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ניתן לשלוח קו"ח 

 cv@clalit.org.ilלמייל 

בציון מס' המשרה/ 

 09-8643182בפקס 

 בהצלחה!

 

 

 

 

 מאמן כושר גופני שיקום הלב

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

 חלות ייעוץ לחולים ומטופלים בנושאי פעילות גופנית מומלצת, תוך התייחסות כוללנית לקיומם של גורמי סיכון )משקל יתר, סוכרת, יתר לחץ דם, מ
 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 

 יזיולוג הממונה, ומדווח על מהלך השיקום, בהתאם לנהלי הדיווח ביחידה/מכון. תיאום ביצוע תפקידיו מול הפ 

 :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 

 כונות למשרה חלקיתנ 

 39309 -מס' משרה 

 

 טכנולוג/ית רפואי/ת 

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

  וידוא כיולו וחיבורו למטופל. ,המכשורהכנת 

 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.השגחה על המטופל והתרעה בפני הרופא במקרי 

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

 תוצאות הבדיקות לרופא המפנה. העברת 

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

  ווידוא תקינותו בעת החזרתו. ובציוד במכשורקיום מעקב אחר ביצוע תיקונים 

  ורוהמכשהדרכת הצוות הרפואי והסיעודי בשימושו ובתפעולו של הציוד. 

 הממונהחום המקצועי, עפ"י הנחיות ביצוע מטלות נוספות בת. 

 :המשרהדרישות 

 ר. תואר טכנולוג רפואי ממוסד מוכ 

 מד טכנולוג רפואי ממשרד הבריאות.הכרה במע 
 םועזית כדי קריאת מונחים מקצועיישפה לו ידיעת השפה העברית על בורייה. 

 39553 -מס' משרה 
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ניתן לשלוח קו"ח 

 cv@clalit.org.ilלמייל 

בציון מס' המשרה/ 

 09-8643182בפקס 

 בהצלחה!

 משרה חלקית -למכון סינון שמיעה -קלינאי/ת תקשורת

  ליילודיםביצוע בדיקות סינון שמיעה 

 דרישות התפקיד:

 תעודת הכרה במעמד של עובד מעבדה ו הבריאות משרד של תקשורת ת/קלינאי רישיון+  תקשורת בקלינאות( ראשון תואר) אקדמאית השכלה
 רפואית אקדמאי מטעם משרד הבריאות.

 במקום תינתן הדרכה. מעולים אנוש ויחסי גבוהה מוטיבציה 

  39477מס' משרה 

 

  משרה זמנית -השירות הסוציאליה למערך /מזכיר

 השירות משרד  של יאדמיניסטרטיב ניהול 

 הריון להפסקת והועדה חולים ויסות ועדת ריכוז  

  כוננויות, נוספות שעות, שכרמעקב אחר  

 העבודה שעות במהלך ס"עו לקריאת מוקדומהווה  טלפוני מענה  

 דרישות התפקיד

 חובה -בגרות מלאה. 

 משמעותי יתרון -ממקום עבודה קודםבאדמיניסטרציה  ניסיון 

 יתרון -מחשב בתוכנות ידע 

 התוכן לעולם וחיבור ושירותיות אדיבות, וארגון סדר, התמדה 

  :39724מס' משרה 

 

 משרה חלקית -מתאם/מת מחקר

 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 את 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.' 
 

 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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 בהצלחה!

 פקיד/ה קבלה ומיון

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

  משפחותיהם.מתן שירות פרונטאלי וטלפוני בנושאים אדמיניסטרטיביים למטופלים ולבני 

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

 .טיפול בנושאים כספיים, גבייה והחזרים 

 .תיעוד ודיווח על הפעולות שבוצעו במערכות הממוחשבות 

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

 :המשרה דרישות

 יתרון -תעודת מזכירות רפואית. תעודת בגרות מלאה 

  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 

  עבודה בצוותתקשורת בין אישית טובה ויכולת 

 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 דיווח ווידוא 

 :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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 בהצלחה!

 ית למעבדותן/קלד

 המעבדות למערכת דגימות טפסי והקלדת קליטה  

 המעבדות למערכת ממוחשבת מעבדה דגימות קליטת ביצוע 

 מעבדה דגימות ומספור מיון  

 מהמחלקות ובירורים לשאלות טלפוני מענה  

 דגימות קבלת משרד של אדמיניסטרטיבית משרד עבודת 

 התפקיד דרישות

 12  +יתרון -תעודת מזכירות רפואית )משרד הכלכלה( חובה. -תעודת בגרות מלאהשנות לימוד 

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

 69939 -מס' משרה 
 

 ראש צוות מרפאות חוץ

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

 .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 

 ת חוץ כולל סידורי עבודה.ניהול והנחיית צוות מינהל במרפאו 

 .אחריות על שימוש בחייגן האוטומטי 

 :התפקיד דרישות

 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 

  של השפה העבריתידיעה טובה 

 יכולת הנעה ויוזמה ויחסי אנוש טובים 

 יכולת תפקוד עצמאית 

  39577מס' משרה 

 

 סטרילית אספקה ת/עובד

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

  .מתן שירות לכלל יחידות בית החולים 

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

  .בדיקת הציוד שיוצא ממכונת הניקוי ואריזת הרשתות לקראת סטריליזציה 

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

 ליות למחלקות היעד שלהן.שינוע הרשתות הסטרי 

 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 

  .)ידיעת אותיות לטיניות )כדי קריאה וכתיבה של מושגים רפואיים רלוונטיים 
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 בהצלחה!

  .הבנה טכנית 

 טביעת עין טובה לפרטים. דיוק ו 

 שיתוף פעולה בצוותו יחסים בין אישים טובים 

 רישיון נהיגה בתוקף 

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

 39392 -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 

 

 מבקרים וליווי שירות לווהמ

 החולים בבית ליעדם ומטופלים מבקרים של פיזי בליווי עזרה 

 גלגלים בכיסא לשינוע הזקוקים מטופלים ליווי  

 החולים בבית והתמצאות בכוונה עזרה הכולל שירות מתן  

 ומבקרים מטופלים מול בעזרה והמידע השירות למרכז שוטף סיוע 

 החולים בית של השירות מיחידת אינטגרלי חלק 
 

 :התפקיד דרישות

 

 חובה -בתוקף נהיגה רישיון 

 שמגיעים המטופלים את נכון להושיב מנת על -מגע/סיעוד/בטיפול רקע רצוי  

 גבוהה ברמה בינאישית תקשורת 

 ושירותיות אדיבות  

 חובה -(.קריאה כולל) העברית בשפה שליטה 

 יתרון - נוספות שפות  

 יתרון - דומה בתפקיד קודם ניסיון  

 מאומצת פיזית לעבודה נכונות 

 67239 -מס' משרה 

 בפתוחה או ערב שלומדים'( וכו רפואי-פרא/הבריאות למקצועות/לסיעוד) /יותסטודנטים גם אפשרי
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