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ניתן לשלוח קו"ח 

 cv@clalit.org.ilלמייל 

בציון מס' המשרה/ 

 09-8643182בפקס 

 בהצלחה!

 

 

 

 

 מלר"ד )מרכז לרפואה דחופה( -מנהל/נית תפעול

 .)אחריות על מעקב ובקרה שוטפים אחר סטטוס השוהים במלר"ד )מרכז לרפואה דחופה 

  לצוות הקליני והאדמיניסטרטיבי במלר"ד בקידום הטיפול בלקוח, עפ"י תעדוף הצוות הקליני.סיוע בשוטף 

 מעבדות, *מחלקות אשפוז* מוקד שינוע, * מחלקות ומכונים, אחריות על תיאום, הזמנה ובקרת ביצוע מול כל נותני השירות בבי"ח:* מכון הדימות*. 

 יות והזמנות שלא נענו בזמן )עפ"י נורמות שירות שיוגדר(.מתן דיווח לצוות ניהול מלר"ד על חריגות ועל פנ 

 .טיפול בבעיות ופניות שונות של הצוות הקליני, בנוגע לקידום המטופל בתהליך 

 .אחריות על ניתוח תקופתי של התהליכים במלר"ד: חישוב מדדים, ניתוחם והשוואתם לצורך העלאת נושאים לטיפול ומתן המלצות לשיפור 

 יפיות מול השוהים במלר"ד: מתן מידע למטופלים על זמני המתנה צפויים, עיכובים וכדומה.ביצוע תיאום צ 

 יוע ותיאום מול גורמי בי"ח בנושאי אחזקה: תקינות ציוד, אלונקות וכו'. ס 

 :דרישות התפקיד

 חובה -תעודת הנדסאי/ת תעשייה וניהול 

 יתרון משמעותי -תואר בהנדסת תעשייה וניהול 

 חובה -דסאים/ בפנקס המהנדסים בהתאם לסוג ההשכלהרישום במרשם ההנ 

 ,חובה -תפ"י, ניהול פרויקטים, או"ש וכו' ניסיון של שנתיים לפחות בתפקידי תעשייה וניהול 

  39780מס' משרה 

  

 משרה חלקית -למכון סינון שמיעה -ת תקשורתוקלינאסטודנט/ית ל

 ביצוע בדיקות סינון שמיעה ליילודים 

 :דרישות התפקיד

 תקשורת תבקלינאיו( ראשון תואר) םבמהלך לימודי  

 במקום תינתן הדרכה. מעולים אנוש ויחסי גבוהה מוטיבציה 

  39477מס' משרה 

 

 סגן/נית טבח

 המטבח במסגרת הממונה י"ע /הלו שהואצלו התחומים על ותאחרי. 

 היעדרו בעת הראשי הטבח מקום /תממלא. 

 הזמנים לוח י"עפ הארוחות ותכנון האוכל טיב, המנות חלוקת, בישול� ודיאטה רגיל � במטבח המקצועית העבודה בביצוע הראשי לטבח סיוע. 
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ניתן לשלוח קו"ח 

 cv@clalit.org.ilלמייל 

בציון מס' המשרה/ 

 09-8643182בפקס 

 בהצלחה!

 המטבח מנהל עם בשיתוף, המצרכים  כמויות ובחשוב והשבועיים היומיים התפריטים בהכנת השתתפות. 

 במטבח האחרים המקצועיים והעובדים הטבחים של עבודתם סדרי בקביעת השתתפות. 

 כטבח הפעילויות כל ביצוע  

 הממונה להנחיות בהתאם נוספות מטלות ביצוע . 
 

 :תפקידהדרישות 
 

 לימוד שנות 10 /תבוגר. 

 מוכרים מקבילים קורסים או/ו לטבחים מוסמך ס"בי /תבוגר. 

 כטבח שנים 3 של ניסיון. 

 39783 -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 

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

 ים המתאימים, לשם חלוקתו ליעדיו.העברת המזון המוכן לכל 

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

 .מילוי תפקידים נוספים בתחום המקצועי, לפי הוראות הממונה 

 :תפקידהדרישות 

  )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 

 

 זמניתמשרה  -לוועדת הלסינקי מתאם/מת מחקר

 (החלטות ולהוציא פרוטוקול לרשום מחקרים לבדוק) ועדות על תיואחר 

 (הדמונסטרטיבית פעילותה כלאחריות משותפת על ) בצוות העבוד 

  שונות וחברות הבריאות משרד מתאמות, רופאים עם ישיר ורציף קשרניהול 

 דרישות התפקיד:

 חובה -הרפואה מדעי או, הטבע מדעי, החיים במדעי( ראשון תואר) אקדמאית השכלה 

 קורס GCP/CRO- חובה 

 הגבוה ברמה אנגלית, וארגון סדר, מצוינת בינאישית תקשורת 

  :39717מספר משרה 
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ניתן לשלוח קו"ח 

 cv@clalit.org.ilלמייל 

בציון מס' המשרה/ 

 09-8643182בפקס 

 בהצלחה!

 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 

 .טיפול בנושאים כספיים, גבייה והחזרים 

  ודיווח על הפעולות שבוצעו במערכות הממוחשבות.תיעוד 

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

 :המשרהדרישות 

 12 יתרון -תעודת מזכירות רפואית. חובה -שנות לימוד 

  יתרון -ניסיון בעבודת מזכירות בתחום הרפואה 

 שליטה מלאה בשפה העברית 

  יתרון -ידיעה של שפה נוספות 

  שליטה במחשב ובתוכנותOffice 

 כושר ארגון, תפעול וקידום תהליכים 

 תודעת שירות גבוהה 

 תקשורת בין אישית טובה ויכולת עבודה בצוות 

 יכולת ביטוי טובה בעל פה ובכתב 

 39528 -מס' משרה 

 

 מפקח/ת ראשי/ת

 ותקציב זמנים לוח על הקפדה תוך עבודה תהליכי על ובדגש ותשתיות בינוי פרוייקטי על בקרה ביצוע. 

 אחריותו בתחום הנדסיים טכניים פתרונות ומקדם הובלת. 

 והשלמתן עבודות ביצוע טיב על ותאחרי. 

 אחזקה ומוקד הרפרנטים, הצוותים ראשי בשיתוף עבודה תהליכי םואית. 

 הממונים עם תיאום תוך, לייעול ושינויים שיפורים ייזום והצעת. 

 (.חוץ וקבלני החולים בית עובדי) מקצוע בעלי הפעלת תוך מיוחדות בתקלות טיפול ווידוא דיווח 

 :המשרהדרישות 

  מוסמך בניין הנדסאיתעודת. 

 (.ההסמכה רשות.) והטכנאים ההנדסאים בפנקס רשום 

 גמר ועבודות הבניין בתחום שנים 3 של ניסיון. 

 ביצוע תכניות פי על עבודות וביצוע הבנה יכולת. 

 אוויר ומיזוג חשמל, אינסטלציה, בתחום ידע. 

 ה במערכות מלאה שליטה OFFICE. 

 עובדים צוות על פיקוח,  ומנהיגות פיקוד כושר. 

 תקינים אנוש יחסי. 

 העברית השפה ידיעת. 

 72539 -מס' משרה 
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ניתן לשלוח קו"ח 

 cv@clalit.org.ilלמייל 

בציון מס' המשרה/ 

 09-8643182בפקס 

 בהצלחה!

 מסגר -עובד אחזקה

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

 המתוכננות האחזקה מצוות כאחד פועל. 

 אלומיניום וחלונות דלתות והתאמות ותיקונים, מתכת חלקי או קונסטרוקציות מבצע. 

 מחשב בטפסי שביצע עבודות על ומדווח המקצוע מכללי כמתחייב שונות טכניות פעילויות יוזם. 

 שונים מתכת ואביזרי גלגלים, עגלות, מיטות תיקון 

 הממונים דרישות לפי נוספים תפקידים מבצע. 

 מנהליו להנחיות בהתאם כוננויות לבצע יידרש. 

 דרישות המשרה:

 מכנית במסגרות מקצועי ספר בית בוגר. 

 מלאכה בבית בעבודות שנים 3 של ניסיון. 

 מכניים ואביזרים קונסטרוקציות של תכניות בקריאת ידע. 

 כסף ובנתכי בברונזה בריתוך, ואוטוגני חשמלי בריתוך ניסיון. 

 טכני דיווח והגשת כתיבה כולל בעברית מלאה שליטה. 

 בצוות עבודה יכולת. 

 39769 מס' משרה 

 

 

 זמנית משרה -ש"או ת/סמהנד

 מעורבות בתחום של תעשייה וניהול ביחידות השונות בארגון 

 בניית וייעול ץהליכי עבודה 

 ניהול פרויקטים 

 רחבה ארגונית ראייה תוך אפשריים פתרונות ופיתוח חלופות הצעת, בעיות איתור 

 וכו משאבים, חדשות יחידות פתיחת, מידע מערכות: שונים בנושאים צרכים אפיון' 

 : התפקיד דרישות

 וניהול תעשיה הנדסאי או, וניהול תעשיה בהנדסת( ראשון תואר) אקדמאית השכלה. 

 (.הכלכלה משרד) והמהנדסים האדריכלים בפנקס רישום-למהנדס 

 (.הכלכלה משרד) והטכנאים ההנדסאים במרשם רישום -� להנדסאי 

 3 מידע ומערכות ושיטות בארגון לניסיון עדיפות וניהול תעשיה הנדסת בתחום ניסיון שנות. 

 מידע למערכות אוריינטציה 

 ותוכנות מחשב ביישומי מלאה שליטה OFFICE 

 מערכתית ראייה 

 טובה ברמה אנגלית, העברית בשפה מלאה שליטה 

 67739 -מס' משרה 
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ניתן לשלוח קו"ח 

 cv@clalit.org.ilלמייל 

בציון מס' המשרה/ 

 09-8643182בפקס 

 בהצלחה!

 משרה זמנית -יתפיזיותרפיסט/

 ת הרופאלאבחנ ובהתאם הישיר האחראי הפיזיותרפיסט י"ע הניתנות כלליות הנחיות לפי פיזיותרפיה טיפולי ביצוע  

 שונות אבחנתיות פיזיקליות בדיקות ביצוע , 

 ביצוע ושינוי בהתאם לצורך, הטיפול תכניות קביעת . 

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

 הנדרשים התרגילים של עצמי בתרגול הדרכתוו החולה לימוד . 

 האחראי לפיזיותרפיסט כך על דיווחו החולה של התקדמותו אחר מפורט רישום ניהול. 
 

 :התפקיד דרישות

 חובה -בפיזיותרפיה( ראשון תואר) אקדמאית השכלה 

 חובה -(הבריאות משרד) פיזיותרפיסט רישיון 

 תקינים אנוש יחסי קיום כושר. 

 76839 -מס' משרה 

 
 

 ציטוסקרינר/  ציטופתולוגיה מעבדת /תעובד
 

 לבדיקה והכנתן מגוונות ציטולוגיות דגימות קבלת. 

 בהן ומטפל מסווגן, אותן רושם, המפנים מהגורמים דגימות ליטתק. 

 צביעות ביצוע PAP  

 תכשירי בחינת PAP ,ציטולוגית אבחנה לקביעת במיקרוסקופ סקירתם, ועוד ניקורים, גוף נוזלי. 

 הרפואי הצוות מול שוטפת עבודה. 

 המעבדה נהלי פי ועל נאותה מקצועית ברמה הנדרשות הבדיקות ביצוע. 

 עבודתו משגרת כחלק במעבדה המקובלת טיב וביקורת איכות אבטחת מערכת הפעלת.  

 :תפקידה דרישות

 הרפואה או החיים במדעי � ראשון תואר � אקדמאית השכלה . 

 מוכרת רפואית במעבדה' סטאז סיום  

 הבריאות משרד מטעם, אקדמאי רפואית מעבדה עובד תעודת. 

 והציטולוגיה הפתולוגיה בתחום ניסיון רצוי. 

 מקצועית ספרות קריאת כדי האנגלית השפה ידיעתו בוריה על העברית השפה ידיעת. 

 ארגון, סדר, דייקנות, פה-ובעל בכתב ביטוי כושר. 

 ממוחשבת בסביבה עבודה יכולת. 

 בצוות עבודה ויכולת טובים אנוש יחסי. 

 39781 -מס' משרה 
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 בהצלחה!

  מולקולרית וירולוגיה+ מיקרוביולוגית מעבדה /תעובד

 (. ווירולוגיה מיקרוביולוגיה) בשגרה המעבדה בדיקות כל ביצוע 

 ובסיסי קליני במחקר והשתלבות מיקרוביולוגיות במעבדות הקיימים העבודה תחומי בכל התמחות. 

 

 דרישות התפקיד:

 ראשון תואר אקדמאית השכלה (Bsc)- חובה 

 שלישי תואר בעל או, הרפואית המעבדה מדעי או, ביוטכנולוגיה ,הרפואה במדעי, החיים במדעי -רצוי תואר שני (Ph.D.) 

 חובה -הבריאות משרד מטעם, רפואית במעבדה( אקדמאי רפואית מעבדה עובד) עיסוק רישיון 

 הבריאות משרד מטעם המיקרוביולוגיה בתחום בכיר מעבדה עובד )או כשירות לקבלת תעודה( במעמד הכרה תעודת  

 מולקולארית בביולוגיה ידע לבעלי עדיפות עם המיקרוביולוגית המעבדה בתחום התמחות או הכשרה רצוי. 

 בוריה על העברית השפה ידיעת. 

 פ"ובע בכתב ותקשורת מקצועית ספרות קריאת כדי האנגלית השפה ידיעת. 

 גבוהה שירות תודעתו טובים אנוש יחסי לקיים כושר. 

 78239 -מס' משרה

 

 משרה חלקית -לבנק הדםעובד/ת מעבדה 

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

  מתקדמות כחלק משגרת העבודה.הפעלת מערכות אבטחת איכות 

 .עיבוד נתוני הבדיקות והפצת תוצאותיהן לצוותים הרפואיים 

 .סיוע בעריכת מחקרים וסקרים וביצוע מטלות נוספות בתחום המקצועי בהתאם להוראות הממונה 

 :דרישות התפקיד

 החיים או במדעי הרפואהבמדעי או תואר שני )יתרון(  )חובה( תואר ראשון. 

  יתרון משמעותי -עיסוק( מטעם משרד הבריאות ןרישיובמעמד עובד מעבדה רפואית אקדמאי )תעודת הכרה 

 .הכשרה או התמחות באחד מתחומי המעבדה הרפואית 

 .ידיעת השפה העברית על בוריה 

 .ידיעת השפה האנגלית כדי קריאת ספרות מקצועית 

 דייקנות, סדר, ארגון., פה-כושר ביטוי בכתב ובעל 

 ויכולת עבודה בצוות. יחסי אנוש טובים 

 39121 -מס' משרה 
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ניתן לשלוח קו"ח 

 cv@clalit.org.ilלמייל 

בציון מס' המשרה/ 

 09-8643182בפקס 

 בהצלחה!

  IVF -גופית חוץ להפריה מעבדה /תעובד

 גמטות/עוברים של והפשרה הקפאה, לרחם עוברים החזרת, העוברים התפתחות אחר מעקב, הפרייתם, והזכריות הנקביות בגמטות טיפול . 

 הביולוגי המידע של והצגה ניתוח, תיעוד, ניטור, תצפית עבודות עם יחד רוטינית פעילות משלבת העבודה . 

 מהאקדמיה שותפים עם יחד או/ו ביחידה המתנהלת המחקרית בפעילות חלק לוקח הצוות   . 

 :דרישות התפקיד

 שני תואר -אקדמאית השכלה (MSc  )או PhD חובה -הרפואה מדעי או החיים במדעי 

 חובה -הבריאות משרד מטעם, רפואית במעבדה( אקדמאי מעבדה עובד) עיסוק רישיון 

 במעבדת בעבודה קודם ניסיון IVF- משמעותי יתרון 

 יתרון -עוברית והתפתחות האדם רביית בתחום תיאורטי ידע 

 39770 -מס' משרה 

mailto:cv@clalit.org.il

