
פומבי95354:מכרז מספר

80075369:מס' המשרה
מנהל/ת מכון אינדוקרינולוגי  1 - משרות.:תואר המשרה

מכון אינדוקרינולוגי - רופאים:היחידה
צריפין:המקום
המרכז הרפואי שמיר:המשרד
דרגה 7 - 9 דירוג 31 רופאים.:הדרגה

100 אחוז:חלקיות
ייקבע בהמשך:טווח שכר

תאור התפקיד :      

אחריות על ניהולו המקצועי והמנהלי של מכון מקצועי, במסגרת המרכז הרפואי,
בהתאם למדיניות משרד הבריאות והנהלת המרכז הרפואי.

אחריות למתן שירות רפואי מקצועי, לחולים המופנים אל המכון ולחולים במחלקות
הזקוקים לטיפול המקצועי הניתן במכון, באופן רציף ותמידי.

אחריות לבטיחות הטיפול, המטופלים והמטפלים במכון, לרבות תחקור של מקרים
ותרחישים חריגים בפעילות השוטפת במחלקה.

אחריות לתהליכי שיפור האיכות והשירות במכון.
אחריות לעמידת המכון ביעדים שהוצבו על-ידי הנהלת המרכז הרפואי ומשרד

הבריאות.
אחריות לקבלת דיווחים על מהלכי הטיפול במופנים למכון, לרבות אישור אבחנות

ותוכניות טיפוליות המוצעות על-ידי הצוות ו/או החלטה על שינויים בהם.
ביצוע אבחונים ו/או טיפולים, במקרים מיוחדים.

פיקוח על עבודתם של עובדי המכון, לרבות, קיום פגישות צוות סדירות, הדרכה
ופתרון בעיות מקצועיות, בהתאם לצורך.

אחריות למתן ותיקוף הרשאות פעולה לרופאים מתמחים ולמומחים במחלקה, בהתאם
לקצב התקדמותם והכשרתם.

אחריות על הכשרת הרופאים המומחים, המתמחים, הסטז'רים והסטודנטים שבמכון.
אחריות לניהול רשומות עדכניות, ברורות ושוטפות המפרטות את כל המידע הקשור

לטיפול בחולה, במכון.
ביצוע בקרה שוטפת אחר התפוקות הקליניות במכון, על איכות הרשומה הרפואית ועל

כשירות הצוות.
אחריות לנהלי העבודה במכון, לרבות הטמעתם כמתחייב במרכז הרפואי ובהתאם

להנחיות משרד הבריאות.
השתתפות בפגישות בנושאים רפואיים הקשורים בפעילות ובתיאום עבודת המכון עם

יתר שירותי המרכז הרפואי.
ייעוץ ליחידות המרכז הרפואי בנושאים שבתחום המכון.

אחריות לתקינות הציוד במכון, אחזקתו התקינה וניצולו היעיל.



מסירת מידע הקשור במטופל, לממונה ולכל גורם המוסמך לקבלו, על-פי החוק
ובהתאם לנהלים.

ארגון וייזום השתלמויות מקצועיות לצוות המקצועי.
התעדכנות שוטפת אחר ההתפתחויות המדעיות בנושאים שבטיפולו/ה, כפי שבאות

לביטוי בספרות המקצועית, לשם ישומן בעבודתו.
ייזום מחקרים רפואיים בנושאי המכון, לרבות איסוף החומר הדרוש להם, פרסום

תוצאותיהם ויישומם בעבודה, בתיאום עם הממונה.
השתלבות במערך הכוננויות והתורנויות של המרכז הרפואי, בהתאם לצורך.

השתתפות בפעילות הקשורה בשעת חירום.
ביצוע תפקידים נוספים, בתחום המקצועי, בהתאם להנחיות הממונה.

דרישות המשרה:

דרישות סף:
**********************

השכלה:
-------------------------------------

רישיון ישראלי לעסוק ברפואה.
מומחיות בתחום הרלוונטי למכון**.

ניסיון:
-------------------------------------

3 שנות ניסיון במקצוע בו עוסק המכון, הנספרות מיום קבלת תואר מומחה.
דרישות רצויות נוספות:

**********************
שפות:

-------------------------------------
ידיעת השפה העברית על בוריה.

ידיעת השפה האנגלית כדי כתיבת וקריאת ספרות מקצועית המקובלת בארץ.
כישורים אישיים:

-------------------------------------
כושר לניהול והדרכת צוות עובדים.

כושר תכנון ניהול וארגון.
יכולת לקיים יחסי אנוש טובים.

יכולת לקיים בקרה, מעקב ופיקוח.
יכולת להפעיל שיקול דעת.

יכולת ניהול וקבלת החלטות ברמה גבוהה.
שירותיות.

הערה:
-------------------------------------

 * יש לציין תחום המכון בתואר המשרה.



**  בתחום מחלות אף אוזן גרון וכירורגיית ראש וצוואר נדרשת מומחיות במחלות
    אף אוזן גרון וכירורגיית ראש וצוואר.

    בתחום האונקולוגיה נדרשת מומחיות באונקולוגיה.
    בתחום האימולוגיה והאלרגולוגיה נדרשת מומחיות על באימונולוגיה קלינית

    ואלרגולוגיה.
    בתחום האנדוקרינולוגיה נדרשת מומחיות על באנדוקרינולוגיה.

    בתחום האנדוקרינולוגיה לילדים נדרשת מומחיות על באנדוקרינולוגיה ילדים.
    בתחום הגנטי נדרשת מומחיות על בגנטיקה רפואית.

    בתחום הגסטרו-אנטרולוגיה נדרשת מומחיות על בגסטרואנטרולוגיה.
    בתחום הגסטרו-אנטרולוגיה לילדים נדרשת מומחיות על בגסטרואנטרולוגית

    ילדים.
    בתחום הגריאטריה נדרשת מומחיות בגריאטריה או ברפואת משפחה אוברפואה

    פנימית.
    בתחום הדימות והרנטגן נדרשת מומחיות ברדיולוגיה אבחנתית.

    בתחום ההמטולוגיה נדרשת מומחיות על בהמטולוגיה.
    בתחום המטו-אונוקלוגיה לילדים נדרשת מומחיות על בהמטו-אונקולוגיה

    ילדים.
    בתחום היילוד והגינקולוגיה נדרשת מומחיות בילוד וגניקולוגיה.

    בתחום התפתחות הילד נדרשת מומחיות ברפואת ילדים ומומחיות שניה בהתפתחות
    הילד או בנוירולוגית ילדים.

    בתחום רפואת הילדים נדרשת מומחיות ברפואת ילדים.
    בתחום הטיפול הנמרץ נדרשת מומחיות על בטיפול נמרץ כללי.

    בתחום הטיפול הנמרץ בילדים נדרשת מומחיות על בטיפול נמרץ ילדים.
    בתחום הטיפול ביילוד נדרשת מומחיות על בנאונטולוגיה.

    בתחום הכירורגיה האורולוגית נדרשת מומחיות בכירורגיה אורולוגית.
    בתחום הכירורגיה האורתופדית נדרשת מומחיות בכירורגיה אורתופדית.

    בתחום כירורגיה ילדים נדרשת מומחיות על בכירורגית ילדים.
    בתחום הכירורגיה של בית החזה נדרשת מומחיות בכירורגיה של בית החזה.

    בתחום כירורגית כלי הדם נדרשת מומחיות בכירורגית כלי דם.
    בתחום הכירורגיה של היד נדרשת מומחיות על בכירורגיה של היד.

    בתחום כירורגיית הפה והלסת נדרשת מומחיות בכירורגיית הפה והלסת.
    בתחום הכירורגיה הפלסטית נדרשת מומחיות בכירורגיה פלסטית.

    בתחום הכירורגיה הכללית נדרשת מומחיות בכירורגיה כללית.
    בתחום המחלות הזיהומיות נדרשת מומחיות על במחלות זיהומיות.

    בתחום מחלות עור ומין נדרשת מומחיות במחלות עור ומין.
    בתחום מחלות עיניים נדרשת מומחיות במחלות עיניים.
    בתחום מחלות ריאה נדרשת מומחיות על במחלות ריאה.

    בתחום מחלות ריאה לילדים נדרשת מומחיות על במחלות ריאה ילדים.



    בתחום הטיפול ביילוד - נדרשת מומחיות בנאונטולוגיה.
    בתחום הנוירוכירורגי נדרשת מומחיות בנוירוכירורגיה.

    בתחום הנוירולוגי נדרשת מומחיות בנוירולוגיה.
    בתחום נוירולוגיה לילדים נדרשת מומחיות בנוירולוגית ילדים והתפתחות

    הילד.
    בתחום הנפרולוגיה נדרשת מומחיות על בנפרולוגיה.

    בתחום הנפרולוגיה לילדים נדרשת מומחיות על בנפרולוגית ילדים.
    בתחום הפוריות נדרשת מומחיות ביילוד וגניקולוגיה.

    בתחום הרפואה הפנימית נדרשת מומחיות ברפואה פנימית.
    בתחום הפסיכיאטריה נדרשת מומחיות בפסיכיאטריה.

    בתחום פסיכאטריה לילדים ונוער נדרשת מומחיות בפסיכאטריה של הילד
    והמתבגר.

    בתחום הפרמקולוגיה נדרשת מומחיות על בפרמקולוגיה קלינית.
    בתחום הפתולוגי נדרשת מומחיות באנטומיה פתולוגית.
    בתחום הקרדיולוגי / לב נדרשת מומחיות בקרדיולוגיה.

    בתחום בקרדיולוגי/ לב לילדים נדרשת מומחיות על בקרדיולוגית ילדים.
    בתחום הראומטולוגי נדרשת מומחיות על בראומטולוגיה.

    בתחום הרפואה הגרעינית/ איזוטופים נדרשת מומחיות ברפואה גרעינית.
    בתחום הרפואה הפליאטיבית נדרשת מומחיות רפואה פליאטיבית או ברפואה

    פנימית או ברפואת משפחה או ברפואת ילדים או באונקולוגיה או בהרדמה.
    בתחום הכאב נדרשת מומחיות על ברפואה לשיכוך כאב, רשאים להגיש מועמדותם

    גם מומחים בהרדמה. עדיפות למומחיות בשיכוך כאב.
    בתחום השיקום נדרשת מומחיות ברפואה פיסיקלית ושיקום.

    בתחום התפתחות הילד נדרשת מומחיות על בנוירולוגית ילדים והתפתחות הילד.
    בתחום רפואת הפה/ רפואת הפה בסיכון גבוה- נדרש רישיון ישראלי לעסוק

    ברפואת שיניים ומומחיות ברפואת הפה.
    בתחום כירורגיית פה ולסת – נדרש רישיון ישראלי לעסוק ברפואת שיניים

    ומומחיות בכירורגיית פה ולסת.
    בתחום רפואת הפה לילדים – נדרש רישיון ישראלי לעסוק ברפואת שיניים

    ומומחיות ברפואת שיניים לילדים.
במכונים שתחומי ההתמחות בהם משלבים למעלה מתחום מומחיות אחד, רשאים להגיש

מועמדותם רופאים בעלי מומחיות בכל אחד מתחומים אלה, ובלבד שלהם ניסיון
רלוונטי לתחום המכון.

הערות:

1.  חשוב- כל מועמד המגיש מועמדות למכרז נדרש לצרף לבקשה:
* קורות חיים

MD תואר *



* רישיון ישראלי לעסוק ברפואה.
*אישור העסקה המעיד על 3 שנות ניסיון במקצוע בו עוסק המכון, הנספרות

מיום קבלת תואר מומחה.
2.  נדרשת מומחיות על באנדוקרינולוגיה, נא לצרף אישור תואר מומחה.

בחינת מועמדותך וזימונך להמשך התהליך מחייבים צירוף כל המסמכים הרשומים
לעיל!

3.  בתהליך בחינת מועמדותך, הנך נדרש להגיע לוועדת בוחנים במרכז הרפואי, יש
להיערך בהתאם.

4.  במידה ובמהלך התהליך המשרה איננה רלוונטית עבורך, יש לעדכן על הסרת
.moranr@shamir.gov.il :מועמדותך במייל

5. כל מקום בו מפורט תאור התפקיד בלשון זכר,הכוונה גם ללשון נקבה וכן להפך
6. במשרה מועסק עובד

המכרז פורסם ביום : ז' באדר-א, תשפ"ב (08/02/2022)

היום האחרון להגשת בקשות למכרז זה הוא : כא' באדר-א, תשפ"ב (22/02/2022)



בקשות למכרז זה יש להגיש באמצעות מערכת הגיוס האלקטרונית (הגשת מועמדות  שאינה מקוונת 
תתאפשר במקרים חריגים ובהתאם לכללים שנקבעו-במקרה זה יש להגיש המועמדות והטפסים 

הנלווים למשרד הרלוונטי.) 
על המועמדים המגישים בקשה יש למלא את טופס" שאלון המועמד "המקוון ולצרף תעודות השכלה 
ממוסד להשכלה גבוהה המוכר על ידי המועצה להשכלה גבוהה או המקביל לה בארץ בה נרכש ואושר 
כשקול לתואר מהתארים האקדמיים הנהוגים בישראל על ידי האגף להערכת תארים מחו"ל ,כל זאת 

על פי דרישות ההשכלה הנדרשות במכרז. 
בנוסף יש להמציא העתקים מאושרים ומסמכים הדרושים לאימות הפרטים שנרשמו  

בטופס" שאלון המועמד "המקוון ,כולל אישורי העסקה ממקומות עבודה קודמים הרלוונטיים לתפקיד
המבוקש תוך ציון של היקף המשרה ותיאור תמציתי של תוכן התפקיד וכן על  כל עניין הקשור  

בהתאמה למשרה. 
במידה ונשלחה דרישה  להמצאת מסמכים נוספים הרי שהמועמדות תיבדק רק אם יתקבלו המסמכים

תוך 5 ימים מתאריך הוצאת המכתב ובו בקשה להשלמת מסמכים חסרים ,אחרת תראה המועמדות 
כמבוטלת. 

בקשות שתגענה לאחר התאריך האמור לא תובאנה בחשבון. 
במידה ותוך שבועיים מהמועד האחרון להגשת מועמדות לא קבלת הודעה על המשך ההליכים במכרז 

עליך לפנות למרכז השירות האינטרנטי באמצעות מערכת הגיוס האלקטרונית. 
  
 


