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ניתן לשלוח קו"ח 

 cv@clalit.org.ilלמייל 

בציון מס' המשרה/ 

 09-8643182בפקס 

 בהצלחה!

 

 

 

 

 ראש צוות מרפאות חוץ

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

  במרפאות. המנהלביצוע בקרה ומעקב על פעילות 

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

 . ניצול תקציב בשירות האמבולטורי תוך עמידה בלו"ז 

  במרפאות חוץ כולל סידורי עבודה. מנהלניהול והנחיית צוות 

 .אחריות על שימוש בחייגן האוטומטי 

 :התפקיד דרישות

 חובה -תעודת בגרות מלאה 

 יתרון -רפואית ורישיון מטעם התמ"ת תעודת מזכירות 

  חובה -בתפקיד מזכירה רפואית קודםניסיון 

 יתרון -ניסיון בניהול עובדים 

  שליטה מלאה בoffice ובמערכות ביה"ח 

 ידיעה טובה של השפה העברית 

 יכולת הנעה ויוזמה ויחסי אנוש טובים 

 יכולת תפקוד עצמאית 

  40149מס' משרה 

 

 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 

 :התפקידדרישות 

 12 יתרון -תעודת מזכירות רפואיתחובה.  -שנות לימוד 

 )חובה -נכונות לעבודת משמרות )כולל לילה, שבת וחג 

  יתרון -מזכירות בתחום הרפואה ניסיון בעבודת 

 יתרון -ידיעה של שפה נוספות חובה ,  -שליטה מלאה בשפה העברית 

  שליטה במחשב ובתוכנותOffice 

 כושר ארגון, תפעול וקידום תהליכים 

 תודעת שירות גבוהה 

 תקשורת בין אישית טובה ויכולת עבודה בצוות 
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ניתן לשלוח קו"ח 

 cv@clalit.org.ilלמייל 

בציון מס' המשרה/ 

 09-8643182בפקס 

 בהצלחה!

 40075 -מס' משרה 

 

 זמנית/ קבועה משרה -מזכירה רפואית למכון הדימות

  קבלה של חולים המופנים ממחלקות בית החולים כולל רפואה דחופה )מיונים(, מרפאות ומכונים, לקבלת שירותיMRI. 

 .קליטתם במערכת הרנטגן כולל זיהוי הנבדק, סימון מצבו במערכת, שיבוץ לחדר בדיקה, סימון הגעה והכנסתו לתור לבדיקה 

 מוזמ( נים מבחוץ(, קליטתם למערכת מינהל חולים של בית החולים )קבלה של נבדקים אמבולטורייםATD.ומערכת הרנטגן ) 

 של אי  טיפול בפניות והזמנות לבדיקות מגורמים פנימיים או חיצוניים )קבלת הזמנות ממוחשבות, זיהוי הבדיקה הנדרשת, פנייה לרופא המפנה במקרים

 ל רדיולוג(.התאמה בנתוני ההפניה, העברה של בדיקות לאישור מקדים ש

 .מענה טלפוני לפניות של נבדקים, רופאים וצוותים רפואיים בבית החולים או מחוץ לו 

 .קביעת תורים לבדיקות אמבולטוריות 

 .צריבת בדיקות דימות על גבי דיסקים לנבדקים המבקשים זאת 

 זכירות מחלקה, קופות חולים בקהילה(.קיום קשרי עבודה טובים עם גורמים מתוך בית החולים ומחוץ לו )רופאים, צוות סיעודי, מ 

  ומנהלשיתוף פעולה שוטף עם צוות מחלקת הדימות: רדיולוגים, רנטגנאים, סיעוד. 

 

 דרישות התפקיד

 חובה -תעודת בגרות מלאה 

 חובה -נכונות לעבודה במשמרות 

 יתרון -תעודת מזכירות רפואית 

 שליטה מלאה בשפה העברית 

  יתרון -ידיעה של שפה נוספות 

  שליטה במחשב ובתוכנותOffice 

 תודעת שירות גבוהה 

 תקשורת בין אישית טובה ויכולת עבודה בצוות 

 יכולת ביטוי טובה בעל פה ובכתב 

  39994מס' משרה 

 

 החלפה לחל"ד - משרה זמנית -למרפאות רפואית ה/מזכיר

  ,מענה טלפוני, קביעת תורים, ארגון המשרד ועוד17טופס ביצוע מכלול פעילויות המזכירות השונות הכולל: קבלת קהל, הפניות , 

 :תפקידדרישות ה

 יתרון -תעודת מזכירה רפואית. חובה -מלאה בגרות 

  .ידיעת השפה העברית על בורייה 

  שליטה מלאה בתוכנותOFFICE . 

  .כושר לקיים יחסי עבודה ואנוש תקינים 

  לעבודה ועמידה במצבי לחץשירותיות, קבלת קהל, יכולת  

 40156 -מס' משרה 
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 בהצלחה!

 אשפוז תומחלקב ת/רפואי ה/מזכיר

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

 העברה לארכיון ועוד.

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

 וד.קיום קשרי עבודה עם גורמים שונים בבית החולים ומחוץ לו: תיאום פגישות, תיאום תורים, הזמנת שירותים ובדיקות, העברת מידע ומסמכים וע 

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

 ועוד.

 .מתן מידע ושירות למטופלים ובני משפחותיהם בנושאים מנהליים שונים 

 :דרישות התפקיד

 .חובה -תעודת מזכירות רפואית )משרד הכלכלה( תעודת בגרות מלאה 

  יתרון. -בתחום הרפואה ניסיון מקצועי בעבודת מזכירות 

 ידיעת אנגלית כדי קריאת מונחים מקצועיים רלוונטיים.ו שליטה מלאה בשפה העברית 

  שליטה במחשב ובתוכנותOffice. 

 .הכרת נהלים ותקנות בתחומים הרלוונטיים 

 .דייקנות והקפדה על פרטים 

 תודעת שירות גבוהה.ו יעילות ,חריצות 

  עבודה בצוות.תקשורת בין אישית טובה ויכולת 

  39688מס' משרה 

 

 מסגר -אחזקה ת/עובד

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

 /ת מצוות האחזקה המתוכננות.פועל/ת כאחד 

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

 .יוזם/ת פעילויות טכניות שונות כמתחייב מכללי המקצוע ודיווח על עבודות שבוצעו בטפסי מחשב 

 תיקון מיטות, עגלות, גלגלים ואביזרי מתכת שונים 

 י דרישות הממונים.ביצוע תפקידים נוספים לפ 

 דרש ביצוע כוננויות בהתאם להנחיות המנהלים.יי 

  39787מס' משרה 

 

 :דרישות התפקיד

 .בוגר/ת בית ספר מקצועי במסגרות מכנית 

  שנים בעבודות בבית מלאכה. 3ניסיון של 

 .ידע בקריאת תכניות של קונסטרוקציות ואביזרים מכניים 

 .ניסיון בריתוך חשמלי ואוטוגני, בריתוך בברונזה ובנתכי כסף 

 .שליטה מלאה בעברית כולל כתיבה והגשת דיווח טכני 

 .יכולת עבודה בצוות 
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 משרה חלקית -פיזיותרפיסט/ית

 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. 

 39927 -מס' משרה 

 

 משרה בתקן או תורן/נית חוץ -טכנאי/ת רנטגן

 

 הממונה הנחיות לפי שונות דימות פעולות ביצוע. 

 לסוגו בהתאם, הצילום לביצוע והמכשור הנבדק הכנת. 

 לארכיון העברתםו הדיגיטלית במערכת הצילומים עיבוד PACS. 

 ובמערכת ההזמנה בטופס הבדיקה ביצוע על דיווח RIS. 

 בו תקלות על יידועו השוטפת פעילותו להבטיח כדי, משתמש בו מכשורביצוע בדיקות שגרתיות ל. 

 הממונה הוראות לפי, המקצועי בתחום, נוספים תפקידים ביצוע. 

 :דרישות התפקיד

 חובה -לרנטגן ס"בי ת/בוגר � -והדמיה רנטגנאות לימודי 

 ממוחשבות מידע במערכות השימוש הכרת. 

 מקצועי חומר קריאת כדי ואנגלית בוריה על העברית השפה ידיעת. 

 בתחום העבודה מגוון  עם היכרות. 

 טובים אנוש יחסי. 

  40011מס' משרה 
 

 

 משרה חלקית -עובד/ת מעבדה  -חוץ /ניתתורן

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

 .הפעלת מערכות אבטחת איכות מתקדמות כחלק משגרת העבודה 

  והפצת תוצאותיהן לצוותים הרפואיים.עיבוד נתוני הבדיקות 

 .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. 

 ( מטעם משרד הבריאות ןרישיותעודת הכרה במעמד עובד מעבדה רפואית אקדמאי )יתרון משמעותי -עיסוק 

 .הכשרה או התמחות באחד מתחומי המעבדה הרפואית 

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

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

 .יחסי אנוש טובים ויכולת עבודה בצוות 

 79139 -מס' משרה 

 

  ביוכימית מעבדה /תעובד

 המעבדה נהלי פי ועל מיטבית מקצועית ברמה הנדרשות הבדיקות ביצוע. 

 העבודה משגרת כחלק מתקדמות איכות אבטחת מערכות הפעלת. 

 הרפואיים לצוותים תוצאותיהן והפצת הבדיקות נתוני עיבוד. 

  

 :דרישות התפקיד

 הרפואה או החיים במדעי � שני תואר � אקדמאית השכלה. 

 מוכרת רפואית במעבדה' סטאז סיום  

 הבריאות משרד מטעם, אקדמאי רפואית מעבדה עובד תעודת. 

 רפואית במעבדה קודם ניסיון רצוי 

 (אימונולוגיה, אנדוקרינולוגיה, כימיה) המעבדה מתחומי באחד התמחות 

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

 39770 -מס' משרה 

 

 משרה חלקית -המעבדקלדנית 

 מות למערכת המעבדות,קליטה והקלדת טפסי דגי 

 ,ביצוע קליטת דגימות מעבדה ממוחשבת למערכת המעבדות 

 ,מיון ומספור דגימות מעבדה 

 ,מענה טלפוני לשאלות ובירורים מהמחלקות 

 עבודות משרד אדמיניסטרטיבית של משרד קבלת דגימות 

, כמו כן נדרשת עבודה בימי שישי/שבת בתדירות של 16.00-19.00נדרשת עבודה בנוסף בין השעות מדי פעם , 8.00-13.00ה' בשעות -* העבודה בימים א'
 פעם/פעמיים בחודש, בסבב בין אנשי הצוות

 דרישות התפקיד: 

 חובה -תעודת בגרות מלאה 

 יתרון -תעודת מזכירה רפואית 

 יחסי אנוש טובים לעבודת צוות, אדיבות ושירותיות, סדר וארגון ,התמדה 

  39699מס' משרה 

 

 משרה זמנית, העסקה חיצונית -ת פרויקטים בשרותמנהל/

 'בקרה וניטור שוטף של רמת השירות ושביעות רצון מטופלים במחלקות, כולל תצפיות, ראיונות, הפקת נתונים וניתוחם, הכנת מצגות וכו 

 ה, יישום ליווי מקצועי של הנהלות במחלקות היחידות בביצוע תהליכי שיפור בתחום חווית המטופל, סיוע באבחון, תצפיות, ראיונות, גיבוש תכנית עבוד
 קרה, הכשרה והנחיית צוותים בהנחיה מקצועית של מנהלת השירות. וב
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 .)'ריכוז הטיפול בחומרי מידע בשילוב איתור הצרכים, עריכת התוכן )עלונים, דפי מידע, מסכים דיגיטליים, פורטל מידע מחלקתי וכו 

 .תחזוקת פורטל השירות הפנימי והתכנים הרלוונטיים באתר האינטרנט החיצוני 

 צרכים, ניתוח נתונים, גיבוש הצעות ותכנית עבודה, בקרה אחר  -וש ויישום תכנית עבודה של המרכז הרפואי ושל המרחב בתחום השירות איתור סיוע בגיב
 ביצוע.

 .קיום קשרי עבודה עם גורמים רלוונטיים בבית החולים ובמחוז 

 .סיוע בתחומים אדמיניסטרטיביים למנהלת השירות 

  

 :דרישות התפקיד

 תואר ראשון במדעי ההתנהגות, החברה, התנהגות ארגונית, ניהול מערכות בריאות, תעשיה 

 חובה.  -וניהול, מנהל עסקים 

  יתרון.-תואר שני 

 ניסיון מקצועי של שנתיים לפחות בהובלת שינוי, הכשרת צוותים, הובלת תהליכי שיפור 

 יתרון -שלב היישום שירות משלב האבחון ועד 

  יתרון  -ניסיון במערכת הבריאות 

 .יכולת עבודה בסביבה מרובת משימות ובאינטראקציה מול ממשקים רבים 

 .יכולת התנסחות בכתב ובעל פה, לרבות ניסוח חומרי מידע והכנת מצגות 

  שליטה מלאה בכל יישומי אופיס(Word, PowerPoint, Excel). 

 .יחסי אנוש מעולים, תודעת שירות גבוהה, יוזמה ויצירתיות ויכולת לניתוח ועיבוד נתונים 

 .ראיה מערכתית לצד יכולת עבודה עצמאית 

 39790 -מס' משרה 

 

 

 

 הלסינקי תמתאם/מת מחקר לוועד

 למסכימים והכוונה הסברה, הרופאים ידי על גיוס תיאום, פוטנציאלים איתור: למחקר מתאימים נחקרים גיוס . 

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

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

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

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

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

 מאמרים ובכתיבת הנתונים בעיבוד השתתפות(: הרגילה לפעילות בנוסף) היחידה ידי על יזומים פנימיים במחקרים טיפול . 

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

 בלבד העסקה בחשבונית**

 דרישות התפקיד:

 חובה -הרפואה מדעי או הטבע מדעי, החיים מדעיביולוגיה, ב ראשון תואר -אקדמאית השכלה 

 קורס ת/בוגר GCP/CRA- חובה 

 חובה -גבוהה ברמה אנגלית 

 ניסיון של שנה לפחות כמתאם/מת מחקר 

  הכרה ויכולת עבודה מלאה בתוכנותOFFICE  

 39717 -מס' משרה 
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ניתן לשלוח קו"ח 

 cv@clalit.org.ilלמייל 

בציון מס' המשרה/ 

 09-8643182בפקס 

 בהצלחה!

 מרכז/ת תחום למעבדה המטולוגית

 אחריות על תחום ההמטולוגיה המולקולארית 

 ביצוע בדיקות רוטיניות במעבדה ההמטולוגית 

 פיתוח בדיקות חדשות 

 השתתפות בפרויקטים מחקריים 

 אחריות על תהליכי בקרת איכות 

 דרישות התפקיד: 

 תואר שני  -השכלה אקדמאית(MS.c.) במדעי החיים, מדעי הרפואה או מדעי המעבדה הרפואית.  לפחות 

 (..Ph.Dרצוי תואר שלישי )

 חובה -רישיון עיסוק )כעובד/ת מעבדה רפואית אקדמאי/ת( במעבדה רפואית, מטעם משרד הבריאות 

 חובה -שירות לקבלת התעודהתעודת הכרה במעמד עובד/ת מעבדה בכיר/ה מטעם משרד הבריאות או כ 

 .רצוי הכשרה או התמחות בתחום המעבדה ההמטולוגית 

 .ידע בציוד ובמכשור הרלוונטים 

 .ידיעת השפה העברית על בורייה 

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

 .כושר ניהול וארגון 

 .כושר לקיים יחסי אנוש טובים 

 תודעת שירות גבוהה. 

 40012 -מס' משרה 

 

 נית מנהלת משק וניקיוןסגן/

 אחריות לפיקוח ובקרה של עבודות המשק, תיעוד, בדיקה ומעקב אחר שעות עבודה של עובדי הניקיון 

 ם וחוץדיווח על תקלות וטיפול בתלונות מלקוחות פני 

 .הכוונה והדרכה של העובדים הכפופים לה/ו בנושא משק וניקיון וקיום בירורים עם העובדים בנושאים הנ"ל 

 ניקיון ביחידות השונות עפ"י הצרכים לרבות החלפות, היעדרויות מחלות וכו'.-אדם עובדי משק-ביצוע וויסות, בשיתוף עם מנהלת המשק, של כוח 

 ה בתאום עם מנהלת המשק.אישור החלפת ציוד משקי שהתבל 

 .הכנות לאירועים שונים בהתאם לנסיבות והנחיות הממונה 

 .ביצוע מטלות נוספות בהתאם לצרכים 

  
 דרישות התפקיד:

 

  החוב -שנות לימוד 12בוגר/ת 

 חובה -בעל/ת תעודה מוכרת בתחום משק בית 

 חובה -נכונות לעבודה במשמרות, לילות, שבתות וחגים 

  .ידיעת השפה העברית על בוריה ורצויה שפה לועזית נוספת 

  ידע במערכות ממוחשבות+ ידע מקצועי עדכני 

 כושר לקיים יחסי עבודה ואנוש תקינים 

 כושר לפקח על צוות עובדים 

  כושר ניהול וארגון, תכנון והדרכה 

  יכולת ביטוי בכתב ובע"פ 

 39817 -מס' משרה 
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ניתן לשלוח קו"ח 

 cv@clalit.org.ilלמייל 

בציון מס' המשרה/ 

 09-8643182בפקס 

 בהצלחה!

 ת ועדת הלסינקירכז/

 .מתן שירות ועבודה אדמיניסטרטיבית בשיתוף עם מספר ממשקים: קשר עם רופאים, מתאמות משרד הבריאות וחברות מסחריות 

 ת ובהמשך ריכוז הבקשות לניסויים קליניים הכולל מעבר על החומר לעומקו וטיפול פרטני, בדיקת התאמה לנהלי הרגולציה, כתיבת דיון עד לקבלת ההחלטו
 ל בהתאם לצורך.הטיפו

 .ריכוז הטיפול המנהלי הכרוך בכינוס הוועדה, הכנת החומר לדיונים, רישום פרוטוקולים, החלטות ואישורים ומעקב אחר ביצועם 

 .אחריות לארגון, תקצוב, תאום ומעקב אחר הפעילות בתחום 

 .ריכוז הפעילות המנהלית הקשורה להתקשרויות מסחריות של הוועדה עם גופים מממנים 

 יכוז וניהול קבצי המידע הממוחשבים הקשורים בוועדת הלסינקי + עדכון וסיוע לנוגעים בדבר בשימוש במאגרי המידע.ר 

 .קיום קשרים עם חוקרים, עם חברות התרופות בארץ ובעולם ומענה לפניות בכתב ובע"פ בנושאים שבתחומי האחריות 

 דרישות התפקיד:

 חובה -תואר ראשון במדעים או פסיכולוגיה 

  קורסGCP/CRA - חובה 

 עדיפות לבעלי ניסיון או רקע בתחום מחקר רפואי או לבעלי ניסיון בריכוז וועדות מקצועיות או בכתיבת מאמרים ו/או  -ניסיון של עד כשנתיים
 כתיבה מדעית.

 ית ובצוות. תקשורת בינאישית מצוינת, סדר וארגון, אנגלית ברמה גבוה, יכולת הבנה בין עיקר לתפל, יכולת עבודה עצמא 

 '40191 -משרה מס 

  

 

 

 יועץ/צת גנטי/ת

 והריון הריון טרום, לנשאים יעוץ 

 רופאים וארבעה יועצות שלוש  הכולל בצוות ותהשתלב 

 (מחקריים ופרויקטים מדעיים וכנסים עיון בימי השתתפות וכן מחקר/כתיבה יום יוצע  העבודה מתנאי כחלק. )באונקוגנטיקה ידע יתרון. 

 דרישות התפקיד:

 בארץ מוכר ממוסד, האדם של גנטיקה, גנטי בייעוץ שני ותואר סיעוד או, הרפואה מדעי, גנטיקה, ביוטכנולוגיה, בביולוגיה ראשון תואר -אקדמאית השכלה 

 חובה -בעולם או

 חובה -(הבריאות משרד) גנטי יועץ של במעמד הכרה תעודת 

 הספציפי המקצועי בתחום ידע. 

 הרלוונטיים המעבדתיים הכלים הכרת. 

 בהם ושימוש מידע להשגת האינפורמטיביים הכלים הכרת. 

 הרלוונטיות המחשוב במערכות שימושו ידע. 

 39422 -מס' משרה 

mailto:cv@clalit.org.il

