
פומבי 49915 : מכרז מספר          

.81072591 : מס' המשרה

רופא/ת מכון לרפואה משפטית  1 - משרות. : תואר המשרה

הנהלה רפואית : היחידה 

תל אביב - יפו : המקום 

רפואה משפטית  אבו-כביר : המשרד

דרגה 2 - 3 דירוג 31 רופאים.

דרגה 4 - 7 דירוג 31 רופאים.

: הדרגה 

100 אחוז : חלקיות  

תאור התפקיד :                 

מבצע בדיקות ונתיחות לאחר המוות ובדיקות קליניות מסויימות לשם קביעת
אבחנות.

מקבל הפניות לקביעה חוות דעת  רפואית משפטית של אירועים פליליים
מגורמים שונים כגון: משטרה, שירותי רפואה, שירותי בטחון.

מבצע את הבדיקות והנתיחות כנדרש ומכין חוות דעת לגורמים הפונים בהתאם,
בתאום עם הממונה .

עשוי להעיד בפני המערכת המשפטית ברמותיה השונות בנושאים שבטיפולו, בתאום
עם הממונה.

עשוי להקרא ולפעול בזירת האירוע הקשור לבדיקה הרפואית.

משתתף במחקרים וסקרים, איסוף חומר הסקת מסקנות ויישומן בעבודה, בתיאום עם
הממונה.

מבצע תפקידים נוספים, בתחום המקצועי, לפי הוראות הממונה.

דרישות המשרה:

  רשיונות:
----------------------------------------  

     רשיון ישראלי לעסוק ברפואה.

     למתח דרגות 4-7 : תואר מומחה ברפואה משפטית או בפתולוגיה.



  ידע:
----------------------------------------  

     הכרת החוקים והתקנות הקשורים לעבודה.

  שפות:
----------------------------------------  

     ידיעת השפה העברית.
     ידיעת שפה לועזית כדי קריאת ספרות מקצועית

הערות:
 

כל מקום בו מפורט תאור התפקיד בלשון זכר,הכוונה גם ללשון נקבה וכן להפך

סיכום דרישות מסמכים:
-------------------
-------------------

1)  קורות חיים.
2)  רישיון ישראלי לעסוק ברפואה.

-------------------
-------------------

המכרז פורסם ביום : כה' באב, תשע"ז (17/08/2017)

היום האחרון להגשת בקשות למכרז זה הוא : ב' באלול, תשע"ז (24/08/2017)

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 בארץבהנרכש 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. 
  
 


