכונות לחלקיות משרה 

  :39510מס' משרה 

 מאמן כושר גופני שיקום הלב

 ם הפעלת, תרגול ואימון חולים במחלות כרוניות ומחלות לב וכלי דם, במסגרת יחידת השיקום ורפואת הספורט בבית החולים, בהתאם לתכניות שיקו
 שנקבעו על ידי הפיזיולוג. 

 סוכרת, יתר לחץ דם, מחלות ייעוץ לחולים ומטופלים בנושאי פעילות גופנית מומלצת, תוך התייחסות כוללנית לקיומם של גורמי סיכון )משקל יתר ,
 כרוניות ובעיות בריאות נלוות(, על פי המלצות הרופא והפיזיולוג. 

  .מעקב ובקרה של ביצועה הנכון של התכנית, שהותוותה לכל מטופל 

  .השתתפות באופן פעיל בתרגול החולה/המטופל, בהתאם לתכנית האישית לפעילות גופנית שנקבעה לו 

  .קיום קשרים עם צוות בין מקצועי בנושאים שבטיפולו, לשם תיאום, היוועצות ועדכון הדדיים 

  .תיאום ביצוע תפקידיו מול הפיזיולוג הממונה, ומדווח על מהלך השיקום, בהתאם לנהלי הדיווח ביחידה/מכון 
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 :המשרהדרישות 

  תעודת הוראה בחינוך גופני, רצוי תואר ראשון במדעי החינוך הגופני או פיזיותרפיה.  -השכלה 

  .עדיפות לבוגרי מגמת שיקום לב ריאה 

  .רצוי ניסיון בתחום המקצועי 

  .יכולת גופנית טובה 

 נכונות למשרה חלקית 

 39309 -מס' משרה 

 החלפה לחל"ד -טכנולוג/ית רפואי/ת ארגומטריה

  במטופלים, עפ"י הנחיות הרופא.הפעלת מכשור רפואי וביצוע בו פעולות אבחנתיות וטיפוליות 

 ,וידוא כיולו וחיבורו למטופל. הכנת המיכשור 

 דרכת המטופלים לביצוע הפעולה.הכנה וה 

  וקריאת הנתונים במהלך הבדיקה.תפעול הציוד 

 לה.השגחה על המכשיר והתרעה בפני הצוות על תק 

  ם של מצוקה למטופל.המטופל והתרעה בפני הרופא במקריהשגחה על 

 חון סטיות עפ"י הנחיית הרופא.ביצוע רישום של תוצאות הבדיקה, אב 

 תוצאות הבדיקות לרופא המפנה. העברת 

 י תיקון.אחריות לתקינות המיכשור המיוחד. אחריות לתחזוקה שוטפת ותקופתית של הציוד, הזמנת חלפים, צוות 

 ווידוא תקינותו בעת החזרתו. יצוע תיקונים במיכשור ובציודקיום מעקב אחר ב 

 שור.הדרכת הצוות הרפואי והסיעודי בשימושו ובתפעולו של הציוד והמיכ 

 חום המקצועי, עפ"י הנחיות הממונהביצוע מטלות נוספות בת. 

 :המשרהדרישות 

 ר. התמחות בארגומטריותתואר טכנולוג רפואי ממוסד מוכ 

 רפואי ממשרד הבריאות.מד טכנולוג הכרה במע 

 םועזית כדי קריאת מונחים מקצועיישפה לו ידיעת השפה העברית על בורייה. 

 39553 -מס' משרה 

 דמיםג ולוקח/ת אק" /תטכנאי

 אפשרות למשרת בוקר/ ערב 

 העסקה דרך חברה חיצונית 

 :המשרה דרישות

 חובה -תעודת שאיבת דם 

 יתרון -ניסיון בהחדרת ונפלון 

 יתרון -הכרות עם אק"ג 

 זמינות מיידית 

  39550מס' משרה 

 המומח ית/אמבריולוג

 תיאור התפקיד

  פעילות מקצועית אישית וריכוז מקצועי של צוות -ריכוז תחום מקצועי במסגרת מעבדה 

  קליטת דגימות לבדיקה, ביצוע בדיקות נדרשות, בהתאם לנהלים ולתקנים המקצועיים המתאימים -אחריות לביצוע בדיקות מעבדה בתחום 

  תיעוד הממצאים והפצתם. -ואישור הממצאים בתחוםאחריות לעיבוד נתוני הבדיקה 

 .בעל/ת סמכות חתימה על ממצאי המעבדה 

 .הפעלה שוטפת של מערכת אבטחת איכות וביקורת טיב בתחום האחריות 

  ורומים השתתפות במחקרים, התעדכנות מקצועית שוטפת באמצעות ספרות מקצועית, כנסים ופ -אחריות לפיתוח מקצועי של תחום הפעילות המרכזי
 מקצועיים.
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 הדרכה של העובדים בתחום לשימור ולקידום הידע והמיומנות  -אחריות ליישום והטמעה של שיטות חדשות וטכנולוגיות בדיקה מתקדמות בתחום
 שלהם.

 ביצוע בקרה מקצועית על פעילות הצוות בתחום, וסיוע בפתרון בעיות מקצועיות 

 אחריות לתפעול המכשור המעבדתי ולתקינותו 

 ווח לממונה על כל חריגה מקצועית, תקלה, תאונה, או מפגע בטיחותידי 

 ביצוע תפקידים נוספים, בתחום המקצועי עפ"י הנחיות הממונה 

 דרישות התפקיד:

  השכלה אקדמאית )תואר ראשון או תואר שני או תואר שלישי( במדעי הבריאות והרפואה, מדעי המעבדה הרפואית, מדעי החיים, או מדעי הטבע
 ום רלוונטי.בתח

 .תעודת הכרה במעמד של עובד מעבדה רפואית אקדמאי מטעם משרד הבריאות 

  שנים ומעלה לבעלי תואר ראשון. 6שנים ומעלה לבעלי תואר שני,  4שנים ומעלה לבעלי תואר שלישי,  3 -ניסיון קודם בתחום 

 .ידע מקצועי עדכני בתחום האחריות 

 .ידיעת השפה העברית על בורייה 

 קריאת ספרות מקצועית. -פה האנגלית ידיעת הש 

 .בעל כושר ארגון וניהול 

 .יכולת עבודה בצוות 

  39477מס' משרה 

 והרדמה צינתורים תחום- רפואי ית/טכנולוג

 .ביצוע בדיקות אבחנתיות או טיפוליות באמצעות מכשור רפואי, בהתאם להוראות הרופא 

  סיוע לצוות הסיעודי בהשכבת, הכנת והורדת מטופל משולחן הצנתורים, כולל חיבור/ניתוק מהמכשור                                                                        
 וסיוע להעברת המטופל לחדר התאוששות, כולל חיבורו למכשור.

 ינת מכשור.כיבוי מערכות ומכשירים בסיום יום העבודה וטע 

 דרישות המשרה:

 .תואר טכנולוג רפואי ממוסד להשכלה מוכר 

 .הכרה במעמד טכנולוג רפואי ממשרד הבריאות 

 במסגרת הלימודים. / הרדמההתמחות בתחום הצנתורים 

 .ידיעת השפה העברית על בורייה 

 .ידיעת שפה לועזית כדי קריאת ספרות בנושא הפעלת המכשירים 

 מלאהנכונות למשרה חלקית / 

  :39509מס' משרה 

 ת סוציאלי/ת עובד/

 איתור הצרכים הייחודיים של אוכלוסיית היעד בתחום הנושא שעוסק/ת ומסוגלות לעבודה בהתערבויות פרטניות, קבוצתיות, משפחתיות ומערכתיות. 

 .הטמעת תהליכים חדשים בשיתוף עם אנשי מקצוע אחרים 

 .מילוי תפקידים נוספים, בתחום המקצועי, עפ"י הוראות מנהל השירות לעבודה סוציאלית 

 דרישות התפקיד

  )עבודה סוציאלית. -השכלה אקדמאית )תואר ראשון 

  עו"ס כשיר או מומחה )משרד העבודה והרווחה(. -רישיון עיסוק בעבודה סוציאלית 

  שנים לפחות במוסדות מערכת הבריאות. 3שנים לפחות במקצוע מתוכן  5עדיפות לניסיון של 

 .בעל יוזמה ויכולת אישית ומקצועית להניע מיזמים בתחום הנושא אותו עוסק 

 .ידיעת השפה העברית על בורייה 

 .שליטה בשפה האנגלית כדי קריאת ספרות מקצועית 

 החולים.-ידע מקצועי בתחום הספציפי של בית 

 .יכולת עבודת צוות 

 .יכולת הבעה בכתב ובע"פ 

  :39094מס' משרה 
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 חולים בית - ת/רוקח

 רוקח/ת מחלקתי/ת הכנות אספטיות 

 דרישות התפקיד:

  )רוקחות. -השכלה אקדמית )תואר ראשון 

 .)רישיון עיסוק ברוקחות )משרד הבריאות 

 יתרון -ניסיון ברוקחות בית חולים והתעסקות עם הכנות 

 .הכרת התרופות ויכולת להשתמש בספרות מקצועית להשגת מידע עליהם 

 השפה העברית על בורייה. ידיעת 

 .ידיעת השפה האנגלית כדי קריאת ספרות מקצועית 

 .יחסי אנוש טובים ויכולת עבודת צוות 

 '39106 -משרה מס 

 פקיד/ה קבלה ומיון

 .טיפול אדמיניסטרטיבי בקבלה ובשחרור של מטופלים דחופים המגיעים למלר"ד 

 .מתן שירות פרונטאלי וטלפוני בנושאים אדמיניסטרטיביים למטופלים ולבני משפחותיהם 

  קיום ממשקי עבודה עם כל יחידות בית החולים לצורך קידום הטיפול במטופל 

  כספיים, גבייה והחזרים.טיפול בנושאים 

 .תיעוד ודיווח על הפעולות שבוצעו במערכות הממוחשבות 

 .עבודה משרדית שוטפת: הכנת תיקים, תיוק, סריקה, הנפקת מדבקות, טיפול בדואר, הזמנת ציוד 

 :המשרהדרישות 

 תעודת בגרות מלאה 

 יתרון -תעודת מזכירות רפואית 

  יתרון -ניסיון בעבודת מזכירות בתחום הרפואה 

 שליטה מלאה בשפה העברית 

  יתרון -ידיעה של שפה נוספות 

  שליטה במחשב ובתוכנותOffice 

 כושר ארגון, תפעול וקידום תהליכים 

 יוזמה ותפיסת תפקיד רחבה 

 תודעת שירות גבוהה 

 תקשורת בין אישית טובה ויכולת עבודה בצוות 

 יכולת ביטוי טובה בעל פה ובכתב 

 37450 -מס' משרה 

 חולים בית -/יתטבח

 .ביצוע עבודות בישול מקצועיות במטבח בית החולים 

 .קבלת מצרכי המזון להכנה, בהתאם לתפריט היומי, רגיל, דיאטה ומיוחד 

 .הכנת התפריט בהתאם למתכונים נתונים במסגרת צוות בישול ובתאום עם הטבח הבכיר 

  ,היגיינה, בטיחות וכשרות, בכל שלביה.ביצוע העבודה תוך הקפדה על איכות הבישול, כללי הניקיון, תברואה 

 .העברת המזון המוכן לכלים המתאימים, לשם חלוקתו ליעדיו 

 .בתום העבודה הכנת ציוד הבישול הנייח שבשימושו לשטיפה והעברתו לחדר שטיפה 

 .מילוי תפקידים נוספים בתחום המקצועי, לפי הוראות הממונה 

 :המשרהדרישות 

  )ניסיון של לפחות שלוש שנים במטבח )ברצף 

  נכונות לעבוד גם בשבתות וערבי חג 

  עדיפות(  3סוג מקצועי  -תעודת מקצוע טבח( 

 ניסיון במטבחים מוסדיים 

 39350 -מס' משרה 
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 ד"לחל החלפה -אונקולוגיה מחלקה -מחקרים ת/מתאם

 .השתתפות בפעילויות השיווק והמשא ומתן לקבלת מחקרים ליחידה 

  .טיפול בתהליך לאישור המחקר ביחידה: מילוי הטפסים, הגשה והצגה בפני הוועדה, ביצוע דרישות תיקון ועוד 

  .גיוס נחקרים מתאימים למחקר: איתור פוטנציאלים, תיאום גיוס עי' הרופאים, הסברה והכוונה למסכימים 

 רים, הכנת חומרים וכלים, ארגון תהליך המחקר וכו'. ביצוע הכנות מנהלתיות לקבלת מטופלים לביצוע המחקר: תיאום וזימון תו 

  .תפעול שוטף לתהליך המחקר: קבלת מטופלים, תיווך בין גורמים רלוונטיים, טיפול בדגימות ועוד 

  .'ניהול נתוני המחקר: ריכוז והזנה נתונים, הכנה ושליחת דיווחים, מתן מענה לפניות ושאילתות וכו 

 לוונטיים מחוץ לארגון: רשויות רגולטוריות, חברות תרופות, מכוני מחקר אחרים ועוד. קיום קשרי עבודה עם גורמים ר 

  .התעדכנות מקצועית באמצעות השתתפות בכנסים מקצועיים, השתלמויות שונות, קריאת חומר מקצועי 

 תיבת מאמרים. טיפול במחקרים פנימיים יזומים עי' היחידה )בנוסף לפעילות הרגילה(: השתתפות בעיבוד הנתונים ובכ 

 .'טיפול שוטף בהיבטים מנהלתיים של תחום האחריות: כספים ותקציב, מלאי תרופות וציוד, ארכיב מחקר וכו 

 דרישות התפקיד:

  השכלה אקדמאית )תואר ראשון( במדעי החיים, מדעי הטבע, או מדעי הרפואה + קורסGCP/CRO . 

  הרפואי הספציפי. יתרון לבעל/ת ניסיון בתחום תיאום מחקרים, או בתחום 

  .הכרה טובה של התקנות והנהלים בתחום 

  .)ידע מקצועי טוב בנושאי האחריות )כולל מצבי חירום רפואיים, ידע בתחום הרפואי של יחידת המחקר 

  .ידע בתפעול מערכות מחשב רלוונטיות 

  .ידיעה טובה של השפות עברית ואנגלית 

  )יתרון -ידיעת שפות נוספות )רוסית, ספרדית . 

  .הקפדה על פרטים ודיוק 

  .הקפדה על נהלים 

  .יכולת ארגון 

  .תקשורת בין אישית טובה 

  .יכולת יישום וקידום משימות 

  .רגישות ואמפתיה לזולת 

  .סדר וארגון 

  .יוזמה 

  .יכולת התמודדות עם לחץ ועומס 

  .יכולת ביטוי בעל פה ובכתב 

 .)הבחנה בין עיקר לטפל )ריבוי משימות 

  39168מס' משרה 

 למרפאות רפואית מזכירה

 , מענה טלפוני, קביעת תורים, ארגון המשרד ועוד17ביצוע מכלול פעילויות המזכירות השונות הכולל: קבלת קהל, הפניות, טופס 

 דרישות המשרה:

  .)השכלה תיכונית )תעודת בגרות 

  .ידיעת השפה העברית על בורייה 

  שליטה מלאה בתוכנותOFFICE . 

  .כושר לקיים יחסי עבודה ואנוש תקינים 

  לעבודה ועמידה במצבי לחץשירותיות, קבלת קהל, יכולת  

  39433מס' משרה 

 ד"לחל החלפה -חולים בית - אשפוז מחלקת ת/רפואי ה/מזכיר

  רפואית, מעקב ועדכון אחריות על הטיפול המנהלי השוטף בתיעוד הרפואי של המטופלים מקבלתם למחלקה ועד לאחר שחרורם: פתיחת רשומה
 מסמכים, העברה לארכיון ועוד.

 .טיפול מנהלי בקבלה, ניוד, העברה ושחרור של מטופלים במחלקה: בדיקת מצבת מטופלים, הכנת מסמכים רלוונטיים, תיאומים ועוד 

 ובדיקות, העברת מידע ומסמכים ועוד. קיום קשרי עבודה עם גורמים שונים בבית החולים ומחוץ לו: תיאום פגישות, תיאום תורים, הזמנת שירותים 
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ניתן לשלוח קו"ח 

 cv@clalit.org.ilלמייל 

בציון מס' המשרה/ 

 09-8643182בפקס 

 בהצלחה!

  ניהול משרד המחלקה וסיוע אדמיניסטרטיבי לצוות המחלקה ולמנהל המחלקה: טלפונים, תכתובת, דואר, תיוק, הקלדה, הזמנת ציוד משרדי
 ותחזוקתו ועוד.

 .מתן מידע ושירות למטופלים ובני משפחותיהם בנושאים מנהליים שונים 

 דרישות התפקיד

 ת מלאה.תעודת בגרו 

 )חובה -תעודת מזכירות רפואית )משרד הכלכלה 

  יתרון. -ניסיון מקצועי בעבודת מזכירות בתחום הרפואה 

 .שליטה מלאה בשפה העברית 

 .ידיעת אנגלית כדי קריאת מונחים מקצועיים רלוונטיים 

  שליטה במחשב ובתוכנותOffice. 

 .הכרת נהלים ותקנות בתחומים הרלוונטיים 

  על פרטים.דייקנות והקפדה 

 .חריצות ויעילות 

 .תודעת שירות גבוהה 

 .תקשורת בין אישית טובה ויכולת עבודה בצוות 

 .יכולת ביטוי טובה בעל פה ובכתב 

  39132מס' משרה 

 אחזקה ת/עובד

 .ביצוע עבודות תיקונים והתקנות בתחום המקצועי טכני, בהתאם להנחיות הממונים 

 .פועל/ת כאחד מצוות האחזקה המתוכננות 

 .ביצוע קונסטרוקציות או חלקי מתכת, ותיקונים, התאמות דלתות וחלונות אלומיניום 

 נות כמתחייב מכללי המקצוע ודיווח על ביצוע עבודות בטפסי מחשב.יזום פעילויות טכניות שו 

 .ביצוע תפקידים נוספים לפי דרישות הממונים 

 דרישות התפקיד:

 בוגר/ת בית ספר מקצועי במסגרות מכנית.  

  שנים בעבודות בבית מלאכה 3ניסיון של. 

 ניסיון בריתוך 

  יתרון -אישור עבודה בגובה 

 .נסיון בריתוך חשמלי ואוטוגני, בריתוך בברונזה ובנתכי כסף 

 ידע בקריאת תוכניות והבנה באביזרים מכניים. 

 יכולת עבודה בצוות 

 )ניסיון של לפחות חמש שנים בתפקיד דומה בארגון בעל מאפיינים דומים ) ציבורי 

 שליטה מלאה בעברית כולל כתיבה והגשת דיווח טכני 

 שמרותנכונות למשרה מלאה + מ 

 '39575 -משרה מס 

 ת אחזקהמנהל/

 .אחריות על ארגון, הפעלה ופיקוח על צוות האחזקה בבית החולים 

 ,ניהול צוות העובדים בתחום אחריותו כולל קבלני משנה 

 .אחריות על ביצוע עבודות האחזקה המתוכננות,עבודות תיקון, שיפוץ ושיפור הציוד 

 ס בית החולים, תוך דאגה למלאי החומרים והחלפים הדרושים לביצוע אחריות על ביצוע עבודות בתחום האחריות ופיקוח עליהן בכפיפות למהנד
 העבודות.

 .פיקוח שוטף על עבודות צוות העובדים והקבלנים כולל בדיקת תשלומים 

 .ניהול רישום ומעקב אחר דרישות היחידות השונות בבית החולים וצריכת האנרגיה 

 ת בציוד ובמערכות.אחריות על ביצוע במועד של בדיקות כחוק ובדיקות תפעוליו 

 .סיוע בהכנת תקציב האחזקה של בית החולים 

 .ייזום שיפורים ושינויים במערכות הקיימות לשם ייעול תפוקתן 

 .מעורבות בפרוייקטים המבוצעים בבית החולים בתיאום עם מהנדס ביה"ח 

 .דאגה לטיפול במכרזים בנושאי אחזקה בהתאם לנהלים ובתיאום עם מהנדס ביה"ח 

  שימוש בכלים, חומרים ופרטי ציוד לאחרים.פיקוח על 
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ניתן לשלוח קו"ח 
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בציון מס' המשרה/ 

 09-8643182בפקס 

 בהצלחה!

 .אחריות לניהול מעקב ורישום על עבודות האחזקה ותיעודן 

 דרישות התפקיד:

 חובה. -השכלה רלוונטית ממוסד מוכר  -השכלה הנדסה אזרחית/חשמל/מכונות 

 חובה. -רישום בפנקס המהנדסים 

 .ניסיון קודם בניהול ואחזקה של מערכות ומבנים בסדר גודל דומה 

 .'ידע בהכנת תקציב, קריאת תוכניות, הכנת כתבי כמויות וכו 

 .כושר ארגון, הנעה ופיקוח על צוות עובדים 

 .מיומנויות בינאישיות מפותחות ויכולת לקיים יחסי עבודה תקינים עם ממונים, עמיתים וכפיפים 

 ת על בורייה ושליטה באנגלית טכנית.ידיעת השפה העברי 

 .יכולת עבודה בתנאי לחץ 

 .כושר הבעה בכתב ובע"פ 

 תוכנות רלוונטיות.-ידע בהפעלת מחשב 

 .נכונות לעבודה מעבר לשעות העבודה המקובלות 

 '39199משרה  מס 

 צוות מרפאות חוץראש 

 .טיפול בפניות ותלונות, בכתב או בעל פה, של לקוחות השירות האמבולטורי. מתן פתרונות והכוונה לפונים 

 .ביצוע בקרה ומעקב על פעילות המינהל במרפאות 

 מעקב, חיובים, גבייה, טיפול בערעורי קופות וגופים העובדים מול ביה"ח, -אחריות לטיפול בנושא כספים 

 . ניצול תקציב בשירות האמבולטורי תוך עמידה בלו"ז 

 .ניהול והנחיית צוות מינהל במרפאות חוץ כולל סידורי עבודה 

 ש בחייגן האוטומטי.אחריות על שימו 

 תיאור הדרישות:

 חובה -תעודת בגרות מלאה + תעודת מזכירות רפואית ורישיון מטעם התמ"ת 

  שנים לפחות בתפקיד מזכירה רפואית 3ניסיון של 

 יתרון -ניסיון בניהול עובדים 

  שליטה מלאה בoffice ובמערכות ביה"ח 

 ידיעה טובה של השפה העברית 

  אנוש טוביםיכולת הנעה ויוזמה ויחסי 

 יכולת תפקוד עצמאית 

 '39577משרה  מס 

 הלסינקי ועדת -ה/בכיר מחקר ת/רכז

 אחריות וניהול צוות רכזות ועדת הלסינקי 

 עזרה ותמיכה בהגשת בקשות לוועדה 

 )ניהול שוטף של עבודת ועדת הלסינקי )משלב ההגשה ועד תום מחקר 

 בקרה שוטפת על ניהול המחקרים בארגון 

 ר, חברות מסחריות, הכללית ומשרד הבריאות.עבודה מול חוקרים, מתאמי מחק 

 דרישות התפקיד:

  תואר ראשון במדעים + קורסGCP 

 .ניסיון של שנתיים לפחות בתיאום מחקרים במחקר קליני 

 משרה מלאה 

 '39565משרה  מס 

 משאבי אנוש -ומידע בקרה ליחידת בקרה ת/רכז

 .ביצוע בקרה שיטתית של פעילויות שכר ומשאבי אנוש 

  הפקת דו"חות בקרה 

 מתן מענה לפניות לגורמים שונים במרכז הרפואי 
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 09-8643182בפקס 

 בהצלחה!

 דרישות התפקיד:

 השכלה אקדמית בתחומי כלכלה/משאבי אנוש/כלכלת עבודה 

 /שליטה ברמה גבוהה באקסלVB. 

 ידע בדיני עבודה 

 יכולת אנליטית, סדר וארגון 

 '39489משרה  מס 

 

 

 ח/ות פגייהא

  -אם מעניין אותך להיות גורם משמעותי ומרכזי, בעבודת צוות רב מקצועי, המשלב אתגר, תרומה וטיפול אישי וממוקד

 אתנו, במחלקת הפגייה, במרכז הרפואי מאיר! מקומך

 הפגייה במרכז הרפואי מאיר הינה נושאת הדגל של גישת הטיפול ההתפתחותי בארץ. 

 ובמשפחתו. הפגייה מהווה מודל השראה לפגיות אחרות. היא מצטיינת במתן טיפול אישי, הרגיש לצרכים ההתפתחותיים של הפגים וממוקד בפג 

תכנון, ביצוע והערכה של התערבויות סיעודיות הנדרשות לפגים, בהתאם להנחיות מקצועיות, נהלי המחלקה, והוראות רפואיות  העבודה בפגייה כוללת
 לרבות הדרכה והנחייה של הורים ובני משפחה.

 מצטרפים חדשים ייהנו מסל הטבות הכולל:

 נולוגיות חדשניות ועודהשתתפות כספית בשכר דירה, חניכה אישית והכשרה, פעילות בסביבה עתירת טכ

  המשרהדרישות: 

 בוגר/ת בי"ס לסיעוד, תואר ראשון מוכר בסיעוד ותעודת רישום כאח/ות מוסמכ/ת 

 עבודה במשמרות 

 יתרון -קורס על בסיסי 

  שנים לכל הפחות 3 -ניסיון קודם 

 היקף משרה גמיש 

 39357 -מס' משרה 

 אח/ות חדר ניתוח

 אם מעניין אותך להיות גורם דינאמי, משמעותי ומרכזי, בצוות רב מקצועי, המשלב אתגר, 

 מקומך אתנו, במרכז הרפואי מאיר! -תרומה וטיפול

 העבודה כוללת קבלת המועמד לניתוח, הכנת חדר הניתוח, וריכוז הטיפול הסיעודי במטופל במהלך ובסיום הניתוח

 ולל:מצטרפים חדשים ייהנו מסל הטבות הכ

 השתתפות כספית בשכר דירה, חניכה אישית והכשרה, פעילות בסביבה עתירת טכנולוגיות חדשניות ועוד

 :המשרהדרישות  

 בוגר/ת בי"ס לסיעוד, תואר ראשון מוכר בסיעוד ותעודת רישום כאח/ות מוסמכ/ת 

 עבודה במשמרות 
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 בהצלחה!

 יתרון -קורס על בסיסי 

 יתרון -ניסיון קודם 

 גמיש -היקף מישרה 

 39358 -מס' משרה 

 אח/ות מחלקה לרפואה דחופה

ר, אם מעניינת אותך עבודה דינאמית, משמעותית, בצומת קבלת החלטות. אם יש בך רצון להיות גורם מניע, ומרכזי, בצוות רב מקצועי, המשלב אתג
 מקומך אתנו, במרכז הרפואי מאיר! -תרומה וטיפול

 מטופלים בשנה, כולל מקרי טראומה ונפגעי פעולות איבה 115,000למחלקה לרפואה דחופה פונים מעל 

המטופל, העבודה כוללת קבלת מטופלים למחלקה, תוך קביעת קדימויות ותכנון הטיפול הסיעודי, יצירת תנאים סביבתיים הולמים להבטחת בטיחות ונוחות 
 זיהוי מצבים מסכני חיים והתערבות על פי הרשאות, כולל הפעלת חדר הלם וטראומה.

 מצטרפים חדשים ייהנו מסל הטבות הכולל:

 השתתפות כספית בשכר דירה, חניכה אישית והכשרה, פעילות בסביבה עתירת טכנולוגיות חדשניות ועוד

 :המשרהדרישות  

 בוגר/ת בי"ס לסיעוד, תואר ראשון מוכר בסיעוד ותעודת רישום כאח/ות מוסמכ/ת 

 עבודה במשמרות 

 יתרון -קורס על בסיסי 

 שנות ניסיון לכל הפחות 3למבוגרים, יתרון. לילדים חובה  -ודםניסיון ק 

 גמיש -היקף מישרה 

  :39359מס' משרה 

 הפתולוגי במכון ית/סניטר -לפרוסקטור ת/עוזר 

  תפירה וסידור חדר הנתיחה ,חיתוך ,הכנה -סיוע לפתולוגים בנתיחת גופות ובבדיקת עוברים 

 וחתכי זכוכית בלוקים -דגימות  אחסון ושליפת חומרים פתולוגיים ושל ,סידור 

 עוברים ואיברים לקבורה בהתאם לנהלים ולכללים ,הכנת והעברת גופות 

  החלפת חומרים במכונות, שליחויות ועוד ,קבלה, סידור ושינוע של חומרים -סיוע לעובדי המעבדות בנושאי משק 

 תאם להוראותבה ,ביצוע מטלות נוספות של סיוע לפעילות השוטפת של מעבדות הפתולוגיה 

 :המשרהדרישות 

 השכלה יסודית 

 יתרון -ניסיון קודם בעבודה בתחום הבריאות 

 ידע בשימוש בציוד הרלוונטי 

 ידיעה נאותה של השפה העברית 

 ידיעת קריאה של אותיות לטיניות 

 הקפדה על דיוק ופרטים 

  :39482מס' משרה 

 סטרילית אספקה ת/עובד

 עבודה עם מכשירים כירורגיים: מיון, שטיפה, אריזה, עיקור ושינוע.  

  .מתן שירות לכלל יחידות בית החולים 

 ות מלוכלכות והכנתן לניקוי, כולל הכנה והפעלה של מכונות הניקוי. טיפול בציוד ברשת 

  .בדיקת הציוד שיוצא ממכונת הניקוי ואריזת הרשתות לקראת סטריליזציה 

  .בדיקת הרשתות וסידורן במכונות העיקור והעברתן למעליות או לשינוע חיצוני לאחר תהליך הסטריליזציה 

 .שינוע הרשתות הסטריליות למחלקות היעד שלהן 

mailto:cv@clalit.org.il
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ניתן לשלוח קו"ח 

 cv@clalit.org.ilלמייל 

בציון מס' המשרה/ 

 09-8643182בפקס 

 בהצלחה!

 דרישות התפקיד:

 ( 12 -11השכלה תיכונית .)יש להעביר את התעודה הרלוונטית בצירוף קו"ח -שנים  

  .רצוי ניסיון קודם בעבודה כלשהי, בעיקר עם אנשים או בפעילות הדורשת סדר ודיוק 

  .ידיעת השפה העברית, כולל ידיעת קרוא וכתוב 

 ותיות לטיניות )כדי קריאה וכתיבה של מושגים רפואיים רלוונטיים(. ידיעת א 

  .הבנה טכנית 

  .טביעת עין טובה לפרטים 

  .יסודיות והקפדה על פרטים ודיוק 

  .שיתוף פעולה בצוות 

  .יחסים בין אישים טובים 

 רישיון נהיגה בתוקף 

 / ימים בשבוע( 5-6ראשון עד שבת ) סופ"ש בוקר, נכונות למשמרות בוקר/ ערב 

 '39392 -משרה מס 

 

 תינתן עדיפות למועמדים/ות עם מוגבלויות*
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