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 סטאז'רים יקרים,

תקופת הסטאז' היא תקופה חשובה בחיי הרופא העתידי. מסטודנט חופשי הוא הופך בסוף הסטאז' לרופא שבידיו האחריות לבריאות מטופליו.

מטרת הסטאז' היא להכשיר את הסטודנט באופן הדרגתי ומושכל לתפקידו בעתיד. בנוסף, הסטאז'ר הינו חלק מרכזי מהצוות 

הרפואי המטפל בחולים.

פורום הדקאנים לרפואה, ועדת הסטאז' הארצית, וחטיבת הרפואה עושים וממשיכים לעשות על מנת לשפר את הסטאז' ולהפוך אותו לחוויה 
מכשירה וחיובית. כמו כן, בשנה האחרונה חל מהלך של ייעול התהליך לקראת הנפקת רישיון, דבר שיקל על הרופא לעתיד ויקצר הליכים.

אנו מקווים שתמצאו בחוברת זו תרומה לתהליך בחירת מקום הסטאז' ובתקווה גם למקום התמחות.

בהצלחה!
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 סטאז'רים יקרים,

שנת הסטאז' היא  שנת גשר חשובה בין הלימודים התאורטיים לעבודה המעשית. 

זו שנת לימודים ועבודה מעשית לפני קבלת הרישיון לעסוק ברפואה. 

זו השנה החשובה ביותר בהכשרתכם לקראת העתיד.

בשם פורום הדקאנים לרפואה אני מאחל לכם הצלחה בדרככם המקצועית

פרופ' אהוד גרוסמן

 דקאן הפקולטה לרפואה בתל אביב
יו"ר פורום דקאני הרפואה בישראל

סטז'רים/יות יקרים/ות,

שנת  היא  הרפואה,  לימודי  של  האחרונה  לשנה  הצטרפותכם  עם  אתכם  לברך  שמחים  הסטאז'  ועדת  חברי  אנו, 
בהם  החולים  בתי  במחלקות  הרופאים  לכם  יעניקו  אותה  קלינית,  הדרכה  בחובה  משלבת  הסטאז'  שנת  הסטאז'. 
לגביו. מתלבטים  אתם  ועדיין  במידה  ההתמחות  מסלול  את  לגבש  תוכלו  שבה  השנה  גם  היא  הסטאז'  שנת   תעבדו. 

ברצוני לצרף מספר מילים אישיות מטעם ועדת הסטאז': 

החזון המוקדם להיות רופא, קשיי ועדת הקבלה, שנות הלימודים הארוכות, המטופל הראשון כסטודנט, בחינות הגמר….הגיע מועד 
המימוש. אינטגרציה של כל המיומנות, המידע, האישיות שבשלה. עולם הרפואה, אנחנו עמיתכם, המשפחה שלכם, החברה בישראל 

ובעיקר המטופלים, מחבקים אתכם בהצטרפותכם למשימה קדושה זו.

הקשיים הכרוכים במקצוע ידועים לכולנו. שעות עבודה ארוכות ומפרכות, עולם ידע עצום לרכוש, שילוב של הוראה ומחקר בתוך העבודה 
הקלינית, ולעיתים יחס לא מכבד ממטופל או קולגה. כל אלו מתגמדים ביחס לזכות שעומדת לכם, לטפל באנשים הזקוקים לכם. השכילו 
לשלב את הידע הרפואי שרכשתם, המיומנות האישית, כישורי התקשורת והקשב, והידע הקליני. כל אחד מאלו חשוב בפני עצמו אך 
מה שיהפוך אתכם לרופאים מעולים הוא השילוב של מיומנויות אישיות אלו. יושר ויושרה בל ישכחו אף הם. ערכים אלו הם שיאפשרו 
לעמיתיכם לסמוך עליכם, ולמטופלים לבטוח בכם. כצעירים בחבורה השכילו להתייעץ עם הרופאים המנוסים יותר. הרפואה היא מקצוע 

שלניסיון חשיבות רבה בו.

זכרו שהמטופלים הינם בני אדם סובלים הפונים אליכם בעת צרה. הם מפקידים בידכם את אמונם: בידע, ובמיומנות שלכם. הם מניחים 
לפתחכם את סודותיהם וצפונות ליבם. שמרו על כבודם, צפנו את סודותיהם, הכילו את סבלם.

זכרו שגם אתם חשובים, חשובים מאוד. חשובים לעצמכם, למשפחותיכם, חשובים לנו עמיתכם, וחשובים למטופלים שלכם. דאגו 
לשלומכם, עסקו בספורט, דאגו לשלומכם הנפשי. שתפו חברים ועמיתים בחוויות שעוברות עליכם. שתפו באם תאבדו מטופל או 
שאבחנתכם או הטיפול שהצעתם, כשל. זה אנושי וכולנו מבקשים רופאים אנושיים שגם טועים מידי פעם, כל זמן שהם מכירים בכך 

ונכונים ללמוד משגיאותיהם.

אנו מקוים שחוברת זאת תספק בידיכם את  המידע הנדרש בכדי לבחור נכון את דרככם.

 מחזקים וגאים בכם.

בשם ועדת הסטאז' הארצית,

דר' אורי יואל

  

יו״ר ועדת הסטאז'
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חטיבת הרפואה אחראי על שיבוץ סטאז'רים 
לרפואה בוגרי לימודים בארץ ובחו"ל למוסדות 
הרפואיים בישראל, באמצעות הגרלה בין כלל 
הזכאים לכך, בתקופת זמן מוגדרת. הסטאז'רים 
לרפואה משולבים במהלך שנת הסטאז' במערך 
שירותי הבריאות בישראל, ומהווים את דור 

העתיד ברפואה. 
הדיקנים  לפורום  הכפופה  הסטאז'  ועדת 
בישראל,  לרפואה  לבתי הספר  והמשותפת 
מפקחת מקצועית על תקופת הסטאז' ומטפלת 
בפניות בנושאי הוראה, בקשות חריגות בתוכנית 

הלימודים, ועוד. 
מערכת  פועלת   ,2015 מרץ  מחודש  החל 
ממוחשבת לניהול הגרלת שיבוץ הסטאז' בפורטל 
עוסקים במקצועות הרפואה של משרד הבריאות. 
הסטודנט מקליד את העדפותיו באופן אישי  
מבעוד מועד בפורטל, תוך שימוש בקוד ובסיסמא 
אישיים הנשלחים אליו ממשרד הבריאות בהודעת 
טקסט ובדואר האלקטרוני, וזאת לאחר קבלת 

מכתב המפרט את הליך הגשת הבקשות. 
ההגרלה נערכת במשרד הבריאות מידי שנה 
נציגי  ובפיקוח של  במועד המפורסם מראש 
הסטודנטים. משרד הבריאות קובע את כללי 
הזכאות למתן הטבות בשיבוץ לסטודנטים בוגרי 

הארץ, עוד בטרם עריכת ההגרלה, וכן בוחר את 
האלגוריתם לביצוע ההגרלה.

הפיקוח על הסטאז' במוסד הרפואי מבוצע על-
ידי אחראי על הסטאז' בביה"ח, אשר מפקח 
על השלמת חובות הסטאז' ודרישותיו. כלל 
האישורים על ביצוע הסבבים ימולאו ע"י האחראי 
על הסטאז'רים באופן ממוחשב במהלך שנת 
הסטאז', ובסיומה. לאחר קבלת אישור מבתי 
הספר לרפואה, תועבר הודעה למשרד הבריאות 

לשם קבלת רישיון לעסוק ברפואה. 
בפורטל האישי של כל מתלמד ניתן יהיה לעקוב 
אחר הפעילות מול בית החולים ומשרד הבריאות 

בכל שלביה.  
לגבי בוגרי חו"ל – האישור על סיום שנת הסטאז' 
מועבר מבתי החולים ישירות למשרד הבריאות. 
ועדת חריגים - מנכ"ל המשרד או מי מטעמו ימנה 
וועדה לענייני הסטאז'רים ברפואה, אשר תשמש 
כוועדת חריגים לדון במקרים חריגים המתעוררים 
לאחר הגרלת הסטאז'. הפנייה לוועדה זו תוגש 

דרך אתר משרד הבריאות - בפורטל האישי.
החלפות מקומות סטאז' בין סטאז'רים- 

סטודנט בוגר הארץ יוכל להתחלף במקום סטאז' 
רק עם סטודנט אחר בוגר הארץ.

סטודנט בוגר חו"ל  יוכל להתחלף במקום סטאז' 
רק עם סטודנט אחר בוגר חו"ל.

החלפת מקום סטאז' בין סטודנטים כאמור, 
תבוצע רק לאחר קבלת אישור על כך ממנהל 

הרפואה.
את תקנון הסטאז' ניתן למצוא באתר משרד 
הבריאות- בפורטל עוסקים במקצוע רפואה. 
https://my.health.gov.il/MyPortal/

MedWorkers/Pages/default.aspx

בברכת הצלחה,

 ד"ר ורד עזרא 
ראש מינהל הרפואה 

 נוהל שיבוץ סטז'רים לרפואה 
לביצוע שנת סטאז'

נוהל - שיבוץ סטז'רים לרפואה )מתלמדים( לביצוע שנת הסטאז'
http://www.health.gov.il/hozer/mr08_2016.pdf
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סטאז' במרכז הרפואי לגליל המערבי נהריה
לספק  היא  לגליל  הרפואי  המרכז  תפיסת 
לסטאז'ר ידע וניסיון קליני בתחומי הרפואה 
העיקריים ולהכיר את מגוון השירותים שמספק 
המרכז הרפואי, כמו גם לסייע לסטאז'ר בבחירת 
מקצוע התמחותו ועל-פי מידת התאמתו לשלבו 

להתמחות במרכז הרפואי. 
ההחלטה  את  שייקחו  אלו  מבין  הטובים 
להצטרף אל שורות המרכז הרפואי בנהריה 
יגלו, שבמקביל לאיכות החיים הנהדרת שירוויחו 
מן היום הראשון לשהותם בגליל, לאור הצמיחה 
גם  יוכלו  הרפואי  המרכז  של  וההתפתחות 
למצוא הזדמנויות מקצועיות ייחודיות, לגדול 
ולהתפתח לקריירה בעלת משמעות ועשייה 
אמתית במרכז. הסטאז'ר מקיים פגישה אישית 
עם האחראי על הסטאז'רים או מי מטעמו ונבנית 
עבורו תוכנית אישית תוך התחשבות ברצונותיו, 
בהעדפותיו ובצורכי בית-החולים. מדי שבוע 
מתקיימות הרצאות על-ידי טובי הרופאים במרכז 

הרפואי בנושאים לפי בקשות הסטאז'רים.

תוכנית הסטאז'
הסטאז'ר יהיה שותף בכל הפעילות הרפואית 
וההוראתית של המחלקה בהשגחת הממונים 
עליו ובהדרכתם. במרכז הרפואי לגליל מוצעים 
מסלולי הסטאז' כמפורט בפנקס הסטאז'ר, 
לרבות מסלול Rotating Internship ומסלול 
התמחות ישירה במקצועות פנימית, כירורגיה 

וילדים. 

אמנת הסטאז:
לספק 	 היא  העיקרית  הסטאז'   מטרת 

לסטאז'רים ידע וניסיון קליני בתחומי הרפואה 
העיקריים.

 לסייע לסטאז'ר/ית לבחור בתחום ההתמחות 	
התואם את רצונותיו וכישוריו ובמידת האפשר 
להתקבל  להם  לסייע  ליכולות  ובהתאם 

להתמחות.
 כסטז'רים במרכז הרפואי לגליל הנכם חלק 	

עליכם  וחלים  הרפואי  מהצוות  אינטגרלי 
כל ההנחיות והכללים החלים על הרופאים 
פנקס  הנחיות  פי  על  המותר  במגבלות 

הסטאז'.
 כרופאים סטאז'רים במרכז הרפואי לגליל 	

הנכם מחויבים למתן שרות מיטבי ואנושי 
למטופלים בשגרה ובחרום.

 סטאז'רים בעלי פוטנציאל קידום במרכז 	
הרפואי יאותרו ותוכנית הכשרה מתאימה 

תוצע להם.
 על כל סטאז'ר/ית לקבל דף הערכה ממנהל 	

המחלקה בתום כל סבב. על כל סטאז'ר/ית 
למלא דף משוב על המחלקה בתום כל סבב.

 האחריות לביצוע מספר התורנויות המאושרות 	
האישית   בתיקייה  להנחיות  בהתאם 

לסטאז'ר/ית, מוטלת על הסטאז'ר/ית.
לוח התורנויות יישמר במזכירות הסטאז.	 
על הסטאז'ר/ית להיות נוכח/ת בכל פעילות 	 

הדרכתית שגרתית מחלקתית או אחרת לרבות 
הרצאות שבועיות  לסטאז'רים, ופגישות  הסגל.

המרכז הרפואי לגליל )בנהריה( הוא מרכז רפואי 
ממשלתי כללי, המשרת אוכלוסייה רבגונית, 
המונה כ - 600,000 תושבים בני דתות שונות: 
יהודים, מוסלמים, דרוזים, נוצרים וצ'רקסיים, 
בקיבוצים,  בכפרים,  בערים,  המתגוררים 
הוא  הרפואי  המרכז  ובמצפים.  במושבים 
המעסיק הגדול ביותר בגליל המערבי: 2,600 
אנשי מקצוע וכ - 300 מתנדבים. בית החולים 
כולל 700 מיטות אשפוז, והוא כולל כ - 75 
מחלקות, יחידות ומכונים מקצועיים, חלקם 

מהמובילים בתחומם בישראל.       
המרכז הרפואי נמצא בתנופת פיתוח אדירה 
בתמיכת משרד הבריאות ומהווה השדה הקליני 
לרפואה  בפקולטה  ביותר  והגדול  העיקרי 
של אוניברסיטת בר-אילן בגליל. כשני שליש 
כותלי  בין  מהלימודים הקליניים מתקיימים 
המרכז הרפואי, כמות המחקרים, המינויים 
האקדמאים והצטרפות מנהלי מחלקות ורופאים 

בכירים משנה את פני המרכז הרפואי.

המוכרת  מבוקשת  נוירו-כירורגית  מחלקה 
להתמחות מלאה, יחידה לצנתורי מוח, מחלקה 
כירורגית שנייה, מחלקה אורתופדית נוספת, 
מחלקה פנימית שישית, מכון לבריאות השד, 
מכון הפריה חוץ-גופית, מכון MRI, אגף חדש 
לשיקום )כולל מכון פיזיותרפיה ויחידה לריפוי 
בעיסוק(, המאכלס כ - 40 מטופלים, שלב א' 
בפרויקט מחלקת נשים ויולדות, מכון אונקולוגי 
יחידת פה  יד,  כף  יחידת  במבנה משודרג, 
ולסת, יחידת כתף, מחלקה לרפואה דחופה 
בבניין ממוגן ועוד. יחידת הטראומה של המרכז 
ומהווה חלק חשוב  ומנוסה  פעילה  הרפואי 
כמרכז  דחופה,  לרפואה  המחלקה  במערך 
המרכז פעילות טראומה מהעמוסים והמנוסים 
בישראל. החשיפה הכירורגית למעל אלף פצועי 
מלחמת האזרחים מסוריה הצטברה לניסיון 

העשיר בטראומה של המרכז הרפואי.

פתיחת מחלקות ושירותים חדשים: המרכז 
הרפואי נמצא בתנופת צמיחה שאין שני לה 
כיום בישראל, לרבות פתיחת מחלקות ושירותים 
בין השירותים החדשים שנפתחו:  חדשים. 

בימים אלה ובכך מתחייב לטיפוח דור ההמשך 
בסטנדרטים הגבוהים ביותר.

טיפוח הנוף האנושי: במקביל לחילופי משמרות 
טבעיים של מנהלי מחלקות במרכז הרפואי 
נמשך השינוי בתרבות הארגונית, וחזון מנהל 
המרכז הרפואי למתן רפואה מקצועית בדגש 
על המרכיב האנושי קורם עור וגידים. תוכניות 
והסיעודי  הרפואי  הסגל  לטיפוח  ומשאבים 
מהווים נדבך מהותי בתהליך. לאור השינויים 
וההזדמנויות הפך המרכז הרפואי לאבן שואבת 
לרופאים מנהלי מחלקות, רופאים מומחים 
ומתמחים בוגרי הארץ. בהמשך לכך מאותרים 
מידי שנה מתמחים מצטיינים ומומחים צעירים 
הנשלחים בתמיכת המרכז הרפואי להתנסויות 
קליניות בחו"ל וחוזרים עם ידע עדכני ומקצועי. 
מדי שנה מגיש המרכז הרפואי חמישה מועמדים 
לתוכנית פיתוח מנהיגות רפואית בגליל שנפתחת 

התחדשות ובינוי: בנוסף, בית-החולים נמצא 
של  ובנייה  התחדשות  של  מואץ  בתהליך 
מתקנים רבים. בפברואר 2016 פתח האגף 
לבריאות האישה החדש את שעריו והצטרף 
דחופה השוכנת במבנה  לרפואה  למחלקה 
חדיש, הראשון בישראל המוגן גם בפני התקפה 
כימית, המתחם הקרדיולוגי החדש, מכון הדמיה 
פולשנית חדיש, יחידה לכירורגית פה ולסת, אגף 
מרפאות מחודש, בנית מכון המחקר החדיש, 

ועוד פרויקטים בינוי רבים.
אוניברסיטה: בעקבות פתיחתה של הפקולטה 
לרפואה החמישית בישראל בלב הגליל, משמש 
המרכז הרפואי בנהריה בית-החולים העיקרי של 
הפקולטה. כ - 60% מהסטודנטים לומדים את 
לימודיהם הקליניים בין כותלי המרכז הרפואי 
לגליל, חלקם מועסקים במשרות עוזר רופא. 
כמות המינויים האקדמיים בעלייה מתמדת 

והעשייה האקדמית והמחקרית בצמיחה.
פרופ'  של  בניהולה  המחקר  רשות  מחקר: 
בפקולטה,  הדיקן  סגנית  קריסטל,  בתיה 
מהווה פלטפורמה ארגונית מקצועית לייזום, 
ליווי וקידום של מחקרים ופרסומים, השקעה 
בהכשרת עובדים ומתן כלים למחקר, כולל 
קורסי Good Clinical Practice, קורס כלי 
מחקר, וכו'. לאחרונה הונחה אבן פינה לבנייתו 
של מכון מחקר חדיש בגודל של כ - 1,000 מטר 
רבוע, הכולל אגף מחקר בסיס ואגף מחקרים 
 .Clinical Research Center- קליניים 
הזדמנויות לקידום האקדמי נגזרות מן האמור .

המרכז הרפואי "לגליל" המערבי, נהריה
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סטאז' במרכז הרפואי "זיו"
לפני קליטתו של הסטאז'ר תתקיים פגישה 
אישית. מטרת הפגישה היא היכרות והתאמת 
בקשתו  על-פי  הפרטנית  הסטאז'  תוכנית 
ובהתאמה לתוכנית הכללית לכלל הסטאז'רים 

במרכז הרפואי. 
הסטאז'ר במרכז הרפואי "זיו" משמש כרופא 
לכל דבר וכאיש צוות מלא, בהתאם למגבלות 
החוק, וזוכה להוראה והדרכה צמודות, איכותיות 
ומאתגרות, כמו גם יחס חם ובונה. הסטאז'רים 
בזיו משתתפים בהדרכת סטודנטים לרפואה 
כמובן  במחלקות,  שלהם  הסבב  במסגרת 
תקופת  במהלך  אחראי.  מדריך  בהשגחת 
הסטאז' יינתנו הרצאות בתחומים שונים ע"י 
מיטב המרצים באותם תחומים. תינתן אפשרות 
לסטאז'רים להשתתף בכנס רפואי בארץ במהלך 

תקופת הסטאז'. 
סטאז'רים בזיו, יוכלו להשתלב במחקרים במידה 
ויהיו מעוניינים בכך ואופי המחקר מתאים להם. 
ככל האפשר, הסטאז'רים זוכים בכל הזכויות 
הניתנות לרופאים, כולל חלוקת תלושי שי לחג 
הניתנים בשיתוף ועד הרופאים והנהלת המרכז 
הרפואי. במהלך תקופת הסטאז' מנהל המרכז 
הרפואי מקיים פגישה חגיגית עם הסטאז'רים 
בה מועלים נושאים חשובים ודנים בהם לקידום 
הסטאז'ר. בנוסף לכך כל סטאז'ר נפגש עם 

מנהל המרכז לשיחה אישית.

תינתן עדיפות לסטאז'רים שבחרו לעשות את 
הסטאז' בזיו. הנהלת המרכז הרפואי תעשה 
הכול למצוא תקן לסטאז'רים מצטיינים שירצו 

להתמחות בזיו.

 זכויות נוספות ב"זיו"
ארוחות צהריים בחדר האוכל, אישורי חנייה 
בשטח בית-החולים, תשלום נסיעות על-פי 

מקום המגורים.

המרכז הרפואי "זיו" נוסד בצפת בשנת 1910, 
ומאז משרת את האוכלוסייה של הגליל ורמת 
הגולן ומסונף לפקולטה לרפואה של אוניברסיטת 
בית-החולים  ויתרונו של  ייחודו  "בר-אילן". 
נובעים מאווירתו המשפחתית והאינטימית. 
למרות ריחוקו ממרכז הארץ, המרכז הרפואי 
"זיו" מספק את רוב תחומי הרפואה המקובלים, 
ומעניק ללקוחותיו טיפול מתקדם ומהימן. מיקומו 
הקרוב לגבול לבנון וסוריה יצר שיתוף פעולה 
ארוך עם צה"ל, והמרכז הרפואי מפעיל גם חדר-

מיון קדמי בקרית שמונה, שהציל חיים רבים. 
כמוסד דינמי הנמצא בהתפתחות מתמדת, יעדיו 
העיקריים של המרכז הרפואי זיו הם פיתוח 
יכולותיו המקצועיות וחיזוק מקומו המרכזי בגליל. 
בית-החולים מצוי בעיצומו של תהליך השתנות 
רב-שנתי, שבסופו ייתוספו שירותים חדשים 
ומתקדמים לאוכלוסיית המטופלים ויורחב שטח 
בית-החולים. באחרונה נקלטו בבית-החולים 
מספר רב של מומחים בכירים בתחומם מרחבי 
הארץ, נבנים שני מרכזי בריאות גדולים וייחודיים 
באזור: מרכז לבריאות הילד ומכון הקרנות 
אונקולוגי, שירחיב את שירותיו גם לטיפולים 
כימיים וביולוגיים לחולי סרטן, ובנוסף, ייבנו 

מבנים חדשים של חדרי ניתוח, מבנה ייעודי 
לכירורגיית פה ולסת ועוד.

במסגרת שיתוף הפעולה עם הפקולטה לרפואה 
"בר-אילן" מתרחבים תחומי  באוניברסיטת 
בכל  ביטוי  לידי  וההוראה, שבאים  המחקר 

המחלקות.

לבצע בבית-החולים את שנת הסטאז', וראשוני 
להתמחות  יתחילו  כאן  שילמדו  הרופאים 

במחלקות השונות.

את  מגדילה  בצפת  לרפואה  הפקולטה  גם 
פעילות ההוראה בבית-החולים, ומאפשרת 
לרופאי המרכז ללמד סטודנטים צעירים, שיכירו 
את המרכז הרפואי זיו ואת תנאיו המיוחדים. 
לקראת סוף העשור צפויים סטודנטים אלה 

יתרחב  הרפואי  המרכז  של  המחקר  אגף 
מאוד בהיקף המחקרים הקליניים והבסיסיים 
וישתלב במכון המחקר  ובתשתית הפיזית, 
שליד הפקולטה לרפואה. הוקמה מנהלת מחקר 

העוזרת לחוקרים צעירים בהכוונה ובפיתוח. 

המרכז הרפואי "זיו", צפת
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במסגרת הסטאז', משתתפים הסטאז'רים המרכז הרפואי על-שם ברוך פדה "פוריה", טבריה
בפעילות השוטפת של המחלקות, ובישיבות 
כמו  הצוות השבועיות של המרכז הרפואי. 
כן, מתקיימות הרצאות שבועיות בתחומים 
שונים, המיועדות לסטאז'רים בלבד, לשיפור 
הקליני.  הידע  והרחבת  למטופל  הגישה 
ספריה  ימי  לשני  זכאי  הסטאז'ר  בנוסף 
בחודש, ומתבצעת בחירת סטאז'ר מ צטיין.

תוכנית  מציעים  אנו  מצטיינים,  לסטאז'רים 
סטאז' אישית בהתאם לתחומי ההתעניינות 
התמחות  לתוכנית  והצעה  הסטאז'ר,  של 
במרכזים  רוטציות  הכוללת  אטרקטיבית, 
מובילים, ומלגה מלאה לשנת השתלמות בחו"ל. 
הסטאז'רים משתתפים בפעילות גיבוש הכוללת 
מפגשים חברתיים וימי סיור. קיימות אפשרויות 
מגוונות למגורים בישובים הסמוכים למרכז 
הרפואי או במעונות של המכללה האקדמית 
בעלות  להשתתפות  זכאי  הסטאז'ר  כנרת. 

הנסיעות.

המרכז הרפואי פוריה משמש כמרכז רפואי 
אזורי, השוכן ברמת פוריה ומשרת אוכלוסייה 
200,000 תושבי  מ  הטרוגנית של למעלה 
ודרום  טבריה, הגליל התחתון, עמק הירדן 
רמת הגולן, תיירים ונופשים רבים, חיילי צה"ל 
וחיילי האו"ם. המרכז הרפואי פדה-פוריה, הינו 
מרכז רפואי המספק מגוון רחב של שירותי 
רפואה מתקדמים ואיכותיים בתחומי הרפואה 
ילודים,  ילדים,  כללית,  כירורגיה  הפנימית, 
נשים ויולדות, רפואה דחופה, הרדמה וטיפול 
נמרץ, אורתופדיה, א.א.ג, עיניים, אורולוגיה, 
גסטרואנטרולוגיה, אונקולוגיה, המטולוגיה, 

נוירולוגיה, שיקום גריאטרי, דימות ופתולוגיה.

לפקולטה לרפואה בגליל של אוניברסיטת בר 
אילן, וכל המחלקות עוסקות בהוראת סטודנטים.

בעשור האחרון מיצב את עצמו המרכז הרפואי 
רפואת  בתחום  מוביל  כבי"ח  פוריה  פדה- 
האם  והילד, קרדיולוגיה וניתוחי לב, כירורגיה 
לפרוסקופית, כירורגיית הפה והלסת, ודימות. אנו 
בעיצומה של תנופת פיתוח, ובשנים האחרונות 
נוספו שירותים רפואיים חדשים ונעשתה פעילות 
מרשימה להרחבת השירותים. לשם כך, אנו 
קולטים רופאים איכותיים אשר יובילו את המשך 
הקידום והפיתוח בשנים הבאות. המרכז הרפואי 
פדה-פוריה, הינו מרכז רפואי אקדמי, המסונף 

פדה – פוריה הוא הראשון מבין בתי החולים 
הממשלתיים אשר עבר את תהליך האקרדיטציה   
 Joint Commission והוסמך על ידי ארגון ה

International  לאיכות ובטיחות.
במרכז הרפואי מנהלת מחקר ומעבדות מחקר 
חדישות ומצוידות היטב, המאפשרות שילוב 
מחקר בעבודה הרפואית לסטודנטים, סטאז'רים 

ומתמחים, במחקר קליני ומחקר בסיסי.
הנהלת המרכז הרפואי פדה – פוריה שמה 
מצוינות,   מוקדי  פיתוח  על  מרכזי  דגש 
לשם  איכותיים,  רופאים  של  והכשרה  גיוס 
רפואיים.   והוספת שירותים  שיפור האיכות 

סטאז 'במרכז הרפואי פדה-פוריה
מדי שנה נקלטים במרכז הרפואי כ-20 סטאז'רים  
בוגרי בתי-הספר לרפואה בארץ ובחו"ל, לשנה 
של לימוד והתנסות בה הם מוכשרים להיות 
רופאים, ורוכשים ידע וניסיון, עם שביעות רצון 
גבוהה מתכני הלימוד, היחס האישי והאווירה 

הייחודית. 
עם קליטתם נפגשים הסטאז'ים עם הממונה 
על הסטאז', להכרת המרכז הרפואי ולבניית 
תוכנית סטאז' אישית, המותאמת עד כמה 
שניתן לדרישות הסטאז'ר. במהלך הסטאז' 
זוכים הסטודנטים לליווי אישי של הממונה על 
הסטאז', ושל דפנה פוגל ממשאבי אנוש, בכל 

נושא שנדרש.
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מעבר להוראה המצוינת המתקיימת במחלקות, 
החונך יהווה מאמן אישי, שיסייע לסטאז'ר להפיק 
את המרב מהאתגרים המקצועיים, המוסריים 

והאישיים העומדים בפניו בשנת הסטאז'.

זכויות וחובות הסטאז'ר ב"בני ציון"
מענק שני ספרי לימוד בנושא רפואה דחופה 
בפנימית וכירורגיה לכל סטאז'ר; מנוי חינם 
לחדר הכושר של "בני ציון"; תלושי חג פעמיים 
בשנה הניתנים על ידי ועד הרופאים של בית 
החולים; חנייה על בסיס מקום פנוי בחניון; החזר 
שכר דירה 100 $ לסטאז'רים מצטיינים, שדירגו 
את "בני ציון" במקום ראשון בהגרלת הסטאז' 
ומקום מגוריהם אינו בחיפה ובסביבתה. מלגה 
של 1000 $ לסטודנטים מצטיינים, שדירגו את 
בני ציון במקום ראשון בהגרלת הסטאז'. שיחת 
היכרות עם מנהל בית-החולים בתחילת הסטאז' 
ובסיומו.; השתתפות בהרצאות מדעיות חודשיות 
בנושאי רפואה דחופה על-ידי רופאים בכירים 

מבית-החולים. 

שילוב בפרויקט "חוקר צעיר".
אחת לשנה ביום המחקר של ביה"ח מוענקים 
2 פרסים בסך 1000 $ כל אחד לסטאז'רים 
מצטיינים. מענק מחקר ע"ס 5,000 ₪ לביצוע 
במהלך  הסטאז'. ציון  בבני  מחקר  עבודת 

אפשרויות להתמחות
פנימיות,  במחלקות:  להתמחות  תקנים 
ילדים,  אורולוגית,  כירורגית,  אורתופדית, 
נשים ויולדות, הרדמה. יש אפשרות להתמחות 
במחלקות נוספות בתיאום עם מנהלי המחלקות.

 

המרכז הרפואי בני ציון הוא בית-חולים ממשלתי 
מאז  בחיפה.  הרפואיים  במוסדות  הוותיק 
פתיחתו ב - 1955 ידע המרכז דרך ארוכה, והוא 
מצוי במגמה מתמדת של עלייה במספר הפונים 
אליו, בהתמחויות שבהן הוא נודע ברחבי הארץ, 
בפיתוח שיטות טיפול חדשניות וברמת השירות 

למטופלים ובני משפחותיהם.
מבית-חולים בן 36 מיטות אשפוז צמח "בני ציון" 
למרכז בן 460 מיטות, 65 מרפאות חוץ ו 11 
חדרי ניתוח. מדי שנה מטפל בית-החולים ב - 
63,000 פניות לחדר המיון, 132,000 מטופלים 
פונים למרפאות החוץ ומבוצעים בו מדי שנה 
כ - 11,000 ניתוחים. בשנים האחרונות נמצא 
בית-החולים בתנופה של צירוף כוחות רפואיים 
מובילים, שיפוץ  רמת המלונאות במחלקות 

השונות ורכישת ציוד רפואי מתקדם. 

שירותים  שמיעה,  וכבדי  לחירשים  שבלולי 
אורולוגיים ייחודיים, מרפאה ומרכז הדרכה 
למניעה וטיפול במחלות מין, בריכה טיפולית, 
אגף שיקום יחידי מסוגו בצפון הארץ ומרכז 
להתפתחות הילד מהמובילים בסוגו במדינת 

ישראל.

בצד מרפאות החוץ המסורתיות, מתברך בית-
החולים במספר רב של מרפאות ושירותים 
ייחודיים, בהם המכון הגנטי המרכזי לצפון, 
מרפאת  טיסה,  בחרדת  לטיפול  המרפאה 
ארצי  מרכז  מטיילים,  מרפאת  מתבגרים, 
להשתלת מפרקים, מרפאה ייחודית לטיפול 
ברגל הסוכרתית ועוד. בנוסף, "בני ציון" מקיים 
שירותים ייחודים לצפון, כמו השתלת שתל 

במסגרת בית-החולים פועל גם המרכז לטיפול 
בנפגעות תקיפה מינית, המעניק טיפול לנפגעות 
מרגע האירוע ועד הכשרתן לחזרה להתנהלות 
תקינה ככל האפשר. מרכז זה זכה רק באחרונה 
להכרה בינלאומית ולפרס יוקרתי בכנס עולמי 

של בתי-חולים שנערך בבנגקוק.
המרכז הרפואי "בני ציון" מסונף לבית-הספר 
לרפואה של הטכניון בחיפה. חלק גדול מרופאיו 
הם בעלי תארים בטכניון ומשמשים כמורים 
לסטודנטים הן בין כותלי בית-הספר לרפואה 

והן כמדריכים קליניים במחלקות בית-החולים.
כבית-חולים אוניברסיטאי, דוגל המרכז בפיתוח 
המחקר הקליני והבסיסי, ובימים אלה מוקם 
מרכז מחקרי גדול נוסף בין כותלי קמפוס בית-

החולים.

ון" צי הרפואי "בני  במרכז   סטאז' 

הישגים במהלך הסטאז''. הסטאז'רים זוכים, 
ככל שניתן, בכל הזכויות הניתנות לרופאים.

המרכז הרפואי "בני ציון" משקיע רבות בטיפוח 
סטאז'רים להצטיינות אקדמית וברכישת ידע 
ומיומנויות רפואיות באווירה ביתית ותוך דאגה 
מקסימלית לרווחתם. משרד הסטאז'רים אמון על 
כל הקשור בקליטת סטאז'רים, בתכנון תוכנית 
הסטאז', בליווי צמוד במהלך הסטאז' ובהערכת 

שיבוץ הסטאז'רים למחלקות נעשה לאחר פגישה 
אישית עם אחראית תוכנית הסטאז', והתוכנית 
נבנית לפי בחירתם ורצונם, בהתחשב במגבלות 
בית-החולים ובצרכיו. במהלך הסטאז' מקיים 
המשרד קשר רציף ושוטף עם הסטאז'רים, 
ועושה ככל יכולתו לסייע להם. הנהלת המרכז 
דוגלת בזיהוי סטאז'רים מצטיינים וטיפוחם, 
וממליצה על השתלבותם כמתמחים במרכז 

הרפואי "בני ציון".

תוכנית חניכה
במרכז הרפואי "בני ציון" רואים חשיבות רבה 
בטיפוח דור העתיד של הרופאים, שכן שנת 
הסטאז' היא קריטית מבחינת המעבר מחיים 
סטודנטיאליים לטיפול בפועל בחולים. הכשרת 
הסטאז'רים שונה מאוד בין בתי-החולים. על מנת 
למקסם את הצמיחה האנושית והמקצועית של 
הסטאז'רים לקראת עבודה עצמאית כרופאים 
הוחלט לפתח תוכנית ייחודית, שבה יקבל כל 
סטאז'ר חונך מתוך סגל הרופאים הבכירים 
בבית-החולים. כבר לפני תחילת הסטאז' יוזמן 
הסטאז'ר לפגישת היכרות עם החונך, שבה 
ישמע דברי הסבר על תוכנית הסטאז'. במשך 
תקופת הסטאז' יתואמו פגישות נוספות בין 

הסטאז'ר והחונך.

המרכז הרפואי "בני ציון", חיפה
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אקדמיה ומחקר
תוכנית  מנטורינג  -  מטרת התוכנית ליצור יחסי שותפות 
עם תועלת הדדית בין מנטור שיש לו את הידע והניסיון 
והמונחה שרוצה לשפר את כישוריו, הידע שלו וניסיונו.  
תוכנית פסגה - קידום רופאים חוקרים המצויים בעשייה 
הקלינית והמחקרית שיקבעו את המרכז כביתם במטרה 
לבנות עתודה של מצוינות קלינית ומחקרית. במסגרת 
התוכנית תינתן לרופאים הנבחרים תמיכה כספית 
והדרכה מקצועית בביצוע המחקר שיערך בבית חולים .

מוקדי עניין לסטאז'ר
החטיבה הפנימית - הרפואה הפנימית היא אם כל 
מקצועות הרפואה. זוהי רפואה ממורכזת חולה, 
המחויבת לערכים אתיים, מדעיים והוליסטיים. בשנים 
ויותר  יותר  האחרונות עוסקת הרפואה הפנימית 
בטיפול בחולה המורכב, עם בעיות רפואיות מרובות, 
תרופות מרשם מרובות, והתוויות קליניות שלובות 

ומאתגרות. 
3 מחלקות אשפוז  החטיבה הפנימית מורכבת מ 
הכוללות 106 מיטות אשפוז, מתוכן 9 מיטות לטיפול 
מוגבר פנימי. המחלקות פועלות בשיתוף פעולה קליני 
ואקדמי הדוק ויחד עם זאת כל אחת מהמחלקות 
מתפקדת גם באורח עצמאי ולה צוות הכולל מנהל, 
רופאים מומחים ומתמחים, צוות סיעודי וצוות פרא-

רפואי.
בחטיבה הפנימית מתקיימת פעילות הדרכתית ענפה 
הכוללת: ישיבות מובנות, ביקורים מודרכים, תכנית 
אקדמית מחלקתית וחטיבתית, פרויקט הכנה לשלב א' 
עם מומחים ומתמחים בתתי המקצועות השונים )בוגרי 
החטיבה( והדרכה לניהול זמן נכון לקראת הבחינה. 
המתמחים המגלים יכולת אקדמית מקבלים תקופת 
לימוד והדרכה לסטודנטים, להבדיל ממחלקות אחרות.
בתקופה זו הם לרוב פטורים ממחויבויות קליניות 

שוטפות במחלקה )למעט תורנויות(.

כרמל, מבנה המאפשר דיפוזיה של ידע, חשיפה למגוון 
של חולים וגישות אבחנתיות וטיפוליות, התנסות 
עם חולים אלקטיביים מתחומים שונים, וחשיפה 

מרפאתית. 

החטיבה הפנימית בכרמל פועלת כחלק בלתי נפרד 
ומקיימת קשר רציף עם תתי המקצועות במרחב 
חיפה והצפון: ריאומטולוגיה, מחלות זיהומיות, ריאות, 
קרדיולוגיה, גסטרואנטרולוגיה, אימונולוגיה ואלרגיה, 
המטולוגיה, נפרולוגיה, נוירולוגיה וגריאטריה. יחידות 
אלו מורכבות רובן מבוגרי החטיבה הפנימית בבי"ח 

מרכז קרדיווסקולרי - הינו ספינת הדגל של הרפואה 
האיכותית ביותר.

המחלקה לניתוחי לב וחזה  הכוללת ניתוחי מסתמים, 
כלי דם וכירורגית ריאות מובילה. 

במחלקה הקרדיולוגית מתבצעים צנתורים מתקדמים 
ומורכבים אשר נותנים פתרון לניתוחי לב פתוח לחולים 
שלא יכולים לעמוד בניתוח רגיל. היחידה לכירורגית 
כלי דם מובילה בתיקוני כלי דם גדולים, כלי הדם 
המובילים דם למוח, ובאבי העורקים, כולל טיפול 
במפרצות בטניות - כל זאת באמצעות שתלים ותומכים 

המוכנסים בטכנולוגיה בלתי פולשנית.
עם  קדימה  לפרוץ  תמשיך  בכרמל  הקרדיולוגיה 
השתלת תומכנים משוכללים, טיפולים מבוססי הנדסה 

גנטית להצמחת כלי דם עוקפים במקום ניתוח ועוד.
- מאגדת בתוכה את כל  ומיילדות  חטיבת נשים 

העשייה בתחום רפואת נשים וילודים.
ומתמחה  מצוינות  כמרכז  הוכרזה  הפגייה 
התפתחותי  ובמעקב  מתקדמת  פגים  בהנשמת 
בקהילה.   גם  צוות  אותו  עם  נמשך  אשר 

חדרי הלידה, היחידה להריון בסיכון גבוה, היולדות 
והילודים הינם מרכזים מובילים בתחומם, אליהם 
מתנקזות ההפניות של מרכזי האישה הגדולים של 
חיפה והצפון לצורך מעקב הריון בסיכון, ועל כן יש 
חשיפה רבה לפתולוגיות שונות, בצד הריונות ולידות 

רגילים.  
השגרה,  לפעילות  פרט  מבצעת   IVF ה  יחידת 
היחידות גם  וכך  ענפה  מחקרית  פעילות  גם 
לאורוגניקולוגיה ורצפת האגן, והיחידה למחלות צוואר
הרחם. היחידות מצוידות במיטב המכשור האולטרסוני
המתקדם, ומערכת ניטור ממוחשבת. מחלקת הנשים
מובילה בתחום הגניקואונקולוגיה בצפון, וכן בניתוחים
לפרוסקופים לסוגיהם. המחלקה היא היחידה בצפון
שלה מומחיות ייחודית באנדומטריוזיס כולל ניתוחים

מורכבים עקב המחלה.

 
 
 
 
 
 
 

מחלקת ילדים - מתאפיינת ביכולת בירור מקיפה 
וזאת לאור העובדה שכל המומחים בתתי המקצועות 
 CF נמצאים כרופאים בכירים במחלקה. יחידת ה
היא בין הגדולות בישראל, ובמחלקה חשיפה גדולה 
למחלות ריאה. הפעילות המחקרית ענפה וכוללת 
בין היתר תחומי נוירולוגית ילדים והפרעות שינה 
בילדים )חלק ממעבדת השינה של בית החולים(. צוות 
המחלקה יוצא כל יום למרכזי בריאות הילד וטיפות 
החלב בסביבה, וכך מתאפשרת חשיפה נרחבת לילד 

החולה והבריא.
החטיבה הכירורגית - כוללת 2 מחלקות כירורגיות 
כלליות, אורולוגיה, אורתופדיה, פלסטיקה, א.א.ג 
וכירורגית ראש וצוואר ועיניים. בית החולים מוביל 
הלפרוסקופים  הניתוחים  ומגוון  בכמות  בצפון 
לבלב  וניתוחי  כבד  ניתוחי  כולל  בו,  המבוצעים 
לפרוסקופיים. כל מגוון הניתוחים האונקולוגים )שד, 
מעי, כבד, תירואיד( מבוצעים במחלקות הכירורגיות, 
ומתבצעת גם הקרנת שד תוך ניתוחית. המחלקה 
האורתופדית מובילה בניתוחי מפרקים, ומצטיינת 
בניתוחי עמוד שדרה בסיוע רובוט, אשר פותח במיזם 
משותף לבית החולים. הכירורגיה הפלסטית מבצעת 
שחזורים ממיקרוכירורגיה הנדרשים בניתוחים גדולים 
ומורכבים כמו ניתוחי כריתת לרינקס ובלוטות צוואר, 
או בניתוחי שחזור שד. המחלקה האורולוגית עוסקת 
בכירורגיה לפרוסקופית מתקדמת של כריתות כליה, 
שלפוחית, ערמונית ועוד. כמו כן יש חשיפה רבה 

לאורולוגית ילדים ולאנדואורולוגיה.
הדמיה ומעבדות  - צוות ההדמיה מוביל בעולם בנושא 
CARDIAC CT . מכון האנגיוגרפיה מצויד במיטב 
הציוד, וכך גם יחידת העל שמע. למכון האיזוטופים 
מצלמות חדשות המאפשרות ביצוע של כל המיפויים.  
בבית החולים מגוון מעבדות כולל מעבדות גנטיות 
ומעבדות מתקדמות לרפואה מותאמת אישית, שהינן 

חלק מן המחלקה לאפידמיולוגיה ובריאות הקהילה. 

 דבר המנהל – ד"ר אבי גולדברג
מרכז רפואי כרמל הינו מותג צפוני מוביל בכל הקשור 
לאיכות ומצוינות רפואית. מרחבי הצפון ומיתר חלקי 
הארץ פוקדים את המרכז הרפואי מטופלים המבקשים 
את הרפואה הטובה ביותר בשילוב עם שירות מצוין, 
המתבסס על יחס אישי אנושי ושם דגש על הימצאות 

המטופל ומשפחתו במרכז.
ייחודיות בית החולים מתבטאת במספר היבטים:

אווירה משפחתית  ומצוינות רפואית בצד  איכות 
ואינטימית – בבית החולים מתקיים שילוב מנצח של
HI – TECH בטכנולוגיה, במחקר, ובמכשור רפואי 
מתקדם  ביחד עם HI-TOUCH הטיפול האנושי 
והחם בכל מטופל שלנו. בצד איכות רפואית זו, המרכז 
מתייחד בהיותו בית חולים משפחתי ואינטימי, שבו 
חווית העבודה והשירות הן ייחודיות ומספקות במיוחד. 
רופאי המרכז הרפואי נהנים מהיכרות אישית עם 
הנהלת בית החולים ומבניית מסלול קידום אישי 

ומקצועי התפור איש איש לפי מידותיו.

למרכיב הקהילתי בטיפול בחולה. הדבר מאפשר לצוות 
הרפואי היכרות רחבה ביותר עם עולמות תוכן רפואיים 
ומחקריים וכן עם אפשרויות תעסוקה מגוונות ומשולבות 

בשלבים השונים של התפתחותו המקצועית.

"משפחת הכללית" - עוצמה מקצועית ותעסוקתית 
- מרכז הרפואי כרמל מקבוצת הכללית, וכנגזרת 
מכך, נהנה המרכז מיחסי עבודה צמודים בין המרכיב 

האשפוזי 

בסקר ארצי של שביעות רצון המטופל שערך משרד 
הבריאות ופורסם בפברואר 2015 זכה המרכז הרפואי 
כרמל במקום הראשון בישראל במדד "תחושת המטופל 
שנמצא בידיים טובות" והוביל גם במדדי שביעות הרצון 

מהטיפול והיחס שניתן על ידי הצוותים המטפלים.
אנו מזמינים אותך להצטרף להצלחה ולהימנות עם צוות 
רופאי המרכז הרפואי כרמל. אצלנו תיהנה מחשיפה 
קלינית ומחקרית רחבה ואיכותית, מיחס אישי ומבניית 
תכנית פיתוח המותאמת לצרכיך ומאפשרויות קידום 

ותעסוקה מהירות ורחבות.
המרכז מסונף לפקולטה לרפואה של הטכניון ומכון 
רפפורט למחקר, ומשלב פעילות אקדמית מחקרית 
עם עבודה קלינית ענפה. בית החולים מקיים קשרים 
הדוקים עם הקהילה, על-ידי מעורבות המחלקות 
בעבודת המרפאות המקצועיות והמרפאות הראשוניות 

במרחב. 
)אגודת  אסל"י  ע"י  שבוצע  רצון  שביעות  בסקר 
הסטאז'רים לרפואה בישראל( למחצית הראשונה 
"כרמל" מדורג במקום ראשון   –  2015 של שנת 
של  הרצון  בשביעות  בצפון  החולים  בתי  מבין 
הסטאז'רים כפי שהם מביעים אותה בסיום  התקופה.

סטאז' במרכז הרפואי "כרמל"

אנוש זמינות באופן שוטף לפניות של סטאז'רים.

יחס אישי לכל  "כרמל" מעניקים  במרכז הרפואי 
נבנית תוך התחשבות  סטאז'ר. תוכנית הסטאז' 
מרבית ברצונותיו ובהעדפותיו. אחראית הסטאז'רים, 
מזכירת הסטאז'רים ורפרנטית הסטאז'רים במשאבי 

בבית-החולים "כרמל" מאפשרים לסטאז'רים איכותיים 
ובעלי מוטיבציה עבודה עצמאית, כמו רופא בית, 
במטרה לאפשר להם לצבור ניסיון ולהבשיל מסטודנט 
לרפואה לרופא עצמאי, אך לא משאירים אף פעם 
סטאז'ר כאחראי בלעדי – תמיד יש לו עם מי להתייעץ 
וממי ללמוד )הן במהלך היום והן בתורנויות(. 
חולים  בבית-ה  להיחשף  יכולים  הסטאז'רים 
למגוון גדול של מחלקות ומכונים ברמה אקדמית 
ולבחור מתוכם את ההתמחות הרצויה .  גבוהה, 

זכויות במרכז הרפואי "כרמל"
מדי שנה נבחרים עד 3 סטאז'רים מצטיינים, שמוענק 
להם פרס כספי. אנו במרכז הרפואי נעשה כל מאמץ 
לצרף לשורותינו את המצטיינים, לרבות בניית תוכנית 
ואופק תעסוקתי.  הסטאז'רים  אישית  התמחות 
נהנים מתוכנית אקדמית מיוחדת עבורם, מעבר 
לתוכנית האקדמית הרגילה של המחלקות ובית-

החולים. לסטאז'רים זכות לחניה בחניון בית-החולים 
)על בסיס מקום פנוי(, ארוחות צהריים מסובסדות 
בחדר האוכל וארוחות לילה לתורנים בחינם. בחגים 
)ראש השנה ופסח( מחולק שי לחג. לסטאז'רים 
המעוניינים בהשתכרות נוספת, לרוב מתאפשרות 
החובה,  תורנויות  ל-4  מעבר  נוספות  תורנויות 
במחלקות הפנימיות, במחלקות הכירורגיות ובמיון .

 אפשרויות להתמחות
מקומות להתמחות במרבית מחלקות ויחידות 
ביה"ח. לפרטים יש לפנות להנהלה או לרכזת 
.Levin_ronit@clalit.org.il פיתוח צוות רפואה
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אפשרויות להתמחות
ולהתמחות  להישאר  שיבחרו  לסטאז'רים 
ב"רמב"ם" מוצעת אפשרות התמחות בבית-
חולים שלישוני מן הגדולים והמפותחים בארץ, 
המציע מסלולי התמחות בסביבה המטפחת 
מיטב הטכנולוגיה  לצד  ואנושיות.  מצוינות 
מודגשת  הטיפוליים  והחידושים  הרפואית 
ב"רמב"ם" הגישה האנושית, המעמידה את 
החולה במרכז. למתמחי "רמב"ם" המעוניינים 
ומתאימים לכך מוצעים מסלולי קידום אישיים 

ייחודיים, המשלבים עבודה קלינית ומחקר. 

ב"רמב"ם"  זקוקים  יהיו  הקרובות  בשנים 
למתמחים בעיקר בתחומים אלה: אונקולוגיה, 
כירורגיה כללית, פסיכיאטריה, פנימית, דימות, 

נוירוכירורגיה,  מלר"ד, רפואה תעסוקתית, 
פתולוגיה, הרדמה ורפואה גרעינית. מעבר לכך, 
מדי שנה נפתחים מקומות להתמחות ברוב 

מחלקות בית-החולים. 

המרכז הרפואי "רמב"ם" נוסד בשנת 1938 
והוא הגדול ביותר בצפונה של מדינת ישראל 
ובית-החולים השלישוני )על-אזורי( היחיד בו, 
המהווה מרכז הפניות לכל בתי-החולים בצפון, 
הנותן מענה בכל תחומי הרפואה ומשלב גישה 
בית  בחולה.  ובטיפול  באבחון  תחומית  רב 
החולים כולל את כל מגוון המחלקות הקליניות, 
מעבדות משוכללות ומיטב הטכנולוגיה הרפואית 
המודרנית. בין מחלקות בית החולים גם מחלקות 
ייחודיות, שאינן נמצאות בבתי-החולים השונים 
נוירוכירורגיה,  טראומה,  מרכז  כמו  בצפון, 
אונקולוגיה, המטולוגיה, טיפול נמרץ ילדים ועוד. 
כמו כן, משמש בית-החולים כמתקן הרפואי 
העיקרי לפיקוד הצפון של צה"ל. במתחם הקריה 
הרפואית שוכן גם בית-החולים לילדים "מאייר", 
שהינו בית החולים לילדים היחיד בצפון, הנותן 

שירותים כוללים בכל תחומי רפואת הילדים. 

1,511 אחיות, 870 פארא-רפואיים וכ - 1,045 
אנשי מינהל.

בבית-החולים הממשלתי "רמב"ם" 36 מחלקות 
אשפוז, הכוללות 942 מיטות אשפוז, 73 יחידות 
רפואיות,  10 מכונים, 9 מעבדות מרכזיות ו - 30 
מחלקות מנהליות ומשקיות. בית-החולים מעסיק 
כ - 4,450 עובדים, בהם כ - 1,020 רופאים, 

"רמב"ם" הוא בית-חולים אוניברסיטאי, המקיים 
קשרים הדוקים וחיוניים עם בית-הספר לרפואה
בטכניון, המבוססים על קידום המחקר והפיתוח
המדעי. בית-הספר ממוקם בסמוך לבית-החולים
דינאמית ויחדיו הם מהווים סביבה קלינית 

לאבחון, לטיפול ולמחקר רפואי.

 
 
 
 

הקריה הרפואית "רמב"ם" נמצאת בתנופת 
פיתוח חסרת תקדים. במסגרת תוכנית האב 
מסתיימת בימים אלה בנייתו של בית-חולים 
לילדים גדול ומשוכלל, ובית חולים אונקולוגי. 
בהמשך יוקמו בית-חולים קרדיאלי ומרכז מחקר, 
ויישומיים  שיאפשר ביצוע מחקרים קליניים 
ברמה גבוהה ומתן אפשרות לרופאים לשלב 
בהצלחה ובנוחות פעילות קלינית ענפה לצד 
מחקר איכותי. כבר כעת, הסמיכות לבית-הספר 
לרפואה מאפשרת לשלב באופן אופטימלי בין 
עבודה קלינית להתנסות מחקרית והוראתית, 
שילוב שבחזון בית-החולים ובתפיסת עולמו 
מהווה נדבך חשוב בהתפתחותו של הרופא 

ובעבודתו.
ותורמת  "רמב"ם" תרמה  הקריה הרפואית 
רבות למדע הרפואה בישראל, וחוקריה הביאו 
לתגליות פורצות דרך בקנה מידה עולמי. תוכנית 
המחקר ב"רמב"ם" כוללת מגוון רחב של תחומים 
קליניים. היא מתאפיינת בגישה אינטגרטיבית 

בין-תחומית, לפתרון בעיות קליניות. הרופאים 
והחוקרים ב"רמב"ם" עובדים בשיתוף פעולה 
נרחב עם עמיתיהם בפקולטה לרפואה בטכניון, 
הראשונים  הישראלים  הזוכים  של  ביתם 
והיחידים בפרס נובל למדע, וכן בפקולטות 
ההנדסיות והמדעיות בטכניון, במטרה לפתח 
טכנולוגיות רפואיות חדשניות מוכוונות-מטופל. 
בשנים האחרונות זכו חוקרי המרכז במענקי 
בעולם,  מובילים  מגופים  מחקר תחרותיים 
ויישומי. מדי שנה  התומכים במחקר בסיסי 
מתפרסמים בעיתונות המובילה מאות מאמרים 
שהשתתפו בהם רופאי בית-החולים וחוק ריו.

סטאז' בקריה הרפואית "רמב"ם"
הסטאז' ב"רמב"ם" מעניק לסטאז'ר הזדמנות 
מצוינת לרכוש ידע ומיומנויות רפואיות, להכיר 
לעומק את העשייה הרפואית במחלקות השונות, 
להיחשף לעולם הרפואה הקלינית והמחקרית 

ולגבש החלטה לגבי המשך ההכשרה. 
מערך הסטאז' בבית-החולים, בניהולו של ד"ר 
אייל בראון, מעניק יחס אישי ומתחשב לכל 
סטאז'ר, כמו גם ייעוץ והכוונה. עוד לפני תחילת 
הסטאז' וגם במהלכו נערכים ימי אוריינטציה 
את  להתוות  לסטאז'ר  המאפשרים  ועיון, 
תוכנית הסטאז' בצורה מודעת ובהתאם לרצונו 

ולהעדפותיו.

המרכז הרפואי "רמב"ם", חיפה
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בית-החולים הצרפתי נוסד בנצרת בשנת 1898 
 Filles de על-ידי מסדר הנזירות הרחמניות
la charité. כיום משמש בית-החולים כבית-
חולים ציבורי, המונה 134 מיטות אשפוז על-פי 
רישיון משרד הבריאות, כולל 6 מיטות לאשפוז 
יום. בית-החולים כולל 6 מחלקות אשפוז: נשים 
ויולדות, ילדים, פגייה, אף-אוזן-גרון, עיניים 

וגריאטריה סיעודית. 
בית-החולים מסונף לבית-הספר לרפואה של 

הטכניון בחיפה.

בנצרת הצרפתי  בבית-החולים   סטאז' 
בית-החולים הצרפתי מוכר לסטאז' והנו אחד 
משלושת בתי החולים  המהווים את "הקמפוס 
המשולב" של בתי החולים בנצרת. )בי"ח נצרת 
אנגלי, בי"ח צרפתי, בי"ח המשפחה הקדושה(.

הוועדה הכירה בשלושת בתי החולים כיחידה 
אחת )תוכנית משולבת( לצורך ביצוע מקצועות 
החובה המוכרות לסטאז': 3 חודשים במחלקה 
פנימית בבית חולים האנגלי והאיטלקי, חודשיים 
האנגלי,  החולים  בבית  כירורגית  במחלקה 
חודשיים במחלקת ילדים בבית החולים הצרפתי, 
סה"כ 7 חודשי חובה. כמו כן יכול הסט'אזר 
לבצע חודשי אלקטיב בכל אחת מהמחלקות 

המוכרות להתמחות בשלושת בתי החולים

הסטאז'ר יכול להמשיך בכל בי"ח אחר בהתאם 
להגרלת המשנה. המחלקות המוכרות לסטאז' 
בקמפוס בתי החולים בנצרת הם: פנימית, 
ילדים, כירורגיה, רפואה דחופה, אורתופדיה, 
פסיכיאטריה, נשים ויולדות, אף אוזן גרון ודימות.

 התמחות
בית-החולים הצרפתי בנצרת הוא מוסד מוכר 
להתמחות. בשנת 2017 צפויים להתפנות בו 

תקנים להתמחות במחלקות: נשים ויולדות – 2 
מקומות, אף-אוזן-גרון – 1

בית-החולים "EMMS" הוקם בשנת 1862 על-
ידי ד"ר קלוסט ורטן, רופא סקוטי ממוצא ארמני, 
 EMMS Edinburgh שהגיע לארץ בשליחות
Medical Missionary Society. בית-החולים 
מתפרש על שטח של 25 דונמים על גבעה מעל 
נצרת והוא בית-החולים הוותיק ביותר בישראל 
ובסביבתה. בית-החולים הוא כיום בית-חולים 
כללי אזורי, המשרת אוכלוסייה מגוונת של  

כ -  250,000 תושבי נצרת והגליל.
בבית-החולים עובדים כ - 500 אנשי צוות, בהם 
כ - 100 רופאים, והוא מנוהל ללא מטרות רווח 
על ידי חברת The Nazareth Trust, שמושבה 
בסקוטלנד והיא בעליו. בית-החולים ידוע כבית-
החולים הסקוטי, ותושבי האזור מכנים אותו 

"בית-חולים אנגלי". 
"EMMS" כולל 146 מיטות אשפוז ופועל תחת 

פיקוח משרד הבריאות.

והראומטולוגיה, מחלקה קרדיולוגית ויחידה 
לטיפול נמרץ כללי, מחלקה אורתופדית כללית 
, עם מומחים בתחום עמוד השדרה והפרקים, 
אורתופדיית כף-היד ואורתופדיה לפרוסקופית 
של הפרקים. חטיבה כירורגית עם מומחים 
בתחום האורולוגיה, הפלסטיקה וכירורגיית 
ילדים וכלי דם, מחלקת ילדים ופגייה, מחלקת 
הרדמה ומרפאת כאב, מחלקת יולדות, חדר 
לידה ומרפאת מעקב הריון. מחלקת הדמיה, 
הכוללת רנטגן, CT ואולטרה-סאונד, שמבוצעות 
אבחנתיות  פולשנית  הדמיה  פעולות  בה 
וטיפוליות, יחידת נפרולוגיה ודיאליזה. בנוסף, 
פסיכיאטרית,  מחלקה  גם  בבית-החולים 
שהוקמה כדי לענות על הדרישות הפסיכו-
והיא היחידה  סוציאליות של תושבי האזור 

בישראל לדוברי ערבית.

מחלקה  בבית-החולים:  האשפוז  מחלקות 
לרפואה דחופה הגדולה בעיר נצרת, המנקזת 
אליה יותר מ - 50,000 פניות בשנה. מחלקה 
פנימית גדולה עם מומחים בתחום הנוירולוגיה, 
הריאות, הגסטרואנטרולוגיה, האנדוקרינולוגיה 

במהלך השנה הקרובה מתוכננת בבית-החולים 
הקמת מרכז צנתורים ומכון מחקר סרטן השד. 
בית-החולים מתמחה גם בטיפול חולי שחפת 

בצפון. 
בית-החולים מסונף לפקולטה לרפואה של 
אוניברסיטת "בר-אילן" ועוסק גם במחקר רפואי 

והוראה.

סטאז' בבית-החולים EMMS, נצרת
בית-החולים EMMS מוכר לסטאז' והנו אחד 
משלושת בתי החולים  המהווים את "הקמפוס 
המשולב" של בתי החולים בנצרת.)בי"ח נצרת 
אנגלי, בי"ח צרפתי, בי"ח המשפחה הקדושה(.

הוועדה הכירה בשלושת בתי החולים כיחידה 
אחת )תוכנית משולבת( לצורך ביצוע מקצועות 
החובה המוכרות לסטאז': 3 חודשים במחלקה 
פנימית בבית חולים האנגלי והאיטלקי, חודשיים 
האנגלי,  החולים  בבית  כירורגית  במחלקה 
חודשיים במחלקת ילדים בבית החולים הצרפתי, 
סה"כ 7 חודשי חובה. כמו כן יכול הסט'אזר 
לבצע חודשי אלקטיב בכל אחת מהמחלקות 

המוכרות להתמחות בשלושת בתי החולים
בתי  בקמפוס  לסטאז'  המוכרות  המחלקות 
החולים בנצרת הם: פנימית, ילדים, כירורגיה, 
רפואה דחופה, אורתופדיה, פסיכיאטריה, נשים 

ויולדות, אף אוזן גרון ודימות.
הסטאז'ר יכול להמשיך בכל בי"ח אחר להמשך 
הסטאז' בהתאם להגרלת המשנה. המחלקות 
בבית- הסטאז'  בשנת  לרוטציה  המוצעות 
החולים EMMS, הן:  פנימית, אורתופדית, 
כירורגיה כללית, גניקולוגיה ומיילדות, רפואה 
דחופה ופסיכיאטריה. בנוסף, מחלקות המוכרות 
לרוטציה בבית-החולים הן גם מחלקת הדמיה 

ומחלקת פגים.

בית-החולים הצרפתי ע"ש "סנט וינסנט דה-פול", נצרתבית-החולים "EMMS", נצרת
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 1924 המרכז הרפואי "העמק" נוסד בשנת 
כמרפאה קהילתית בקיבוץ עין חרוד, כדי לשרת 
את המתיישבים הראשונים בעמק יזרעאל. 
של   מגוונת  אוכלוסייה  כיום משרת המרכז 
כ - 500,000 איש מן הערים, היישובים והכפרים 
בצפון-מזרח הארץ, והוא המעסיק הגדול ביותר 
בצפון. במרכז הרפואי יש יותר מ - 500 מיטות 

אשפוז ו 45 עריסות ליילודים.
המרכז הרפואי "העמק" המסונף באופן מלא 
לפקולטה לרפואה של הטכניון, וממוקם בלב 
עורקי תחבורה ראשיים. מיקומו מביא לכך 
שמטופלים בו כ - 20% מנפגעי תאונות הדרכים 
בישראל. נתון זה, כמו גם פעולתם של רופאים 
כירורגים בעלי התמחות ספציפית בטראומה 
תורמים  שנים,  לאורך  שנצבר  ענף  וניסיון 
להיותם של תחומי הרפואה הדחופה והטראומה 

מפותחים במיוחד בבית-החולים.
המרכז הרפואי "העמק" דוגל בחדשנות רפואית 
ועושה שימוש בטכנולוגיות מתקדמות בארץ 
ובעולם. בשנים האחרונות מצוי המרכז הרפואי 
בתנופת פיתוח גדולה, ובמהלכה נבנה בניין 
אשפוז גדול ומודרני. בימים אלה מוקם גם בניין 
רב תכליתי, שיכלול חדרי ניתוח חדישים, חדרי 
לידה מודרניים, מחלקת שיקום ועוד. ובקרוב 
אמור להיבנות מרכז טיפול במחלת הסרטן, 
שירכז את האבחון, הטיפול והמעקב האונקולוגי 
באוכלוסייה הרחבה תוך שימוש בטכנולוגיות 

החדישות ביותר.

המכונים ומעבדות משוכללות, המהווים את 
עמוד השדרה של בית-החולים, ובהם מכון 
אונקולוגי, יחידה המטולוגית, יחידת מחלות 
זיהומיות, יחידת דיאליזה, מכון להתפתחות 
הילד, מכון גסטרואנטרולוגי, מכון אנדוקריני מכון 

לרפואה גרעינית, מכון רנטגן ועוד.

מרכז רפואי "העמק" מוביל בחדשנות בטיפול 
העור,   רפואת  הגנטיקה,  בתחומי  הרפואי 
הקרדיולוגיה, האורתופדיה והמערך הכירורגי. 
נוסף על המחלקות האלה פועלים במרכז מיטב 

המחלקה לטיפול נמרץ לב מבצעת את כל 
הפעולות הפולשניות בתחום הקרדיולוגיה. 
במרכז הרפואי "העמק" מתבצעים מאות ניתוחים 
בשנה במסגרת המערך הכירורגי, שמתמחה 
בניתוחי מעיים, ניתוחי שד, ניתוחי כבד וניתוחי 
כלי דם ובנוסף קיימת מחלקה אורתופדית, 
מהטובות בארץ, עם יחידות ייעודיות. כמו כן 
מחלקות אורולוגיה, אף-אוזן וגרון, כירורגיה 
פלסטית, המבצעת ניתוחים ייחודיים וכירורגיית 
ילדים. במסגרת מחלקת ההרדמה, הוקמה 
יחידה מיוחדת לטיפול בכאב חד שלאחר ניתוח 
וכאב כרוני, מתוך הבנה כי לשיכוך הכאב חלק 
ניכר בטיפול ובתהליך ההחלמה, תוך התאמת 

תכנית טיפול אישית לכל מטופל.
ייחודיות נוספת של המרכז הרפואי "העמק" היא 
בתחום רפואת הנשים והגניקולוגיה, שמתמחה 
תוך  פעולות  גופית,  חוץ  הפריה  בטיפולי 
רחמיות בעובר וניתוחים פולשניים בטכניקות 

מהמתקדמות בעולם. 
זאת ועוד, במרכז הרפואי מחלקת העיניים 
המרכזת את כל ניתוחי הרשתית בצפון ומבצעת 

ניתוחי קטרקט באמצעות לייזר. 

הרפואה. בנוסף, בימים אלה נבנה בניין לקידום 
המחקר, שיתמוך במחקרים שיבוצעו במרכז 
משוכללות  מחקר  מעבדות  ויכלול  הרפואי 
במחקר.  להתמקד  המבקשים  לרופאים 

קידום המחקר במרכז הרפואי "העמק" הוא 
אחד הנושאים החשובים, בשל תרומתו הרבה 
הן לרמת הרפואה במרכז עצמו והן לקידום 

סטאז' במרכז הרפואי "העמק"
הסטאז' מתקיים בהדרכת צוות רופאים, 
הזוכים  להוראת הסטאז'רים,  המחויבים 
להוראה על-ידי המרצים המצטיינים של בית-

הספר לרפואה של הטכניון, שהם רופאי המרכז 
הרפואי. יתרונות נוספים לסטאז' ב"העמק": 
התאמת  תכנית אישית לכל סטאז'ר; ימי 
עיון מרוכזים בנושאים עקרוניים ברפואה; 
מפגשים חודשיים לסטאז'רים על נושאים 
ייחודיים; יחס אישי ודלת פתוחה להנהלת 
הסטאז'רים;  ולמנהלת  הרפואי  המרכז 
אפשרות למגורים בדירות בחצר המרכז )על 
בסיס דיור פנוי( לפי גודל המשפחה; שכר 
ותנאי העסקה לפי הסכמי השכר, ותוספת 
פריפריה של כ - 10%; מענק כספי לסטאז'ר 
מצטיין; שי לסטאז'ר ששירת במילואים יותר 
משלושה שבועות; ארוחות צהריים בחדר 
לתורנים במסעדות  האוכל; ארוחת ערב 
הקניון; קפה ומאפה לאחר תורנות; ייעוץ וליווי 
אישיים על-ידי מזכירת הסטאז' וסגן מנהל 
בית החולים; אישור חנייה במתחם; אווירה 
משפחתית ועשייה מתגמלת; הסביבה, והנוף 

היפים בארץ.

בית חולים "המשפחה הקדושה" מהוותיקים בארץ,  
 FATEBENEFRETELLI בבעלות המסדר הקתולי
שיסד אותו בשנת 1882 בעיר נצרת, וממשיך 
לפעול משנת 1952 כבית חולים כללי המשרת 
את כלל האוכלוסייה בנצרת, נצרת עלית ויישובי 

הסביבה.
בית החולים מסונף לפקולטה לרפואה שבגליל, 
ומעסיק כ-65 רופאים ו - 350 עובדים. למרות 
שנחשב לבית חולים קטן )120 מיטות אשפוז(, 
הוא מעניק שירותי רפואה רבים ומגוונים וחלקם 
ייחודיים ומהחשובים באזור. בבית חולים קיימות 
המחלקות הבאות: רפואה דחופה, פנימית, 
אורולוגיה,  אורתופדיה,  כללית,  כירורגיה 
הרדמה, טיפול נמרץ לב, טיפול נמרץ כללי, 
נשים ויולדות, תינוקות וטיפול נמרץ פגים, שיקום 

נשימתי ומחלקה סיעודית.

מחקרים  יחידת  הלב,  מכון  והמו-דיאליזה, 
קליניים, מכון בריאות השד ומרפאת אלרגיה.

בית החולים מפעיל מספר מכונים ויחידות: 
מכון גסטרואנטרולוגיה ויחידה למחלות הכבד 
מהגדולים באזור, אשפוז יום ויחידת אונקולוגיה, 
אולטרסאונד,  רנטגן,  הכולל  דימות  מכון 
טומוגרפיה ממוחשבת, ממוגרפיה מתקדמת 

ומשנת 2017 גם MRI. מכון נפרולוגיה 

בבית החולים פועלת מעבדת מחקר בסיסי 
מטעם הפקולטה לרפואה בגליל.

בית החולים נמצא בשלבי התחדשות מואצת 
והרחבה משמעותית של השירותים שהוא 
מציע, הדבר כרוך בגיוס של מספר גדול של 
רופאים והצעת תקנים להתמחות כבר בשנה 
הזו בתחומים: רפואה פנימית, רפואה דחופה, 
נשים  אורולוגיה,  אורתופדיה,  כירורגיה, 

ומיילדות, דימות, נאונטולוגיה ואחרים.

סטאז' בבית חולים "המשפחה הקדושה"
בית-החולים המשפחה הקדושה מוכר לסטאז' 
והנו אחד משלושת בתי החולים  המהווים את 
"הקמפוס המשולב" של בתי החולים בנצרת. 
)בי"ח נצרת אנגלי, בי"ח צרפתי, בי"ח המשפחה 

הקדושה(.
הוועדה הכירה בשלושת בתי החולים כיחידה 
אחת )תוכנית משולבת( לצורך ביצוע מקצועות 
החובה המוכרות לסטאז': 3 חודשים במחלקה 
פנימית בבית חולים האנגלי והאיטלקי, חודשיים 
האנגלי,  החולים  בבית  כירורגית  במחלקה 
חודשיים במחלקת ילדים בבית החולים הצרפתי, 
סה"כ 7 חודשי חובה. כמו כן יכול הסט'אזר 
לבצע חודשי אלקטיב בכל אחת מהמחלקות 

המוכרות להתמחות בשלושת בתי החולים
בתי  בקמפוס  לסטאז'  המוכרות  המחלקות 
החולים בנצרת הם: פנימית, ילדים, כירורגיה, 
רפואה דחופה, אורתופדיה, פסיכיאטריה, נשים 

ויולדות, אף אוזן גרון ודימות.

הסטאז'ר יכול לבחור בכל בי"ח אחר להמשך 
הסטאז' בהתאם להגרלת המשנה. תוכנית 
הסטאז' נבנית תוך התחשבות רבה להעדפת 
הסטאז'רים מבחינת סדר ומיקום המחלקות. 
הדוק  אישי  ליחס  אצלנו  זוכים  הסטאז'רים 
ולהערכה רבה, ומשתלבים במחלקות השונות 
והופכים במהרה לחלק בלתי נפרד מהצוות 
הרפואי המטפל. הסטאז'רים משולבים בתוכנית 
האקדמית של המחלקות, כולל הרצאות, כנסים 

וימי עיון.

אפשרויות להתמחות
בתוך בית החולים יוענקו שני מקומות להתמחות 
מקומות  ושני  פנימית,  לרפואה  במחלקה 
במחלקת נשים ויולדות. כמו כן בי"ח מעניק 
תקני התמחות להתמחות מחוץ לבית חולים 
עבור מקצועות רבים שהוא רואה בהם השקעה 

בדור העתיד של רופאי בית החולים.

המרכז הרפואי "העמק", עפולהבית-החולים "המשפחה הקדושה", נצרת
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לימודית או מחקרית. ספריית בית החולים 
במתכונתה החדשה ממוקמת במבנה חדש 
מקוונת  גישה  העזרים,  מיטב  עם  לחלוטין 
למגוון גדול של כתבי עת רפואיים וצוות מאיר 
פנים השמח לעזור בכל עת. ניתן לנצל את ימי 
 Journal club הספרייה להכנת סמינריונים או
לשם הצגה במחלקות במהלך הסבבים השונים 
או לצורך השתתפות בפעילות מחקרית של 

המחלקה.

במרכז  האקדמית  העשייה  מעידוד  כחלק 
יום ספרייה שבועי  הרפואי, המרכז מעניק 
נועד להתמקד בפעילות  לסטאז'רים, אשר 

בשנה האחרונה הושק ב"הלל יפה" פרוייקט 
תעודות  לראשונה  והוענקו  מצטיין  סטאז' 
הצטיינות ומענקים כספיים לשלושה סטאז'רים 
ומקצועית  מצטיינים שהפגינו רמה אנושית 
בולטת במהלך שנת הסטאז'. בנוסף יצא לדרך 
פרוייקט חונכות אישית המאפשר קשר ישיר 
בין הסטאז'רים לבין צוות הרופאים הבכירים 
של המרכז הרפואי במטרה להוות אוזן קשבת 
בעיות  בפתרון  לסייע  הסטאז'רים,  לצרכי 
ובהגשמת רצונות ומשאלות וכן לייעץ ולהכווין 
בנוגע להמשך הדרך ולבחירת מסלולי התמחות 

ואופק מקצועי.

יפה"  ב"הלל  המוצעת  הסטאז'  תוכנית 
מבוססת על שני מסלולים:

	 המסלול הרגיל, המורכב מסבבים במחלקות 
השונות, לרבות שני חודשי בחירה. 

	 המסלול הישיר לשלושת מקצועות הליבה 
)פנימית, כירורגיה וילדים(.

אפשרויות להתמחות
רובן המכריע של מחלקות המרכז הרפואי "הלל 
יפה" מוכרות על-ידי המועצה המדעית לצורך 
התמחות שלמה או חלקית, ובית-החולים מעודד 
רופאים אשר ביצעו בו את שנת הסטאז' להישאר 
ולהתמחות במקצועות השונים. המרכז הרפואי 
מאפשר מסלולי המשך מרתקים ועשירים בכל 
התחומים, מקיים מעבדות מחקר שאפשר לבצע 
בהן עבודת מדעי יסוד, ישיבות סגל ייעודיות 
ודיונים מחלקתיים ובין-מחלקתיים בנושאים 

שונים.

"הלל-יפה" תקני התמחות  במרכז הרפואי 
במחלקות האלה: הרדמה 5 מקומות, מחלקות 
פנימית 16 מקומות, נוירולוגיה  3 מקומות, 
מחלקות כירורגיה מקום אחד, אורתופדית 4 
מקומות, נשים ויולדות  4 מקומות, עיניים מקום 

אחד,דימות מקום אחד. המרכז הרפואי "הלל יפה" הוא מרכז רפואי 
אזורי שניוני, השוכן במבואותיה המערביים של 
העיר חדרה, במחצית הדרך בין חיפה לתל-
אביב, ומשרת אוכלוסייה המונה כ - 450,000 
איש מזיכרון יעקב בצפון עד נתניה בדרום, 
ומחוף הים במערב עד אום אל-פחם ו"הקו 

הירוק" במזרח.
המרכז הרפואי משתרע על פני שטח של 210 
דונמים ומונה כ - 500 מיטות אשפוז. סגל בית-

החולים כולל כ - 1900 עובדים, בהם כ - 400 
רופאים.

מדובר במרכז רפואי מודרני, הפועל בסטנדרטים 
גבוהים ומעניק שירותי רפואה מתקדמים במגוון 
רחב של בעיות בתחומי התמחות רבים ושונים, 
תוך יישום ידע, מקצוענות רפואית ושיטות אבחון 

וטיפול חדשניות בחזית הטכנולוגיה.

לאורך שנים, תורמים להיותו של תחום הרפואה 
הדחופה והטראומה מפותח במיוחד.

מיקומו של המרכז הרפואי בלב עורקי תחבורה 
ראשיים מביא לכך שמטופלים בו כ - 25% 
מנפגעי תאונות הדרכים בישראל. נתון זה, 
כמו גם העסקתם של רופאים כירורגים בעלי 
התמחות ספציפית בטראומה וניסיון ענף שנצבר 

המרכז הרפואי "הלל יפה" מסונף לבית-הספר 
לרפואה של הטכניון ומתקיימת בו באורח שוטף 
הוראה של קבוצות סטודנטים לרפואה בשנות 
הלימוד הקליניות )ד', ה', ו'( מהטכניון ומבתי-

ספר לרפואה בחו"ל. מתקיימת פעילות מחקרית 
ענפה הן בדמות מחקרים קליניים במחלקות 
השונות והן בתחומים מגוונים של מדע בסיסי 
במעבדות מחקר ייעודיות, אשר הוקמו במרכז 

הרפואי למטרה זו.

סטאז' במרכז הרפואי "הלל יפה"

ממפגשי לימוד והעשרה חודשיים, הכוללים 
הרצאות במגוון נושאים וכן סדנת פענוח אק"ג 
הניתנת זה כמה שנים על-ידי קרדיולוג בכיר 

וזוכה לשבחים רבים.

שנת הסטאז' ב"הלל יפה" הינה 
חווייתית ומעשירה. מתקיים כאן 
מרכז  של  האידיאלי  השילוב 
על  דיו  ומפותח  גדול  רפואי 
מנת לכלול את מרבית תחומי 
ברמה  ברפואה  המומחיות 
המשתווה למרכזים שלישוניים 
גדולים בארץ ובעולם, ובו זמנית 
לא גדול מידי, באופן שמאפשר 
הכרות אישית בין אנשי הצוות 
ונעימה.  ביתית  ותחושה 
הסטאז'רים בבית החולים נהנים 

פעילות הסטאז' מרוכזת על-ידי מומחה בכיר 
בבית-החולים, ובמהלכה מתקיימים מפגשים 
ייעודיים להכרת מקצוע הרפואה באופן מעמיק, 
ביצוע עדכונים שוטפים בתחום המקצועי ויצירת 
במה שבה יוכל כל סטאז'ר לפרוט סוגיות עניין 

שונות שעולות במהלך הסטאז'.

המרכז הרפואי "הלל יפה", חדרה
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המרכז הרפואי צאנז ע"ש "לניאדו" נוסד בשנת 
1976, ע"י מנהיג חסידות צאנז האדמו"ר 
יקותיאל יהודה הלברשטאם זכר צדיק לברכה. 
האדמו"ר הקים את בית החולים לזכר אשתו 

ו - 11 ילדיו שנספו בשואה. 
400 מיטות   - במרכז הרפואי "לניאדו" כ 
אשפוז  מחלקות   33  - ב  כלליות  אשפוז 
סיעודיות-גריאטריות.  מיטות   50 ובתוכם 
במרכז קיימים כל שירותי המעבדה, הדימות 
ומגוון מומחים יועצים בכל התחומים הקליניים. 
כמו כן, פועלות למעלה מ - 50 מרפאות חוץ 
המשרתות כ - 250,000 תושבים מאזור 
נתניה והשרון ובהן מרפאות: גניקולוגיה, 
נוירולוגיה,  ילדים, אורתופדיה, כירורגיה, 

עיניים, אא"ג, קרדיולוגיה ועוד. 
החל משנת 2012 מסונף "המרכז הרפואי 
הטכניון.  של  לרפואה  לפקולטה  לניאדו" 
רופאים בכירים ב "לניאדו" משמשים כמרצים 
הפורה  והקשר האקדמי  בטכניון  קבועים 
בין שני המוסדות מהווה מוקד ידע מקצועי 
נרחב. רופאי "לניאדו" המשמשים כמרצים 
בטכניון זכו לתואר "מרצה מצטיין" מטעם 

האקדמית  ההדרכה  לרפואה.  הפקולטה 
ב"לניאדו" זוכה להערכה בקרב הסטודנטים, 
הסטאז'רים והמתמחים. ההדרכה מתאפיינת  
ביחס אישי חם ומסור מצד הרופאים הבכירים,  
ידע מקצועי מעמיק של הרופאים המדריכים 

ושימוש בשיטות פדגוגיות יעילות בהוראה. 
בעשור האחרון מצוי המרכז הרפואי "לניאדו" 
בתנופת פיתוח, ולאחרונה נפתח לשירות 
MRI המבצע את  מכון  ציבור המטופלים 
מרבית בדיקות ההדמיה. סקרי איכות הטיפול 
ושביעות רצון המטופלים של משרד הבריאות 
שנערכו בשנת 2015 מיקמו את המחלקה 
כמובילה ארצית  ב"לנאידו"  האורתופדית 
בתחום ניתוח שבר צוואר הירך וכן את מכון 
הלב בהדרכה קלינית למטופלים. מלר"ד 
"לניאדו" זכה לאחוזי שביעות הרצון הגבוהים 

ביותר באזור השרון. 

סטאז' בבית החולים "לניאדו"
"לניאדו" מוכר לשנת  המרכז הרפואי 

סטאז' מלאה. 
סטאז'רים ב"לניאדו" נהנים ממעמד של עובדים 
מן המניין ומקבלים את ההטבות הבאות: ליווי 
צמוד של אחראית סטאז'רים )ד"ר נחמה שרון, 
סגנית מנהל במחלקת ילדים(; חניה חינם; 
פעילויות  החגים;  תקופות  לקראת  שי  תווי 
נופש וטיולים אחת למספר חודשים; ארוחות 
מסובסדות; השתתפות בהרצאות בפגישות סגל 

רפואי; עדיפות בקבלה להתמחות. 

המרכז הרפואי "לניאדו", נתניה
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המרכז רפואי "מאיר" נוסד בשנת 1956 ומכיל 
כיום 742 מיטות, יותר מ - 100 מחלקות ויחידות 
20 חדרי ניתוח. המרכז משרת  ופועלים בו 
את אוכלוסיית אזור השרון והסביבה, המונה  
כ - 750,000 תושבים. מדי שנה מטופלים יותר 
מ - 165,000 איש בחדר המיון, 350,000 
 60,000  - ו  ביקורים במערך האמבולטורי 

קבלות לאשפוז.
המרכז הרפואי "מאיר" מוביל בשנים האחרונות 
בתחום האיכות הרפואית, עבר בהצטיינות 3 
פעמים את מבדק ה - JCI בשנים 2008, 2012, 
ו - 2015. בשנת 2015 הוביל מבין בתי החולים 
בישראל במדדי האיכות הלאומיים והיה הראשון 
בישראל להיות מוכר כבית-חולים מקדם בריאות 
מטעם ה-WHO, והיה הראשון בישראל לקבל 

תו תקן כבית-חולים ירוק.
בית-החולים נמצא מזה מספר שנים בתנופה 
קידום רמת המלונאות  תוך  ופיתוח,  בנייה 
והצטיידות בטכנולוגיות  במחלקות השונות 
מתקדמות וחדישות. תהליך הפיתוח המואץ 
הוא בעיצומו ובית החולים צפוי לשנות את פניו 

בשנים שלפנינו.

במעוף  "מאיר"  הרפואי  המרכז  מחלקות 
 5 הציפור: חטיבה פנימית עשירה הכוללת 
מחלקות פנימיות, גריאטריה אקוטית, מחלקת 
ריאות אשפוזית )היחידה בארץ( ונוירולוגיה. 
בחטיבה הפנימית מתקיימת פעילות הוראה 
ענפה. החטיבה הפנימית פועלת בהמשכיות 
זיהומיות, קרדיולוגיה,  יחידות: מחלות  עם 
גסטרואנטרולוגיה, מחלות כבד, אימונולוגיה 

ואלרגיה, המטולוגיה ונפרולוגיה.
המערך הקרדיולוגי של בית החולים מוביל 
ברפואה איכותית. בחדרי צנתורים מתבצעים 
צנתורים מתקדמים ומורכבים לטיפול בחסימות 

כלי דם, הפרעות קצב ועוד.
חטיבת נשים ומיילדות מהמובילות בארץ, היא 
מרכז מצוינות הכולל: חדרי לידה, היחידה 
להריון בסיכון גבוה, מחלקות יולדות ומחלקת 
נשים, יחידת IVF המשרתת אוכלוסייה רחבה 
במרחב וכן יחידות לאורוגניקולוגיה, רצפת האגן 
והיחידה לגניקואונקולוגיה. החטיבה מובילה 

פעילות מחקר ענפה.

חטיבת הילדים הינה מוקד משיכה בכל המרחב, 
במסגרת החטיבה גם כירורגית ילדים, מלר"ד 
ילדים, כמו כן פועלות יחידות ומרפאות מרובות 
בתחומי העשייה שונים. החטיבה פועלת בקשר 
הדוק עם הקהילה ורופאים בכירים שותפים 

לעשייה במחוז.
מאיר  החולים  בבית  הכירורגית  החטיבה 
כוללת שתי מחלקות לכירורגיה כללית, מערך 
לאורתופדיה,  מחלקות  ובו שתי  אורתופדי 
יחידת עמו"ש, אא"ג, אורולוגיה, עיניים, יחידה 
לכירורגיה פלסטית. בבית החולים מתקיימים 
לצד  ניתוחים בתחומים השונים.  מגוון של 
החטיבה הכירורגית פועלת מחלקת הרדמה 
וטיפול נמרץ מובילה התומכת את הפעילות 

הניתוחית הענפה במרכז הרפואי.
מחלקות המרכז הרפואי מסונפות לבית-הספר 
לרפואה על-שם סאקלר של אוניברסיטת תל-
המחלקות  להתמחות.  כולן  ומוכרות  אביב 
משתתפות באופן פעיל בהדרכת סטודנטים 
לרפואה בשנות הלימודים הקליניות. המרכז 
הרפואי מאיר רואה בחינוך והכשרת דור רופאי 
העתיד מטרה חשובה ועושה רבות כדי לאפשר 

חוויית לימוד מאתגרת ויעילה.

סטאז' במרכז הרפואי "מאיר" 
המרכז הרפואי מאיר הוא אחד מבתי-החולים 
הסטאז'רים  במספר  בישראל  המובילים 
המבקשים להגיע לביצוע הסטאז' בין כתליו. 
הסטאז' מתבצע במחלקות הבאות: פנימיות, 
כירורגיות, ילדים, הרדמה וטיפול נמרץ, מלר"ד 

ועוד.
רבות  הן  מאיר  הרפואי  במרכז  המחלקות 
ומגוונות ופותחות לסטאז'ר אפשרויות ללמידה 
הסטאז'רים  מרבית  בהמשך.  ולהתמחות 
מעדיפים לבצע את חודשי הבחירה בתוך ביה"ח.
מחלקה  מנהל  משמש  סטאז'רים  כאחראי 
פנימית ד' - ד"ר זמיר דובריש. קיימת גמישות 

בקביעת תורנויות.
תוכנית אקדמית  קיימת  תוכנית אקדמית: 
ייחודית ב "מאיר", המורכבת מפעילות אקדמית 
משותפות  מהרצאות  החולים,  בית  בכלל 
לסטאז'רים ומלמידה אישית במסגרת המחלקות 
שבהן מבוצע הסטאז'. במרכז הרפואי מאיר 
פעילות אקדמית ענפה לכל אורך השנה, בשדות 
הקליניים השונים והמגוונים של בית החולים 
הסטאז'רים  הסטאז' משתתפים  ובמסגרת 
המרכז  של  השבועיות  הרופאים  בישיבות 
הרפואי וכן בשבוע המחקר, המתקיים מדי שנה 
בבית החולים. כמו כן, הרצאות ניתנות לכלל 
הסטאז'רים אחת לשבוע מטעם המחלקות 
והמכונים במרכז הרפואי "מאיר" על-ידי מנהלי 
מחלקות ורופאים בכירים בלבד. "סדנת תפירה" 
לכירורגיה  היחידה  מנהל  על-ידי  הנערכת 

פלסטית.

תורנויות מיון מגוונות: הסטאז'רים מבצעים 4 
תורנויות מיון מגוונות במיון הפנימי והכירורגי 
)כמקובל בכל הארץ(, ובנוסף מבוצעות על-ידם 
תורנויות גם במיון האורתופדי, כאשר במהלך 
תורנות זו הם מתלווים לאורתופד ומבצעים 
פעולות בסיסיות: גיבוס, תפירה ואף משתתפים 
בניתוחים. ניתנת לסטאז'רים אפשרות לבצע 
יותר מ - 4 התורנויות המתחייבות, כאשר כל 
התורנויות המבוצעות על-ידם הם בגיבוי של 
רופא. תורנויות במחלקת ילדים: התורנויות 
מבוצעות במיון ילדים על-ידי הסטאז'רים הם 

בליווי רופא בכיר.

הרדמה: במהלך סבב זה מחולקים הסטאז'רים 
לקבוצות קטנות של 2 - 3 סטאז'רים, מתלווים 
ומקבלים  צמוד  באופן  נמרץ  טיפול  לרופא 
הדרכות על ציוד הנשמה, הסבר לגבי גישה 

לחולה בטיפול נמרץ ועוד.

חודשי הבחירה: במהלך חודשי הבחירה ניתן 
אישור לסטאז'ר לבצע תורנויות במחלקה שבה

הוא מבצע את הבחירה )עד 4 תורנויות(. 
 

פעילויות לרווחת הסטאז'רים: מדיניות של "דלת 
פתוחה" בהנהלת ביה"ח; קיום שיחה אישית עם 
סגן מנהל בית-החולים במהלך הסטאז'; ארוחת 
– הנהלה, בהשתתפות  צהריים סטאז'רים 
סגן מנהל בית החולים כפלטפורמה להעלאת 
הנהלה  השתתפות  ועוד;  לטיפול  נושאים 
במפגשי הסטז'רים השבועיים; אחת לשנה 

מתקיים יום סיור לסטאז'רים.
     

במרכז הרפואי מאיר קיים צוות מצוינות בהובלת 
סגן מנהל ביה"ח ומנהלי מחלקות אשר מטרתו 
לאתר מצוינות בקרב הסטאז'רים, פיתוחם, 
הכשרתם והשתלבותם לאורך זמן בבית החולים.

המרכז הרפואי "מאיר", כפר סבא
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סטאז' במרכז הרפואי "רבין"
המרכז הרפואי "רבין" זוכה לעדיפות גבוהה 
ביותר בבחירת הסטאז'רים ולשביעות רצון 
גבוהה מאוד בכל הסקרים שבוצעו בשנים 
האחרונות. כמרכז שלישוני ומרכז-על לטראומה, 
המרכז מאפשר לסטאז'רים להיחשף למגוון 

רחב של תחומי רפואה ולרכוש ידע וניסיון. 
נוסף על מיקומו האטרקטיבי במרכז הארץ, 
עם נגישות גבוהה, כמרכז שלישוני ומרכז-על 
לטראומה, המרכז מאפשר לסטאז'רים להיחשף 
למגוון רחב של תחומי רפואה ולרכוש ידע וניסיון.  
לקראת הסטאז' מתקיימים ראיונות אישיים 
עפ"י בקשה ומסלול הסטאז' מותאם לצרכיו של 

הסטאז'ר ולהעדפותיו במידת האפשר. 
מדיניות "הדלת הפתוחה" של הנהלת המרכז, 
ומזכירת הסטאז'  של האחראי על הסטאז' 

מעניקה יחס אישי וחם לכל סטאז'ר.

תוכנית הסטאז'
המרכז מאפשר סטאז' במסלול ישיר. אפשר 
לבצע את חודשי הבחירה בכל בית-חולים, 

וביצוע התורניות במחלקה הנבחרת.
יתרונות נוספים לסטאז' ב"רבין": אפשרות 
לביצוע תורנויות מעבר ל - 4 תורנויות החובה 
החודשיות, במגוון תפקידים ומחלקות; תנאי 
עבודה טובים, ארוחות צהריים וארוחות לילה 

אישיות.
במהלך הסטאז' מתקיימים 5 ימי עיון מרוכזים 
לסטאז'רים במגוון נושאים, נוסף על מפגשי 

העשרה קצרים בתחומים ייחודיים.
מחקר - מרכז "רבין" מאפשר לסטאז'רים לעסוק 
במחקר, ובמטרה לעודד מחקר תוענק מלגת 
מחקר בסך 4,000 ₪ לסטאז'ר, שתוכנית מחקר 

שלו תאושר על-ידי הנהלת המרכז הרפואי.

אפשרויות להתמחות
"רבין"  מרכז  של  והמכונים  כלל המחלקות 
מוכרים להתמחות ולהתמחות-על. סטאז'רים 
מצטיינים זוכים לעדיפות בקבלה להתמחות 
המקצועות  המרכז.  של  המחלקות  באחת 
להתמחות שאמורים להיפתח במרכז הרפואי 
לקבלת מתמחים במהלך השנתיים הקרובות 
אורתופדיה,  אורולוגיה,  אונקולוגיה,  הם: 
אנדוקרינולוגיה, דימות, המטולוגיה, הרדמה, 
ילדים, כירורגיה כללית, כירורגיה פלסטית, 
כירורגיית כלי-דם, רפואה דחופה, נוירוכירורגיה, 
ניתוחי לב וחזה, נשים ומיילדות, עור עיניים, 
פתולוגיה,  גריאטרית,  פנימית  פנימית, 
גסטרואנטרולוגיה,  ריאות,  קרדיולוגיה, 

אנדוקרינולוגיה וגנטיקה.

המרכז הרפואי "רבין" הוא מרכז רפואי שלישוני 
מהגדולים והמתקדמים במדינת ישראל, הכולל 
"בילינסון"  שני בתי-חולים בפתח תקווה – 
כולל את  ו"השרון". מתחם המרכז הרפואי 
המרכז לרפואת ילדים "שניידר" )שבו מבוצע 
סבב במחלקות הילדים(, המרכז לבריאות הנפש 
"גהה", מרכז "פלסנשטיין" למחקר רפואי, בית 
הספר לסיעוד "דינה" וספרייה רפואית. המרכז 
הרפואי "רבין" משמש אחד מששת מרכזי-העל 

לטראומה במדינת ישראל.
של  לרפואה  לבית-הספר  מסונף  "רבין" 
אוניברסיטת תל-אביב ונמצא בקשרי מחקר 
ועבודה ענפים עם מרכזים רפואיים מהגדולים 
והמתקדמים בעולם, ורבים מחברי הסגל הם בעלי 
מינויים אקדמיים של האוניברסיטה. לבתי החולים 
"בילינסון" ו"השרון" תו תקן בינלאומי באיכות 
ובבטיחות בטיפול – אקרדיטציה מטעם ארגון  

.JCI )Joint Commission International( - ה

בתחילת דרכו בשנת 1936 היו 70 מיטות, 4 
מחלקות וצוות רפואי המונה 57 עובדים בלבד.

היום המרכז מכיל  1,300 מיטות, כ - 40 מחלקות 
והוא מעסיק יותר מ  - 4,500 עובדים, בהם 

כ - 1,000 רופאים וכ - 2,000 אחיות.

המהווה מרכז כוללני לטיפול בכל תחומי רפואת 
פנימית מהמובילות בארץ.   ורפואה  הנשים 
ביה"ח הינו מהמובילים בהכנסת טכנולוגיות 

חדשות בתחומי רפואה רבים. 

המרכז הרפואי עשיר במגוון של מחלקות, 
מכונים ומרפאות מהמובילים בישראל באיכות 
השירות הרפואי, בחדשנות טכנולוגית, במחקר 
אשפוז.  ובתנאי  עבודה  בתנאי  ואקדמיה, 
כמו  רבים,  מצוינות  מרכזי  הרפואי  במרכז 
מרכז "דוידוף" למחקר ולטיפול כוללני במחלות 
הסרטן -  הראשון מסוגו בישראל, שמטופלים 
בו כ 15% אחוז מכלל חולי הסרטן בישראל; 
מרכז השתלות שמבוצעים בו 70% מהשתלות 
האיברים בישראל; מערך קרדיולוגיה וניתוחי לב 
וחזה הגדול והמוביל בישראל; בית חולים לנשים  

המרכז הרפואי משמש מוקד לפעילות מחקרית 
ומדעית ענפה ומרכז להכשרת דור חדש של 
רופאים וחוקרים, העוסקים בפיתוח תוכניות 
והבסיסית.  מגוונות ברמה הקלינית  מחקר 
יחידות המחקר עובדות בשיתוף פעולה הדוק עם 
מחלקות בית החולים ועם הפקולטה לרפואה, 
וכמו כן עם מוסדות רפואיים ומכוני מחקר בארץ 
ובחו''ל. רשות המחקר במרכז "רבין" יוזמת 
פעילויות מחקר ופיתוח, שמפירותיה נהנים מדי 
שנה כ 10 - 15 חוקרים צעירים אשר נמצאים 

בתקופת התמחותם.

המרכז הרפואי "רבין", פתח תקווה
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המרכז הרפואי מעייני הישועה מוכר לסטאז'. 
תקופת הסטאז' מחולקת לחמשה וחצי חודשי 
חובה ובהמשך, הסטאז'ר יכול להמשיך בכל בי"ח 
אחר להמשך הסטאז' בהתאם להגרלת המשנה.

המחלקות המוכרות להתמחות הן: התמחות 
מלאה: פנימית, ילודים ופגים. התמחות חלקית: 
נשים, יולדות, הרדמה, ילדים. קבלת סטאז'רים 

ע"פ המתכונת הבאה: 
ביה"ח יקבל 6 סטאז'רים בשנה, לתקופה של  

חמישה וחצי חודשי סטאז':
3 חודשים רפואה פנימית

2 חודשי רפואת ילדים
2 שבועות הרדמה )מתוך חודש הרדמה וטיפול 
נמרץ(. הסטאז'ר יוכל להשלים שבועיים טיפול 
נמרץ בנאונטולוגיה בבית חולים זה, או טיפול נמרץ 
בכל בית חולים, בהתאם להגרלת משנה. להמשך 
תקופת הסטאז' יכול הסטאז'ר לבחור בכל בי"ח 

אחר בהתאם להגרלת המשנה. 

המרכז הרפואי "מעייני הישועה", בני ברק
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תנאי עבודה הולמים
במרכז הרפואי תל אביב אנחנו מקפידים על תנאי 
עבודה הולמים לסטאז'רים שלנו ובכלל זה: תשלום 
עבור שעות נוספות מהשעה הראשונה; הקפדה 
על מסגרת שעות העבודה. תורנות לילה מסתיימת 
ב - 10:00 בבוקר; ארוחות בחדר האוכל של ביה"ח 
במחיר סמלי; סבסוד למכונות השתייה והמזון 
האוטומטיות )בתורנות(; חניה חינם במרכז  ת"א

תוכנית הסטאז'
מאושר  )אינו   Straight Internship מסלול 

לעתודאים( 

אפשרויות להתמחות
מגוון  בכל  מציע התמחות  הרפואי  המרכז 
המקצועות הקיימים לרבות תתי התמחויות 
מגוונות. אנו משקיעים רבות בשיפור מתמיד 
של ההתמחות ולראיה שיעור מעבר הבחינות 
ע"י המתמחים אצלנו הינו מהגבוהים בישראל 
)מעל 80% הצלחה בבחינות שלב א' ומעל 

90% הצלחה בבחינות שלב ב'(. 

את אותה מדיניות מיישם המרכז הרפואי גם על  המרכז הרפואי תל אביב הוא מרכז רפואי שלישוני 
תקופת הסטאז'.  מהגדולים במדינת ישראל, המשרת את אוכלוסיית 

העיר, המונה יותר מ - 360,000 תושבים וכן 
יותר ממיליון איש הנכנסים אליה מדי יום. אנו 
רואים כמטרה עליונה את מתן הטיפול הרפואי 
האיכותי ביותר, במיוחד לחולים עם בעיות רפואיות 
מורכבות. לכן, משמש המרכז הרפואי תל אביב  
גם כמרכז- על )Referral Centre( בתחומים 
הנחשבים מרכזי מצוינות ייחודיים המושתתים על 
מנהיגות רפואית מובילה, המשלבת מחקר וחינוך 
רפואיים. על מרכזי המצוינות נמנים, בין היתר, 
המערך האונקולוגי, האורתופדיה האונקולוגית, 
הכירורגית,  גרון, החטיבה  אוזן,  אף,  מערך 
הכירורגיה הפלסטית, המחלקה הנוירוכירורגית, 

מערך העיניים, המערך הקרדיולוגי ועוד.
אסטרטגיית בית החולים מתמקדת בהשקעה בהון 
האנושי, בראש ובראשונה ברופאים, הן בהקמת 
מוקדי מצוינות ייחודיים והן בעידוד מחקר ויישום 
של טכנולוגיות מתקדמות. זו הסיבה שהמרכז 
במספר  המוביל  החולים  בית  הוא  הרפואי 
המחקרים הנערכים בין כתליו. רופאי בית החולים 
משלבים פעילות רפואית ענפה עם עבודת מחקר 
ופיתוח ומאות מחקרים מתבצעים בו מדי שנה. 

סטאז' בהתאמה אישית
במרכז הרפואי קיימת פונקציה ייחודית, סמנכ"ל 
רופאים, אשר בין היתר מתפקידו לפתח את 
הקריירה של דור רופאי העתיד בבי"ח ולהצמיח 
מתוכם רופאים התורמים לפיתוח הידע הרפואי, 
בעלי ניסיון עשיר ומגוון, שגישתם גישה אנושית, 
חמה ואכפתית ושאפשר לסמוך עליהם . משרד 
סמנכ"ל הרופאים אמון על כל הקשור בקליטת 
סטאז'רים, תכנון הסטאז', ליווי הסטאז'רים במהלך 
הסטאז', הערכת הסטאז'רים במהלך הסטאז', 
זיהוי וטיפוח סטאז'רים מצטיינים ותכנון המשך 
השתלבותם של סטאז'רים מצוינים כרופאים 

במרכז הרפואי ת"א. 
עם תחילת הסטאז' תתואם לך פגישה אישית 
עם אחראית הסטאז' בבי"ח לצורך תיאום תכנית 
סטאז' פרטנית. השיבוץ נעשה אחרי הפגישה 
האישית, תוך התחשבות ברצונותיך ובכישוריך  
ולא באמצעות תכנת מחשב. בהמשך, משרד 
סמנכ"ל הרופאים הוא הכתובת שלך לכל בקשה 
ושאלה והוא מקיים עמך קשר אישי ורציף לכל 

אורך הסטאז'.

שלישוני שיש בו את כל המחלקות וההתמחויות 
מאפשרת חשיפה לקליניקה מאוד מגוונת כבר 
במהלך הסטאז', חשיפה להיקף ידע עצום, מחקר 
וטכנולוגיה. בתור סטאז'ר תשמש כאיש צוות 
מלא בכל מחלקה שבה תמצא ותהנה מהוראה 
צמודה ואיכותית תוך התנסות קלינית משמעותית 
במחלקות מובילות ובתנאים מצוינים. אם אתה 
מעוניין בכך ומתאים, המרכז הרפואי מאפשר לך 
לשלב מחקר במקביל לעבודה הקלינית וחניכה 
אישית ע"י רופא בכיר, מוביל בתחומו, בכל מהלך 
הסטאז'. מעבר לזה, המרכז הרפואי מאפשר לך 
לעשות את חודשי האלקטיב בכל מקום, כולל 

בחו"ל.

היתרון לגודל - בתור סטאז'ר במרכז הרפואי תל 
אביב תהנה מהתנאים הטובים ביותר לסטאז' 
במדינת ישראל. ההתמחות בבי"ח שהוא מרכז 

מעודדים מצוינות - המרכז הרפואי תל אביב מציע 
תוכניות מגוונות לפתוח מצוינות. מלגות מצוינות ל
Fellowship, פרסים כספיים המוענקים מדי שנה 
לסטאז'רים המצטיינים ולסטז'רים המובילים 

מחקר. 
למתמחים בביה"ח מוצעים שני מסלולי מצוינות 
עיקריים: מסלול "אוריון" המיועד לפיתוח רופאים 
חוקרים; מסלול "אופק" המיועד לעידוד מצוינות 

בשדה הקליני. 
מעבר לזה, תורמים שונים מאמצים רופאים - 
חוקרים העוסקים בתחומם בבית החולים ובמקביל 
עוסקים במחקר ייחודי במעבדה. האימוץ הוא ל-3 
שנים בהיקף כספי של מאות אלפי שקלים מה 
שמאפשר לאותם רופאים - חוקרים להתמסר 

לעבודתם ולבנות עתיד משולב קליני - מחקרי.

המרכז הרפואי ע"ש סוראסקי, "איכילוב", תל-אביב 
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סטאז' במרכז הרפואי על-שם חיים שיבא
הסטאז'  האחרונות  שבשנים  סוד  זה  אין 
ב"שיבא" אינו נמנה עם הכתובות המבוקשות 
ביותר, בעיקר בקרב בוגרי הארץ. ייתכן שהדבר 
נובע מן העובדה שבית-החולים אינו ממוקם בלב 
תל-אביב, והסטאז'רים הצעירים רואים בכך 
פגם, ובהחלט ייתכן שהסיבה האמתית היא 
הסטנדרטים המקצועיים המוקפדים הנדרשים 
מן הסטאז'ר המגיע ל"שיבא". כך או כך, הרוב 
המוחלט של אלה המסיימים את תקופת הסטאז' 
ב"שיבא" מעידים כי תקופת הסטאז' העשירה 
המעלה  מן  מקצועית  חוויה  והיוותה  אותם 
הראשונה. ב"שיבא" מתייחסים לסטאז'רים 
כרופאים לכל דבר, השאיפה למצוינות בולטת  
והם מקבלים אחריות וחופש פעולה גדול מן 

הצפוי בכל מה שקשור לטיפול בחולים.  
העובדה ש"שיבא" הוא בית-חולים שלישוני 
הקולט מטופלים מכל רחבי הארץ מעמידה 
אותו בקו הראשון של בתי-החולים העמוסים 
ביותר. עובדה זו משפיעה, כמובן גם על עומס 
העבודה המוטל על הסטאז'רים. אולם מה 
שעלול להצטייר כחסרון נקודתי, הופך ללא ספק 
ליתרון משמעותי כאשר מסכמים את תקופת 
הסטאז' ואת הכלים שהיא מעניקה לסטאז'ר 

לקראת תקופת ההתמחות.
בשורה התחתונה: תדמית לחוד ומציאות לחוד. 
הסטאז' ב"שיבא" הוא אתגר המומלץ לכל 
סטודנט לרפואה המבקש להיחשף לרפואה 
אמיתית, למנטורים הטובים ביותר, להתנסות 
רצינית ולצבירת ניסיון וביטחון כחלק מהכשרתו 

המקצועית.

לדלת פתוחה בהנהלה ואצל אחראי הסטאז', 
ואוזן קשבת ומתן מענה לכל פניותיהם.

תוכנית הסטאז' ב"שיבא" נקבעת בתחילת שנת 
הסטאז', תוך התחשבות בבקשות הסטאז'רים. 
בית-החולים מאפשר הגשת בקשות לשינויים 
בתוכנית השנתית שנקבעה, ועושה ככל האפשר 
כדי להיענות להן. בנוסף, זוכים הסטאז'רים 

הפעילות  בכל  שותף  ב"שיבא"  הסטאז'ר 
הרפואית של המחלקה, בהשגחת הממונים 

עליו ובהדרכתם.

תוכנית הסטאז'
מיון  תורנויות  שתי  לעשות  מחייב  "שיבא" 
כשהבחירה נעשית בבית-החולים או מחוצה לו, 
תוך התחשבות במקרים שבהם הבחירה נעשית 

בבית-חולים מרוחק מ"שיבא".
בנוסף, מאפשר גם מסלול ישיר להתמחות. 

זכויות וחובות הסטאז'ר 
בהתאם לתקנון הסטאז', הסטאז'רים מחויבים 
הסטאז'.  במהלך  תורנויות   44 בלפחות 
באפשרות   הסטאז'רים לבצע יותר מ - 44 
תורנויות בתשלום נוסף, באישור מראש על-ידי 
הנהלת בית-החולים ובתנאי שיבוצעו במקום 

רופא.  
תקופת היעדרות בסטאז' בגין שירות מילואים, 
כחלק  תיחשב  יום,   30 עד  לידה,  או  מחלה 
מהסטאז'. כל תקופה שמעבר ל - 30 יום תחייב 
הארכת הסטאז' שלא על חשבון החופשה וללא 

תשלום. 
בבית-החולים מתקיים אחת לחודש קורס החייאה 
מתקדמת למתמחים, כשבכל קורס משובצים גם 

סטאז'רים. 
במסגרת ההדרכה לסטאז'רים בבית-החולים 

מתקיימת סדרת סדנאות בנושאים שונים. 

הסטאז' השנתית. הסטאז'ר ישוחרר מכל פעילות 
מחלקתית בימים אלה. 

הסדנאות הן חובה לכלל הסטאז'רים העובדים 
במרכז, וקיימת חובת החתמה בפנקס הסטאז'.   
במהלך תקופת הסטאז' תתקיימנה כ - 6 סדנאות 
עדכון בנות 4 שעות, כחלק בלתי נפרד מתוכנית 

כמו כן, ניתנת חנייה חינם במתחם המרכז הרפואי, 
ארוחות צהריים בחדר האוכל בעלות מינימלית, 
כמו גם ארוחות בתורנות. קיימת אפשרות למגורים 
בעלות נמוכה במעונות בית-החולים, הזכות נקבעת 
לפי מרחק מגוריו של הסטאז'ר מבית-החולים. 

מובטחים שני ימי ספרייה מדי חודש.

תוכניות מחקר
במסגרת התוכניות השונות המופעלות במרכז 
וגם סטודנטים  "שיבא", סטאז'רים  הרפואי 
לרפואה בשנה השישית, יכולים להתקבל ולקחת 

חלק בפרויקט "תלפיות", כמפורט לעיל.

המרכז הרפואי הגדול ביותר בישראל בפרט 
ובמזרח התיכון בכלל, על שני בתי-החולים שבו: 

בית-החולים הכללי ובית-החולים השיקומי.
בית-החולים הוקם ב - 1941 על-ידי הצבא 
האמריקני, ומאוחר יותר הפך לבית-חולים מס' 
6 של חיל האוויר המלכותי הבריטי. עם הקמת 
המדינה הפך "שיבא" לבית-חולים מס' 5 של 
צה"ל, ולאחר חמש שנים בשנת 1953 הפך 

לבית-חולים אזרחי.
במתחם הקמפוס של המרכז שוכן גם בית-

החולים לילדים על-שם אדמונד ולילי ספרא.
המרכז הרפואי "שיבא" מוביל את הישגי המדע 
שלישוני   רפואי  כמרכז  בישראל.  והרפואה 
קיימת בו פעילות אקדמית ומחקרית מובילה 
ומגוונת, הוא משמש כמרכז לימוד עבור בית 
הספר לרפואה באוניברסיטת תל-אביב, ובולטת 
בו ההשקעה בדור המשך של רופאים ואנשי 
צוות הרפואה והסיעוד. רבים מחברי הסגל 
במרכז הרפואי משתתפים בהוראה קלינית של 
הסטודנטים לרפואה באוניברסיטת תל-אביב 
וכן בהוראה של סטודנטים אמריקנים בתוכנית 

"ניו יורק".

מונה   הרפואי  המרכז  של  הרפואי  הסגל 
כ - 7,000 עובדים: מתוכם כ - 1,250 רופאים, 
כ - 2,300 עובדי  סיעוד, כ- 1,500 עובדים 
במקצועות הפארה-רפואיים וכ - 1,700 עובדי 

מינהל ומשק. 
נוסף על אלה, פועלים במרכז 985 אנשים ללא 
שכר:  מתנדבים, משתלמים מהארץ ומחו"ל,  
כמו גם 500 מתנדבים פעילים נוספים של ארגון 

"יעל", חוקרים ועוד. 
של  כולל  שטח  על  נפרש  הרפואי  המרכז 
800 דונמים והוא כולל 1,640 מיטות אשפוז 
במחלקותיו השונות, 175 מיטות אשפוז יום, 
ובנוסף 85 מיטות במלון הרפואי הצמוד אליו, שבו 
מתארחים חולי לב לתקופת החלמה וחולי סרטן 
המגיעים מכל הארץ לטיפולים שאינם מצריכים 

אשפוז.
"שיבא" משמש כמרכז כלל ארצי בתחומים 
שונים כגון: ייעוץ גנטי במהלך הריון; ביצוע 
בדיקת טאי זקס; בדיקות לחולי המופיליה;  
סיסטיק פיברוזיס; המו-דיאליזה וחולי ריאות 
הנזקקים למכשיר המספק חמצן דרך ממברנה 

חוץ-גופית.
המרכז הרפואי מקדם את השלום בינינו ובין 
שכנינו ויוצא ביוזמות טיפול ושיקום לכל תושבי 

האזור מסביב למדינת ישראל.

מצטיינים ורופאים בעלי הכשרה במחקר, רובם 
 PhD. ו MD בעלי תארים של

גוברת מחויבות הנהלת  בשנים האחרונות 
המרכז הרפואי לקדם את המחקר, והתוצאה 
היא השקעה בתשתית ייחודית למחקר והקמת 
קבוצות בינתחומיות, שמצטרפים אליהן חוקרים 

במרכז קיימות קבוצות מצוינות בחקר המוח, 
וכד'.   הסרטן, גנומיקה, גנטיקה מולקולרית 
כמו  רבים  בתחומים  מחקרים  מתבצעים 
קרדיולוגיה, אונקולוגיה, עקרות, גנטיקה, מחלות 

מידבקות, אפידמיולוגיה ועוד.
גם בבית-החולים לילדים על-שם אדמונד ולילי 
ספרא מתבצעים באופן שוטף מחקרים מגוונים  
על ידי מספר רב של רופאים, כאשר חלקם 
מנהלים מעבדות מחקר גדולות או שותפים 
בפעילויות מעבדתיות. בית-החולים לילדים הוא 
מוסד מוביל בישראל במחקר יישומי, שייעודו 

להביא מזור למחלות ילדים חשוכות מרפא. 

תוכנית "תלפיות"
מזה כ - 8 שנים פועלת בשיבא תוכנית "תלפיות"  
לאיתור ולפיתוח דור מנהיגי העתיד ברפואה 
ובמחקר רפואי. תוכנית חמש שנתית שבמהלכה 
ניתן סיוע כספי וחניכתי לקבוצה נבחרת של 
רופאים צעירים מצטיינים במסגרת המועדון 

היוקרתי של התוכנית.
ב"תלפיות שיבא" תומכת קרן מלגות המאפשרת 
לימודים  פעילות מחקרית,  מימון  לנבחרים 
והשתלמויות, השתתפות בכנסים, פרסומים 

מדעיים ועוד.
לכל רופא שנבחר מותאמת תוכנית פיתוח אישית 
מפורטת ומותאמת להתפתחותו המקצועית.  
הרופא משתתף גם בתוכנית העשרה מוסדית 

משותפת לכל חברי תלפיות.

המרכז הרפואי ע"ש חיים "שיבא", תל השומר
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התמחות במרכז הרפואי "וולפסון"
הרפואי  המרכז  קטנות,  לחברות  בדומה 
או  עבודה  מקום  מעוד  יותר  הוא  "וולפסון" 
התמחות. המרכז שם את המתמחים במרכז 
במטרה לאפשר את עבודתם ולמידתם בצורה 
הטובה ביותר, למרות עומס העבודה שמצויה 

בו מערכת הבריאות כיום. 
הנהלת המרכז הרפואי מקפידה לקיים את 
ההסכם שנחתם עם ההסתדרות בשנת 2011, 
כולל מתן תגמול על תורנות 7 ויותר, וכולל אוזן 

קשבת לבעיות המתמחים. 
מבחינה אקדמית, המרכז הרפואי אינו נופל 
ממרכזים רפואיים גדולים ממנו. בית-החולים 
מאפשר יציאה להשתלמויות, מעודד ביצוע 
עבודה אקדמית ומקיים מערכי עדכון אקדמי 
שוטף כחלק מישיבות הבוקר המחלקתיות. רוב 
המחלקות במרכז מסונפות לאוניברסיטת תל-
אביב, ורופאים מתמחים משתלבים במערך 
האקדמי בלימוד והדרכה של סטודנטים מכל 

הרמות. 
המרכז הרפואי "וולפסון" ממליץ למתמחים 
להשתתף בלימודי המשך ובקורס הכנה לשלב 
א' ו - ב' של הפקולטה לרפואה של אוניברסיטת 
הלימודים  בעלות  משתתף  ואף  תל-אביב 

באוניברסיטה.

המרכז הרפואי וולפסון הוא בית-חולים ממשלתי 
כללי, שהוקם בשנת 1980 בשטח המוניציפלי 
של העיר חולון, הגובלת בחלקה הדרומי של 
תל אביב-יפו. בשנים האחרונות נמצא המרכז 
בשלב של פיתוח מואץ, על-מנת להתאים את 
היקף השירותים המוצעים לאוכלוסיית האזור 
ההולכת וגדלה. הפיתוח בא לידי ביטוי בהגדלה 
משמעותית של מספר מיטות האשפוז ועלייה 

במספר תקני הצוות הרפואי והפרא-רפואי.
אוכלוסייה של למעלה   כיום משרת המרכז 
מ - 500,000 תושבים: תושבי חולון, בת ים, 
אזור, יפו, שכונותיה הדרומיות של תל-אביב-יפו 

ומערב ראשון לציון.
במרכז הרפואי 672 מיטות אשפוז בתוספת 
30 מיטות לאשפוז יום, ביותר מ - 60 מחלקות 

ויחידות רפואה בתחומי הרפואה המודרנית.
המרכז הרפואי "וולפסון" מספק שירותי רפואה 
 45 וכירורגיה מודרניים ומקיפים ביותר מ - 
התמחויות, ומכסה את כל תת-ההתמחויות 
המוכרות. בנוסף, בית-החולים מספק שירותים 
לב,  ניתוחי  החוץ-גופית,  בתחומי ההפריה 
נוירולוגיה, רפואת ילדים על כל תת-התמחויותיה, 
רפואת ריאות )Pulmonology(, אף-אוזן-גרון, 

גסטרואנטרולוגיה והמטולוגיה. במרכז פועלת 
מחלקה של ניתוחי לב ילדים ויחידה לטיפול 
נמרץ ילדים, כמו גם יחידת טיפול נמרץ של 

פגים.
מרבית מחלקות מסונפות לבית-הספר לרפואה 
 100  - ויותר מ  של אוניברסיטת תל-אביב, 
מרופאי "וולפסון" מכהנים במינויים שונים בבית-
הספר לרפואה, החל ממדריך ועד פרופסור מן 
המניין. ב"וולפסון" מתמחים ומשתלמים רופאים 
גאנה,  אתיופיה,  בהן  מתפתחות,  מארצות 
אקוודור, הונדורס וגיאורגיה. כמן כן, מתקיימות 
פעילויות מחקריות במרבית המחלקות הקליניות 
בתחומי התמחותן, ומאמרים רפואיים של סגל 
בית-החולים מתפרסמים בתדירות בכתבי-
ובעיתונות הבינלאומית. את  עת מקצועיים 
הצעות המחקר אשר כוללות שימוש בתרופות, 
תוספי מזון, חומרים כימיים וביולוגיים, אבזרים 
ומכשירים רפואיים מאשרת ועדת הלסינקי 

המוסדית.

סטאז' במרכז הרפואי "וולפסון"
המרכז הרפואי מתאפיין באווירה משפחתית. 
כל העוסקים בתוכנית הסטאז' עושים כמיטב 

יכולתם לסייע בכל שאלה או בעיה.

חובות וזכויות הסטאז'ר
יום הכנה והיכרות עם הסטאז'רים המתחילים, 
בהשתתפות בעלי התפקידים המלווים את 
תוכנית הסטאז'; גמישות בתכנון תוכנית הסטאז' 
תוך התייחסות לבקשות הסטאז'ר; תו חנייה 
המאפשר חנייה במרכז הרפואי; יחס אישי 
ודלת פתוחה להנהלת המרכז הרפואי; ארוחות 

צהריים בחדר האוכל מוזלות.

המרכז הרפואי ע"ש אדית "וולפסון", חולון

3940



"מועדון ידע" לסטאז'רים
לראשונה בישראל הוקם במרכז הרפואי אסף 
הרופא מועדון לסטאז'רים לצבירת ידע ממוקד 
לפעילות  בין המידע האקדמי  גשר  שיהווה 
הרפואית המעשית וישפר את ההתמודדות 
נושאים  בחרנו  כמטפלים.  שלנו  היומיומית 
ועד  חשובות  מעשיות  מסוגיות  מרתקים: 
לדילמות אתיות מורכבות שיהיו אבני דרך 
בידע המצטבר של הסטאז'רים ויהוו נדבך נוסף 
בהשלמת הכשרתם כרופאים. בין הנושאים: 
חיסונים ואתיקה, שיטות מתקדמות לכריית מידע 
במאגר Pubmed, קורס בפענוח דימות, קורס 
באק"ג, החדרת נקזים, סדנה לתפירה, חידושים 
בנוירולוגיה, חידושים ברפואת עור, חידושים 

בכירורגית חזה והגישה לחולה הפסיכיאטרי.
תוכנית "לצעוד ביחד" "ומבט פנימי": בית-
לסטאז'רים  אישית  תוכנית  מקיים  החולים 
פנימית,  ברפואה  להתמחות  שמעוניינים 
ובמסגרתה רופאים מומחים מהחטיבה הפנימית 
כל השנה. מעבר  לאורך  מלווים סטאז'רים 
למפגשים האישיים נעשות התאמות ייחודיות, 
שבהן הסטאז'ר משתלב במחלקות נוספות, 
לדוגמה קרדיולוגיה וגסטרואנטרולוגיה, במהלך 

חודשי הסטאז' ברפואה פנימית.

זכויות הסטאז'ר במרכז הרפואי
מוענקות שתי מלגות של 5,000 ₪ כל אחת 
מדי שנה לסטאז'רים המבצעים מחקר ביחידת 
המחקר של המרכז הרפואי; שי לחגים בראש 
השנה ובפסח; מעון ויצ"ו מגיל שלושה חודשים 
ועד ארבע שנים; חניה חינם בשטח בית-החולים; 
טלפון סלולרי בהתאם לתנאים של מכרז עובדי 

המדינה. 

תוכנית מחקר לסטאז'רים
"מצוינות  תוכנית  מתקיימת  בבית-החולים 
במחקר" בראשותו של ד"ר שי אפרתי, מנהל 
יחידת המחקר של המרכז הרפואי, המעודדת 
סטאז'רים להשתלב במחקר במהלך הסטאז'. 
התוכנית מוצגת בפני הסטאז'ר במפגש השנתי. 
לכל סטאז'ר המעוניין לבצע מחקר בבית-החולים 
ניתנת האפשרות להשתמש במכלול השירותים 

המפותחים הקיימים בקמפוס.

אפשרויות להתמחות
 אפשרויות להתמחות במחלקות:

כירורגיה, פנימיות והרדמה.

המרכז הרפואי "אסף הרופא" הוא בית-החולים 
בגודלו  הרביעי  הממשלתי  האוניברסיטאי 
המשרת  השפלה,  באזור  והמרכזי  בישראל 
באזור  נפש   2,000,000  - כ  של  אוכלוסייה 
והשפלה. את מרפאות החוץ, המיון,  המרכז 
עשרות  מגבים  והיולדות  האשפוז  מחלקת 
בכל   ומעבדות  מרפאות  מכונים,  מחלקות, 
תת-ההתמחויות הרפואיות. מחלקות המרכז 
לבית-הספר  רשמי  באופן  מסונפות  הרפואי 
לרפואה על-שם "סאקלר" באוניברסיטת תל אביב.

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

לאומיים ובינלאומיים יוקרתיים ומתפרסמים 
בעיתונות המדעית הבינלאומית.

במרכז הרפואי "אסף הרופא" עובדים כ - 3,400
רופאים, חוקרים, אנשי מקצועות רפואה נלווים,
צוות סיעודי ואנשי מנהלה. במרכז הרפואי
כ - 850 מיטות אשפוז כלליות, 110 מיטות
אשפוז יום, 80 מיטות גריאטריות, 64 עריסות
יונקים ו - 21 חדרי ניתוח, מתוכם 5 חדרי ניתוח
במסגרת אמבולטורית. ב"אסף הרופא" פועלת
יחידת מחקר ובה נערכים מחקרים בסיסיים
וקליניים, חלקם במסגרת מחקרים בינלאומיים.
ממצאי המחקרים הנבחרים מוצגים בכנסים

סטאז' במרכז הרפואי "אסף הרופא"
במרכז הרפואי "אסף הרופא" הוקם צוות, שכל 
מטרתו לסייע לסטאז'ר לנצל את המרב משנה 
זו החל בתכנון הסטאז', עבור בליווי ופתרון 
בעיות ועד זיהוי סטאז'רים מצטיינים ותכנון 
השתלבותם בצוות של רופאי בית-החולים. 
בזכות כל אלה, כבר שנים רבות ש"אסף הרופא" 
בין בתי-החולים המובילים ברשימת  נמצא 
העדפות הסטודנטים. הסטאז'רים זוכים ליחס 
אישי ודלת פתוחה במהלך כל שנת הסטאז', 
ויחסי הצוות  כחלק מהאווירה המשפחתית 

המעולים המאפיינים את בית החולים שלנו.
היכרות  בשיחת  נקבעת  הסטאז'  תוכנית 
עם הסטאז'ר, מתוך רצון ונכונות לבנות את 
התוכנית האופטימלית המתאימה להעדפותיו 
של הסטאז'ר בשילוב עם צרכי בית-החולים. 
במרכז הרפואי יש כ - 70 סטאז'רים, המשולבים 

במחלקות השונות בהתאם לתוכנית הסטאז'.

בשנת  רואה  הרופא  אסף  הרפואי  המרכז 
הסטאז' הזדמנות ללמידה והתנסויות קליניות 

ומחויב למטרה זו.
הסטאז'ר הוא חלק אינטגרלי מצוות המחלקה, 
תוך שיתוף בכל מסגרת הוראה. בנוסף, הנהלת 
המרכז מעודדת את מנהלי המחלקות להזמין 
את הסטאז'רים שנמצאים במחלקה באותה עת 
להשתתף בכנסים המקצועיים המתקיימים מחוץ 
לבית-החולים. המרכז מקיים ימי עיון לסטאז'רים 
בנושאים שונים, כגון דימות, כלכלת בריאות, 

סוגיות מתקדמות ברפואה ועוד.

המרכז הרפואי "אסף הרופא", צריפין
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להלן זכויותיו של הסטז'ר ב"קפלן":
מועד תחילת הסטאז' הינו גמיש ויקבע על פי 
בקשתו והעדפתו של הסטז'ר. אנו מאשרים  לכל 

סטז'ר לקבוע  את מועד תחילת הסטאז''.  
מגורים בביה"ח יינתנו לסטז'ר על פי קריטריונים 	 

והחלטת וועדה, ועל בסיס מקום פנוי.
אחת לשנה מוענקת מלגה לסטז'ר מצטיין. 	 

סטז'רים מצטיינים יקלטו להתמחות בביה"ח 
עפ"י בקשתם.

חניה חינם בשטח ביה"ח.	 
ארוחת צהריים בחדר - אוכל פרסונל, וארוחת 	 

ערב לתורנים. 

מסלולי הסטאז'
ביצוע סטאז'' במסלול ישיר: פנימית, ילדים 

וכירורגיה כללית.
 מנהלת תוכנית סטז'רים: 

טלפון: 08-9441618;  פקס: 08-9417898

המרכז הרפואי "קפלן" הינו מרכז רפואי אקדמי, 
המסונף לאוניברסיטה העברית בירושלים.

"קפלן" משרת אוכלוסייה של כ - 1,000,000 
נפש, מאזור המרכז והשפלה ושייך לרשת בתי 

חולים של קופת חולים "שרותי בריאות כללית".
למעלה   מועסקים  "קפלן"  הרפואי  במרכז 
מ - 2,500 עובדים: רופאים, חוקרים, צוותי סיעוד, 

טכנולוגיים, פרא-רפואיים ואנשי מנהלה ומשק.
במרכז הרפואי "קפלן" 554 מיטות אשפוז כלליות, 
75 מיטות אשפוז יום, 15 חדרי ניתוח, 26 עמדות 
מיון, 19 עמדות דיאליזה ו - 54 עריסות לתינוקות. 
במרכז הרפואי קיימים כלל מקצועות הרפואה 

)למעט נוירוכירורגיה(.
מבדקי  את  יתרה  בהצלחה  עבר  "קפלן" 
חברת  של  הבינלאומיים  האקרדיטציה 
JCI - Join Commission International
והינו אחד מבתי החולים הבודדים בישראל 
הרשאים לשאת תו תקן איכות של "פלטינה".

  

סטאז' במרכז הרפואי "קפלן": 
נתון   יש בכל חודש  "קפלן"  במרכז הרפואי 
כ - 60 סטז'רים פעילים. במרכז הרפואי הוקמה 
יחידה לליווי צמוד של הסטז'ר, וזאת לטובת 
פיתוח כח אדם איכותי עתידי, וקשירת המרכיב 
האיכותי לביה"ח. ד"ר קובי חביב סגן מנהל 
שושי  והגב'  הסטז'רים,  על  אחראי  ביה"ח 
גליצקי המנהלת האדמיניסטרטיבית אחראית 
על הסטאז'' ומשמשת אם לכל הסטז'רים. בנוסף 
קיים צוות מנהלה המלווה את הסטז'ר מרגע 
שיבוצו לביה"ח ועד לסיום הסטאז'' וקבלת 

הרישיון.
הליווי הינו בכל שלבי הסטאז': קליטה, תכנון 
מסלול הסטאז', התחשבות בצרכיו האישיים של 
הסטז'ר, פתרון בעיות ועידוד למצוינות, והכל 

בשילוב הסטז'ר עצמו. 

במרכז הרפואי "קפלן" תוכנית אקדמית בה 
כלל  ביה"ח.  מצוות  כאחד  הסטז'ר  שותף 
המחלקות בהן מתבצע הסטאז'' ערוכות לקליטת 
הסטז'ר, הדרכתו והכשרתו. הסטז'ר הינו חלק 
מסגל ההוראה בביה"ח ומצוות ביה"ח, וזכאי 
לכל ההטבות כאחד מעובדי ביה"ח: ארוחות, 
חניה, מתנות בחגים וכו'. ביה"ח מכבד את כל 
ההסכמים שנקבעו בחוק "בהסכם הרופאים" 

והסטז'ר נכלל בהסכמים אלו.
הסטז'רים במרכז הרפואי "קפלן" זוכים ליחס 
אישי בכל עת במהלך שנת הסטאז' ולדלת 
פתוחה לכל שאלה ובקשה. אנו מקבלים בברכה 
סטז'רים המבקשים לבצע אלקטיב מבתי חולים 
אחרים, על מנת לבחון אפשרות להתמחות 
ב"קפלן". סטז'ר באלקטיב הופך גם הוא לחלק 
מצוות המחלקה, וזכאי לכלל הזכויות וההטבות.

המרכז הרפואי "קפלן", רחובות

המרכז הרפואי "קפלן" שם לו למטרה לטפח את הסטז'רים, לאתר את רופאי העתיד 
האיכותיים, ולקלוט את המרכיב האיכותי לשרותיו.



    המרכז הרפואי "הדסה" הוא מרכז-על שלישוני, 
בו מתקיימת פעילות ענפה בכל התחומים 
הקליניים והאקדמיים. המרכז כולל שני בתי-
חולים אוניברסיטאיים: עין כרם והר הצופים 
בירושלים. בנוסף כולל המרכז את הפקולטה 
לרפואה, פקולטה לרפואת שיניים, בית-ספר 
לסיעוד, בית-ספר לבריאות הציבור ובית-ספר 
לריפוי בעיסוק. "הדסה" מפעיל גם שירותי 
רפואה פרטיים, שר"פ הדסה, המאפשרים 
בחירות רופא להתייעצות, לניתוח או לחוות 
דעת מתוך רופאי הדסה הבכירים. המרכזים 
הרפואיים מהווים את פועלו המרכזי של ארגון 
"הדסה", הסתדרות הנשים הציוניות באמריקה 

מיסודה של הנרייטה סאלד.
ב"הדסה" מטופלים מדי שנה יותר ממיליון איש 
ב - 120 מרפאות החוץ שלה, ביותר מ - 70 
מחלקות האשפוז ועוד יחידות התמחות רבות 

בבית-החולים. 
במרכז הרפואי "הדסה" מועסקים כ - 6,000 
אנשי מקצוע, מתוכם 1,200 רופאים ו - 2,000 
אחיות. בבתי-החולים של המרכז יש כ - 1,150 

מיטות אשפוז ויותר מ - 30 חדרי ניתוח.

המרכז מספק כמעט כל שירות רפואי הניתן 
במרכזים הרפואיים המתקדמים ביותר בעולם. 
כמה מן המחלקות ב"הדסה" הן היחידות מסוגן 
בירושלים, אחרות הן ייחודיות בישראל, דבר 
אשר הביא את ממשלת ישראל להכיר ב"הדסה" 

כמרכז לאומי בכמה התמחויות רפואיות.
כמחצית מן המחקר הרפואי בבתי-החולים בארץ 
מתנהל במרכז הרפואי "הדסה". בכל מחלקה יש 
יחידות מחקר, ובבתי-החולים יש מרכזי מחקר 
רב-תחומיים רבים, וכן מספר מרכזי מצוינות 
בהם מתקיימת פעילות רפואית קלינית בשיתוף 

פעולה של רופאים ומדענים.
המרכז הרפואי "הדסה" מקיים רפואה יישומית 
)Transnational medicine( - שילוב של מכשור 
רפואי וציוד ניתוחי מתקדמים, יחד עם מחקר 
רב-תחומי מוביל ופעילויות פיתוח רפואי. רופאי 
"הדסה" לוקחים את הבעיות הרפואיות של 
מטופליהם אל המעבדה, מתמודדים איתן תוך 
בדיקת פתרונות אפשריים ובוחנים הנחות יסוד 
באמצעות ניסויים קליניים בחיפושים אחר דרכים 
חדשות להבנת תהליכים רפואיים, אבחון  וטיפול.

סטאז' במרכז הרפואי האוניברסיטאי "הדסה"
ההתמחות מתבצעת בשילוב בשני בתי-החולים 
של המרכז הרפואי. המרכז מאפשר לבצע את 
חודשי הבחירה מחוץ להדסה וגם במעבדות 

מחקר המאושרות על-ידי הר"י.
המרכז הרפואי הדסה מאפשר גם סטאז' עם 
מסלול ישיר להתמחות במקצועות פנימית, 

ילדים וכירורגיה כללית. 
הסטאז'רים בהדסה נהנים מעבודה עצמאית 
תוך פיקוח והנחיה של מיטב הרופאים בכל 
התחומים ומוזמנים להשתלב במחקרים פעילים. 
במהלך השנה מתקיימים מספר ימי עיון ייעודיים 
לסטאז'רים, בהם ניתנות הרצאות מרתקות 
ומיועדים  העוסקות במגוון תחומי הרפואה 
להרחבת והעשרת הידע בתחומים אלו. בנוסף, 
הסטאז'רים מקבלים הכוונה וסיוע לאורך שנת 
הסטאז' ולקראת בחירת ההתמחות, תוך מתן 
אפשרות להתייעצות אישית עם הממונה על 

הסטאז' בהדסה.

מועד  ב"הדסה":  לסטאז'  נוספים  יתרונות 
התחלה גמיש. יש אפשרות למגורים במגורי 
הסגל, על בסיס מקום פנוי. סטאז'ר יקבל תו 
חנייה. תשלום על נסיעות. מעון ויצ"ו לילדי 
עובדים בשטח בית-החולים )על בסיס מקום 
פנוי(. ארוחות צהריים בחדר האוכל. ארוחת 
ערב לתורנים במסעדות הקניון. קפה ומאפה 
לאחר תורנות. פרס כספי לסטאז'ר  מצטיין.

אפשרויות להתמחות
 300  - יותר מ  יש  במרכז הרפואי "הדסה" 
50 מקצועות רפואיים.  מתמחים ביותר מ - 
הקבלה להתמחות היא על-פי החלטות ועדות 
הקבלה המחלקתיות ומותנית בתקנים פנויים. 
מדי שנה מסיימים את התמחותם בבתי-החולים 
של המרכז הרפואי כ - 50 מתמחים, וקליטת 
מתמחים חדשים היא במספר דומה. מטבע 
הדברים, במחלקות הגדולות )פנימית, ילדים, 
כירורגיה כללית, הרדמה, אורתופדיה, נשים( 
יותר מקומות פנויים להתמחות, אך גם  יש 

במחלקות אחרות מתפנים מקומות.
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הוכרז המרכז האזורי לטיפול בנפגעי לוחמה 
כימית וביולוגית.

המרכז הרפואי משתף פעולה עם צה"ל הן על-
ידי טיפול ביותר מ - 12,000 חיילים מדי שנה 
והן בכל הנוגע למוכנות לחירום. "שערי צדק" 

כמכון מחקרי ואקדמי בעל שם, מתקיימת גם 
פעילות הוראה נרחבת בשערי צדק. הוא מסונף 
סינוף מלא לפקולטה לרפואה של האוניברסיטה 
העברית וממשיך ללמד במקביל גם סטודנטים 
מהפקולטה למדעי הבריאות של אוניברסיטת 
בן-גוריון. בכך הוא המרכז הרפואי היחיד בארץ 
הנותן הוראה נרחבת לשתיים מתוך 4 הפקולטות 
לרפואה בישראל. מערכות יחסים אלה מעשירות 
ומועילות לבית-החולים ולבתי הספר לרפואה גם 
יחד ומסייעות בקידום המחקר וההוראה כסדרי 

עדיפויות עליונים, לצד הטיפול במטופלים. 

סטאז' במרכז הרפואי "שערי צדק"
רפואי של המרכז הרפואי,  לתיאום  המשרד 
בשיתוף עם יו"ר ועדת הסטאז', אחראים לתוכנית 

הסטאז' ולטיפול השוטף בסטז'רים. 

וילדים. מועד התחלה גמיש )בתיאום עם משרד 
הבריאות ואחראית הסטאז'(. שילוב של שני 
קמפוסים. ניתן לבצע את שני חודשי הבחירה 
מחוץ לשערי צדק )גם בחו"ל, באישור משרד 
הבריאות וביה"ס לרפואה(. על הסטאז'ר לבצע 4 
תורנויות מדי חודש. במחלקה הפנימית וכירורגיה 

כללית – עד 6 תורנויות לחודש.     

יתרונות הסטאז' ב"שערי צדק": מסלול ישיר 
להתמחות במחלקות הפנימיות, כירורגיה כללית 

חנייה חופשית בשטח המרכז הרפואי. ארוחות 
בחדר אוכל או בקפיטריה במחיר מסובסד, קפה  
מוזמנים  ומאפה לאחר תורנות. הסטאז'רים 
להשתתף בכל הפעילויות האקדמיות, סמינרים, 
וכד' המתקיימות מדי שבוע במרכז  הרצאות 
רשלנות  בביטוח  מבוטח  הסטאז'ר  הרפואי. 
זכאי  הסטאז'ר  בית-החולים.  של  מקצועית 
לקבלת טיפול רפואי במרפאת פרסונל. פרס כספי 

לסטאז'רים מצטיינים. 

אפשרויות להתמחות
בבית-החולים מקומות להתמחות בכל מחלקות 

המרכז המוכרות להתמחות.

זה יותר מ 110 שנים מספק המרכז הרפואי 
"שערי צדק" שירותי רפואה מעולים לרווחת 
תושבי ירושלים והסביבה. מעת שנפתחו שעריו 
בשנת 1902 כבית-חולים בן 20 מיטות ברחוב 
יפו, נטל שערי צדק חלק מכריע בהתפתחות 
העיר. שמו התנכ"י מעיד על מהותו, כמרכז 
הנותן מענה לצורכי האוכלוסייה המגוונת של 
ירושלים, מכל גזע, דת ולאום. המרכז זכה 
למוניטין מצוינים בירושלים, במדינה ובקהילייה 
הרפואית הרחבה כספק שירותים רפואיים 
מבוקש ביותר, בזכות הצירוף המוקפד של 
רפואה מתקדמת וטיפול מכל הלב. "שערי צדק" 
של היום ממוקם על פני שטח של כ - 45 דונמים 
מול הר הרצל. זהו בית-החולים הגדול היחיד 

הממוקם באתר מרכזי בעיר. 
בשנה שעברה הושלם המיזוג של "שערי צדק" 
"ביקור חולים". מהלך זה  עם בית החולים 
תרם להגדלת מס' מיטות האשפוז של המרכז 
הרפואי, להרחבה ניכרת של מחלקת היולדות 

והוספת מח' פנימית.

ומרפאות החוץ, תוך מחויבות מתמדת לפתח 
אמצעים משוכללים לסיפוק הטיפול המתקדם 

והטוב ביותר שניתן להציע. 

800 מיטות  במרכז הרפואי בו למעלה מ - 
אשפוז, יש 30 מחלקות אשפוז וכן יותר מ - 70 
מחלקות ויחידות הפועלות במסגרת המכונים 

פורצי דרך העוסקים בטיפולים חדשניים. מאמצי 
הסגל מתוגברים בסיועם של 700 מתנדבים 
)כולל בנות השירות הלאומי(, הנוטלים חלק 
בית- מחלקות  בכל  תמיכה  שירותי  במגוון  הצוות הרפואי במרכז מונה כ - 2,900 עובדים, 

החולים. מתוכם כ - 750 רופאים, 1000 אחיות ויותר 
מ - 300 אנשי צוות במקצועות פארא-רפואיים. 
רבים מקרב חברי הסגל הם רופאים ואחיות בעלי 
מוניטין בינלאומיים, הנוטלים חלק במחקרים 
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חובות וזכויות הסטאז'ר
לכל אחת ממחלקות הסטאז' סדר יום ומתכונת 
עבודה ייחודיים . מצופה מהסטאז'ר להשתתף 
בכל סוגי הפעילות האקדמית והקלינית במחלקה 
בפעילות  וכן  המתמחים  משתתפים  בהם 

אקדמית ייעודית לסטאז'רים.
 

המרכז מחויב לא רק לקידומם המקצועי של 
הסטאז'רים אלא גם לרווחתם. אנו מקיימים 
מפגשים קבועים של הסטאז'רים עם הנהלת 
ודואגים לתנאי עבודה נאותים כגון  המרכז 
ארוחות לתורנים, סידורי לינה, מדים ועוד. מדי 
שנה בוחרת ועדת הסטאז' של בית החולים 
שלושה סטאז'רים מצטיינים הזוכים לפרס כספי. 

אנו מקיימים יום כיף וגיבוש לסטאז'רי

עם הפנים קדימה
הרפואי  המרכז  נכנס   2016 בשנת  החל 
ברזילי לתנופה צמיחה והתחדשות. בשנת 
לרפואה  חדישה  מחלקה  נפתחה   2017
דחופה ומערך דימות מתקדם ומחודש. בין 
השאר תכלול פתיחת בניין האשפוז הכירורגי 
מהמתקדמים  הניתוח  חדרי  עם  החדש 
בישראל, יחידות טיפול נמרץ מבוגרים וילדים 
חדשות וכפולות בגודלן מאלו הקיימות כיום 
וכמובן - הרחבת מחלקות האשפוז וחידושן.
במקביל הולך ונבנה מרכז השיקום החדש אשר 
יהיה הגדול בדרום. אנו מצטיידים בטכנולוגיות 
החדישות ביותר ומגייסים לשורותינו רופאים 
להפוך  מנת  על  הארץ  מרחבי  מצטיינים 
למרכז רפואי ואקדמי מוביל המחויב לטיפוח 
המרכז  המטופל  ולהצבת  האנושי  ההון 
בהתאם לרוח המרכז – אנשים לפני הכל.

במהלך הצמיחה המתוכננת אנו נאייש תקני 
מתמחים בכל מקצועות הכירורגיה, ההרדמה 
הפנימיות,  המחלקות  וכן  הנמרץ  והטיפול 
הנוירולוגית, הילדים והגריאטריה. אנו מחפשים 
מקום  המחפשים  צעירים  ורופאות  רופאים 
לצמיחה אישית ולטיפוח המצוינות תוך שמירה 
על קשר אנושי וחם עם המטופל והקהילה. אם 
אתם/ן כאלה, ומוכנים לאתגר, אנו מבטיחים 
אנו  ברזילי.  במשפחת  מקום  לכם  שיימצא 
לסטאז'רים  תמיכה  מענקי  מגוון  מחלקים 
הבוחרים  שונים,  במקצועות  ולמתמחים 
להצטרף למשפחת ברזילי בהתאם לצרכיהם. 
אנו מייעצים לסטאז'רים בתחילת דרכם על 
להם ועוזרים  מספק  קריירה  מסלול  בניית 
להגשים אותו. אם אתם שוקלים לבצע את
שנת הסטאז' בברזילי ומעוניינים לשמוע עוד
על אפשרויות הסיוע השונות אנא אל תהססו
והסטאז'רים. הסטודנטים  למנהלת  ופנו 

 
 
 
 

 מדינת ישראל זקוקה לכם בנגב!
 בברכת הצלחה והנאה בשנת הסטאז'

הנהלת המרכז הרפואי אוניברסיטאי ברזילי

 

תלווה  והסטאז'רים,  הסטודנטים  מנהלת 
לכם  ותסייע  המקצועית  התפתחותכם  את 
בברזילי.   מתקופתכם  המרב  את  להפיק 
תכנית הסטאז' תורכב בשיתופכם תוך התחשבות 
ברצונותיכם והעדפותיכם המקצועיות והאישיות. 

ההתמחות. ההרצאות מועברות ע"י רופאים 
בכירים בתחומים השונים והנוכחות בהן היא 
מרוכזות  סדנאות  מתקיימות  בנוסף  חובה. 
לסטאז'רים בתחום הדימות, פורומים מקצועיים 
וכנסים  הכירורגי  והאגף  הפנימי  האגף  של 
מקצועיים המתקיימים לעתים קרובות בבית 
החולים. אנו רואים בסטאז'  בראש ובראשונה 
תקופת התלמדות והתמקצעות עבורכם ולפיכך 
הסטאז'רים תמיד ישוחררו מהעבודה השגרתית 
במחלקה לשם השתתפות בפורומים לימודיים. 
כחודש לפני תחילת הסטאז ' מנהלת הסטודנטים 
והסטאז'רים  תתאם עמכם פגישת היכרות 
יוסבר לכם  מתכונת העבודה והפעילות  בו 
האקדמית במחלקות השונות, תכנית הסטאז' 
תורכב בשיתופכם תוך התחשבות ברצונותיכם 
והעדפותיכם המקצועיות והאישיות וכן יושלמו כל 
ההליכים הבירוקרטיים של קליטתכם לעבודה. 

הפעילות האקדמית הייעודית לסטאז'רים כוללת 
הרצאה שבועית בנושאים קליניים נבחרים. 
הרצאות אלו מדגישות את הגישה הפרקטית 
למצבים רפואיים נפוצים במחלקה ומיועדות 
להקנות לכם ידע ומעשי ובטחון לקראת תקופת

הסטאז'ר הינו חלק בלתי נפרד מצוות הרופאים 
ואנו פועלים על מנת להעניק לכם חוויה מועילה 
ומהנה ככל האפשר. במהלך הסטאז' בברזילי 
לצד פעילות הוראה איכותיות ומקצועיות, תוך 
כדי התנסות מעשית בפעילות קלינית מגוונת 

ומאתגרת. 

סטאז' במרכז הרפואי על-שם "ברזילי"

אנו במרכז הרפואי האוניברסיטאי ברזילי חרטנו 
על דגלנו את הסיסמה "אנשים לפני הכל"  ועל 
פי רוח זו אנו פועלים. אנו מקפידים על גישה 
ישירה ובלתי אמצעית של כל הרופאים, החל 
משלב הסטאז', אל מנהלי המחלקות והנהלת 
בית החולים. אנו דואגים לטפח את המשאב 
האנושי, לעודד מחקר וחינוך ולסייע במיוחד 
לרופאים בתחילת דרכם המקצועית לתכנן את 

התפתחותם המקצועית.

בעיר  שוכן  ברזילי  ע"ש  הרפואי  המרכז 
אשקלון ומעניק שירותים לאוכלוסייה המונה 
כ-500,000 אזרחים מן הערים אשקלון, אשדוד, 
קריית מלאכי, קריית גת, שדרות וחבל עוטף 
עזה. המרכז הרפואי מפעיל כ-650 מיטות, 
המשמשות 30 מחלקות אשפוז ו- 40 מרפאות 
ומכונים. במרכז מתקיימת פעילות קלינית ענפה 
הכוללת מערך כירורגי נרחב, מערך פנימי על כל 
תתי המקצועות, מערך נשים ומיילדות, מערך 
דימות רב-מקצועי מתקדם מחלקת ילדים וטיפול 
נמרץ ליילוד ומערך בריאות הנפש. 35 מחלקות 
ומכונים מוכרים להתמחות. כמו כן פועל מערך 
ומתקדם. המרכז הרפואי  גדול  אמבולטורי 
האוניברסיטאי ברזילי הינו מרכז אוניברסיטאי 
של בית הספר לרפואה של אוניברסיטת בן 
גוריון בנגב. סגל המרכז הרפואי מונה 2,500 
אנשי מקצוע, מתוכם כ- 300 רופאים המעניקים 
שירותי רפואה ובריאות איכותיים לתושבי האזור 
מתוך תחושת שליחות למקצוע, כבוד וחמלה 
למטופל והקפדה על מצוינות, מובילות, קדמה 
וחדשנות. בנוסף מוביל המרכז הרפואי מיזמי 

בריאות שונים ומגוונים עם הקהילה.

המרכז הרפואי אוניברסיטאי על-שם "ברזילי"
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חוויית בריאות אחרת – אינטגרציה ברפואה
המציעה  רפואיים  "מרכזים  "אסותא  רשת 
סטנדרט גבוה של שירותי בריאות, חרטה על 
דיגלה מודל חדש ומתקדם של רפואה ציבורית. 
בית החולים הציבורי באשדוד מעניק שירות 
למטופל הבוחן בראייה כוללנית את כל צרכיו 
באינטגרציה  ופועל  והסוציאליים  הרפואיים 

מלאה עם כל גורמי הקהילה הרלוונטיים.
זהו בית חולים מודרני ומתקדם שפועל על 
פי סטנדרטים בינלאומיים של איכות רפואית 
ובטיחות למטופלים, בני משפחותיהם, הצוות 

וכל הבאים בשעריו.
בבית החולים ישנה הפרדה בין תנועת המטופלים 
לבין תנועת המבקרים .חדרי המיון תוכננו כך 
שמתאפשרת הפרדה מלאה באמצעות מחיצות 
בנויות בין המטופלים למניעת זיהומים ושמירה 
על פרטיות. חדרי אשפוז מרווחים מיועדים בין 
1 ל – 3  מאושפזים.  שמירה על כבוד האדם 
ופרטיותו לצד מצוינות רפואית מהווים ערך מוסף 
משמעותי למטופלים ולבני משפחותיהם ויובילו 
את בית החולים להישגים בטיפול הרפואי כמו 

גם באיכות השירות.

מנוע צמיחה לתושבי אשדוד והסביבה
תהליכי פיתוח ובינוי מואצים לצד קליטת עולים, 
ופיתוח תשתיות חברתיות והקמת מפעלים
גדולים בעלי חשיבות לאומית, הפכו את אשדוד
ותוססת הצומחת במהירות דינאמית  לעיר 
למגורים ביותר  ולאחת הערים המבוקשות 
בישראל. הקמת בית החולים באשדוד מהווה
מנוע צמיחה משמעותי לעיר החמישית בגודלה
בישראל. בין היתר,  בית החולים מאפשר מאות
משרות חדשות לתושבי העיר והסביבה ומקדם
את האוכלוסייה המקומית ללימוד מקצועות

הבריאות והרפואה.

 
 
 
 
 
 
 
 
 

האוניברסיטאי החולים  בבית   סטאז' 
"אסותא" אשדוד

אנו מציעים הזדמנות ייחודית להיות חלק מצוות 
הקמה של בית חולים חדש ופורץ דרך. בית 
החולים הציבורי אסותא אשדוד מציע הזדמנות 
יוצאת דופן לביצוע תקופת הסטאז' בסביבה 
ייחודית, מקצועית וחדשנית. בית החולים פתח 
את שעריו במחצית השנייה של 2017 ומזמין 
אתכן/ם להיות שותפים להפיכת חזון למציאות 
ולהצעדת הרפואה הציבורית בישראל לעידן 
חדש. כבית חולים אוניברסיטאי, נושא ההוראה 
וההכשרה המקצועית מקבל מקום מרכזי הן 
בעבודה השוטפת והן בתשומת הלב המיוחדת 
הניתנת לסטודנטים, לסטאז'רים ולמתמחים.
הנהלת בית החולים מתחייבת לקשר אישי עם 
כל סטאז'ר, תכנון וליווי צמודים ואוזן קשבת 
באווירה משפחתית וביתית. ביה"ח מאפשר לכל 
סטאז'ר לבנות את תוכנית הסטאז' באופן אישי 
ועל פי בחירתו והעדפותיו, בהתחשב בצרכי 

בית החולים..

תוכנית הסטאז'
סטאז' בבית החולים אסותא אשדוד מקנה 
לסטאז'ר/ית התנסות קלינית ואקדמית ברמה 
גבוהה, היכרות מעמיקה עם מגוון מחלקות 
וידע  ומכוני בית החולים ורכישת מיומנויות 
רפואי. במהלך התוכנית ייקח הסטאז'ר חלק  
בכל הפעילויות הקליניות והאקדמיות במחלקות.
• כל סטאז'ר יוכל לבחור בין תוכנית סטאז' 

במסלול הסטנדרטי, לבין מסלול ישיר
• להתמחות.•לכל סטאז'ר מוענקת חבילת 
ספרות מקצועית הכוללת Textbook לבחירתו 
Man�  -ברפואה פנימית,  כירורגיה או ילדים( ו)

ualברפואה דחופה

• לכל סטאז'ר מתקיימת שיחת היכרות אישית 
עם מנהל בית החולים ו/או סגנו,  ולכל אורך 
שנת הסטאז' נשמר קשר אישי במדיניות "דלת 

פתוחה"
• הסטאז'רים יזכו בתלושי שי בחגים

• אחת לשנה יוענקו פרסים כספיים לסטאז'רים 
מצטיינים

נזקקים  לסטאז'רים  מסייע  החולים  בית   •
באמצעות השתתפות בשכר דירה בעיר אשדוד
אנו מאמינים כי השתלבות כסטאז'ר בבית 
החולים החדש ביותר במדינת ישראל הינה 
הזדמנות לקחת חלק בהקמתו, בגיבוש שגרות 
העבודה וההוראה בו, בטיפול באוכלוסייה גדולה 
שהמתינה שנים רבות להקמת בית חולים באזור 
זה. במקביל, זוהי הזדמנות להשתלב בבית 
חולים חדש הנמצא בשלבי צמיחה, לפתח 
במקביל  המקצועית  הקריירה  את  ולבנות 
לצמיחתו של בית החולים. הנהלת בית החולים 
תפעל לאיתור סטאז'רים מצטיינים ולשילובם 

העתידי כמתמחים בבית החולים.

בית חולים הציבורי "אסותא" אשדוד הינו בית 
החולים הציבורי הראשון שנבנה בישראל מזה 
ארבעה עשורים. מפתיחתו, משרת בית החולים 
את תושבי העיר אשדוד והסביבה, חברי כל 

קופות החולים.
אנו מזמינים אתכם לקחת חלק בצוות החלוץ 
של בית חולים חדש, המביא לקהילת אשדוד 
ולציבור בישראל בשורה משמעותית ופורצת 
דרך בתחום הרפואה הציבורית. מחכה לכם 
להיות  והזדמנות  מאתגרת  רפואית  עשייה 
שותפים למודל רפואה חדשני ומרתק המתבסס 
על מקצוענות רפואית,  איכות שירות גבוהה 
ואינטגרציה מרבית עם מוסדות הקהילה לטובת 

רצף הטיפול בחולים.
קמפוס אסותא אשדוד מתפרס על פני 70 דונם, 
מתוכם שטח בנוי של כ - 70 1000 מ"ר הכולל 
מבנה אשפוז מרכזי בן שבע קומות, שתיים מהן 
תת קרקעיות. מבנה מכונים ומרפאות בן שש 

קומות, שטחי מסחר ומעבדות מחקר.

שירותים רפואיים - מחלקות ומכונים
בבית החולים פועל חדר מיון מרווח במבנה 
חדשני המאפשר פרטיות לכל מטופל, חדרי 
ניתוח מתקדמים ומחלקות אשפוז מרווחות 
מחלקות  הכוללות  גבוה  בנייה  בסטנדרט 
לרפואה פנימית, ילדים, נשים ויולדות )כולל 
יחידת פריון והריון בסיכון גבוה(,  כירורגיה 
כללית וכירורגית ילדים, אורולוגיה, אורתופדיה, 
עיניים, א.א.ג, ואשפוז יום. בנוסף, פועלות בבית 
החולים מחלקות טיפול נמרץ כללי, טיפול נמרץ 

ילדים וטיפול נמרץ ילודים.
בית החולים מפעיל מכונים ומרפאות, ביניהם 
מכון גסטרואנטרולוגי, מכון לב הכולל יחידת 
צנתורים מתקדמת, מכון לבריאות האישה 
מכון  לגנטיקה,  מרפאה  שד,   מכון  כולל 
לרפואה גרעינית (איזוטופים(, PET�CT,ומכון 
פיזיותרפיה, מכון עיניים, מכון אונקולוגי )כולל 
מכון רדיותרפיה), מכון דימות )רנטגן( הכולל 
גם יחידה לרדיולוגיה פולשנית (אנגיוגרפיה(, 

מרפאות מקצועיות ויחידת כאב. 

הצוות תלויים במידה רבה בהזדמנות לעסוק 
תשתית  החולים  בבית  ובמחקר.  בהוראה 
מעבדות למחקר בסיסי שמאפשרת לפתח 
מאמצי מחקר עצמאיים ומשולבים עם חוקרים 
בבית החולים ומחוצה לו. לצד אלו בית החולים 
מספק תשתית למחקר קליני מתקדם המתבסס 
גם על טכנולוגיות מתקדמות של נגישות למידע 

קליני ועיבודו.

בית  הינו  אשדוד  "אסותא"  החולים  בית 
חולים אוניברסיטאי של הפקולטה לרפואה 
באוניברסיטת בן גוריון שבבאר שבע. בית 
והתנסות  הוראה  אתר  משמש  החולים 
לסטודנטים לרפואה ומהווה אכסניה להוראת 
סטודנטים  ולהנחיית  אחרים  מקצוע  בעלי 
לתארים מתקדמים .הצוות המוביל של בית 
החולים אסותא אשדוד מודע לכך שבית חולים 
מודרני, מתקדם ומוביל חייב לעסוק בהוראה 
ובמחקר וכי טיב העבודה המקצועית שתתבצע 
בו, האיכות האנושית והרמה המקצועית של 

בית חולים ירוק - הראשון בישראל
אסותא אשדוד נבנה על פי סטנדרטים ותקנים 
בינלאומיים. התהליכים התפעוליים המגוונים בו 
מאופיינים באחריות סביבתית ובניצול יעיל של 
המשאבים משלב התכנון והבנייה ועד לתפעול 
הבניין ואחזקתו. מופעלת בו שיטת מיזוג אויר 
החוסכת במים חמים בחורף, שימוש בזכוכית 
עם בידוד תרמי למען חיסכון באנרגיית החימום 

והקירור, מערכות תאורה מבוקרות ועוד.

בית חולים דיגיטלי
כבית חולים שחרט על דיגלו להיות בית חולים 
דיגיטלי, נהנים מטופליו ממערך של יישומים 
דיגיטליים מתקדמים במרבית הממשקים עם 
ולשפר  לזרז  ניתן  זה  בית החולים.  באופן 
תהליכים, לחסוך זמן יקר ולבצע פעולות רבות 

מכל מקום ובכל שעה.

בית החולים האוניברסיטאי "אסותא", אשדוד 
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תוכנית הסטאז'
משך הסטאז' בבית-החולים הוא 11 חודשי 
עבודה וחודש חופשה. הסטאז'ר שותף לכל 
הפעילויות הרפואיות וההוראתיות של המחלקה 
בהשגחת הממונים. שנת הסטאז' כוללת יום 
עיון חודשי בנושאים אקדמיים מגוונים, גישה 
האוניברסיטאי,   האינטרנטי  למאגר המידע 
מדיניות "דלת פתוחה", מפגשים עם ההנהלה 
והדרכה פרטנית ואישית לעולים חדשים. כל 
סטאז'ר יכול לבחור בין שני מסלולי התמחות: 
מסלול סטאז' של 8 חודשי חובה ו - 3 חודשי 
בחירה. מסלול ישיר להתמחות, הכרה ב - 6 
חודשים של הסטאז' למטרת ההתמחות. הצעה 
להצטרף לתוכנית "בוחרים מחר – בוחרים נגב", 
שעיקריה: מענק של 12,000 ₪ לסבסוד שכר 
דירה או לכנסים/ספרות מקצועית; התחייבות 
לפעילות במסגרת הקבוצה ופועלים בקהילה. 
מתן משוב וחוות דעת הסטאז'רים על מחלקות 
וטיפול פרטני לשיפור הנקודות שהועלו. יריד 
למכירת ספרות מקצועית וציוד רפואי במחירים 
סבירים. פרסים והוקרה לסטאז'רים מצטיינים. 
ימי העצמה וגיבוש, כדוגמת: סדנת מנהיגות, 
יום בישול, הפנינג  נטיעות,  יום   ,VIP סרט 

משפחה וכד'. 

התמחות ב"סורוקה"
המרכז הרפואי "סורוקה" מאפשר התמחות 
בתחומי רפואה רבים, תוך הענקת הטבות 

ויתרונות לבוחרים להתמחות בו. 

למה כדאי להתמחות בסורוקה? 
ריכוז של מקרים מיוחדים מכל הנגב וחשיפה 
רחבה  וייחודית, מגוונת  ומרתקת הקיימת 
רק ב"סורוקה": ילידי הארץ, עולים חדשים 
קיים  והפזורה.  מיישובי הקבע  ובדווים 
שיתוף פעולה מלא עם אוניברסיטת בן-גוריון 
המהווה קרקע פוריה למחקר ולהוראה. 

קשר הדוק עם סטודנטים, תקני הוראה 
כבר מתחילת ההתמחות. לבית החולים 
צביון משפחתי ויחסים בין אישיים מעולים. 
לאחר ההתמחות אפשרות להתמחות-על 
במגוון מקצועות רחב. אפשרות לקליטת 
מתמחים בכל המקצועות. מלגות ועזרה 
בשכר דירה לבוחרים במקצועות נדרשים. 
מחקרים  לניהול  ביחידה  מחקר  קידום 
בסורוקה, המסייעת בתכנון, בגיוס כספים 
ובליווי מחקר. אפשרויות מגורים בעיר באר 
שבע או ביישובי הפריפריה ודיור במחירים 
נמוכים לעומת מרכז הארץ. נגישות מהירה 
6 ורכבת ישראל. תשתית  לאזור-כביש 
תרבותית ענפה במטרופולין באר שבע עם 
תנופת פיתוח אדירה: תיאטרון, סימפוניה, 
בית-ספר למשחק, בית-ספר למחול ועוד. 
מענקי "מקצוע במצוקה" בהתאם להסכם 
הרופאים החדש. מערכת יחסים פתוחה 
גישה  הרופאים הבכירים.  עם  ותומכת 
למאגר המידע האינטרנטי האוניברסיטאי. 
אפשרות להצטרף לתוכנית ה"מנטורינג" 
וקבלת משרה אקדמית מהאוניברסיטה 
כבר בתחילת ההתמחות. קורסי העשרה 
למתמחים מובילים. פרסים למתמחים 
למתמחה  אקדמיה  ופרס  מצטיינים 
שמפרסם בעיתונות מדעית. הוקרה על 
"דלת  מדיניות  ב'.  בחינות שלב  מעבר 
סיוע  ההנהלה.  עם  ומפגשים  פתוחה" 

למציגים בכנסים בינלאומיים.

אפשרויות להתמחות
להתמחות  מקומות  מתפנים  ב"סורוקה" 
אונקולוגיה,  הרדמה,  הבאות:  במחלקות 
ומיילדות,  גניקולוגיה  קרדיולוגיה, אורולוגי, 

אורתופדיה, דימות,  פנימית, ילדים, כירורגיה.

המרכז הרפואי האוניברסיטאי "סורוקה" על-
שם משה סורוקה, הוא מרכז שלישוני היחידי 
בנגב, המעניק שירותים רפואיים לאוכלוסייה של 
כמיליון וחצי תושבי ערים, פריפריה והיישובים 
הארעיים בנגב מקריית גת ועד אילת. הצוות 
הרפואי חשוף לתחלואה מגוונת, שבחלקה 
ייחודית לאזור זה. בבית-החולים "סורוקה" כ - 

1,000 מיטות אשפוז. 
הפקולטה למדעי הבריאות של אוניברסיטת "בן 
גוריון" בנגב, הכוללת את בית-הספר לרפואה, 
ושיתוף  הרפואי,  המרכז  בקמפוס  נמצאת 
הפעולה בינו לבין האוניברסיטה הוא כר פורה 

למחקר ולהוראה.
המרכז הרפואי "סורוקה" קיבל את הסמכת 
 JCI האיכות והבטיחות היוקרתית של ארגון
העולמי בפעם השלישית כבית חולים אקדמאי.

ובפיתוח, מקפיד על טיפוח ההון האנושי ועל 
שמירה על כבוד האדם וזכויותיו.

הרפואי  המרכז  הפך  קיומו  שנות   52  - ב 
"סורוקה" מבית-חולים פריפריאלי קטן למרכז 
רפואי אוניברסיטאי מהמובילים במדינת ישראל, 
והוא מהווה מוקד מצוינות למתן שירות רפואי 
זמין ואיכותי לתושבי הנגב על רובדיהם השונים, 
מוביל בטכנולוגיות מתקדמות, מוביל במחקר 

המרכז הרפואי "סורוקה" מוביל במספר רב 
של  תחומי עשייה, שירותים מתקדמים ומחקר, 
)כירורגיה  חזה  לב  ניתוחי   - לב  מרכז  כגון 
וקרדיולוגיה(; טיפול בריאטרי - ניתוחים לטיפול 
למחלות  ארצית  יחידה  חולנית;  בהשמנה 
בארץ  במחקר  המובילה  בילדים  זיהומיות 
ובעולם; יחידה למניעת זיהומים; יחידת כוויות; 
יחידות לטיפול נמרץ - כללי פנימי, ילדים ופגים 
עם תוצאות קליניות מהשורה הראשונה בעולם; 
חדר הטראומה הגדול בארץ, המונה עמדות 
טיפול הכוללות עמדה מיוחדת לטיפול בילדים. 
צוותי הטראומה המנוסים בסורוקה מטפלים 
בכ - 660 מקרי טראומה בשנה; חדר הלידה 
בסורוקה הוא הפורה בארץ, עם כ - 14,000 

לידות בשנה ובו צוות רפואי מנוסה ביותר.
המרכז הרפואי "סורוקה" הוא המעסיק הגדול 
ביותר בנגב עם 4,200 עובדים, בהם כ - 800 

רופאים וכ - 2,000 אחיות.
בנייה  של  בתהליך  נמצא  הרפואי  המרכז 
והתפתחות: הוספת מבנים חדשים, מחלקות 
אשפוז ומכשור וטכנולוגיה מתקדמים לשירות 

המטופלים.

ומקדמת את המחקר באמצעות שתי זרועות: 
היחידה לניהול מחקרים וועדת הלסינקי, והמרכז 

למחקר קליני. 

במרכז הרפואי פועלים מוקדי מחקר במגוון 
תחומים. חוקרי המרכז הרפואי נמצאים היום 
בחזית המדע ועוסקים בשיתוף פעולה עם 
גורמים מובילים בארץ ובעולם ברוב תחומי 
המחקר הביו-רפואי. הנהלת המרכז הרפואי 
רואה חשיבות רבה בקיום מחקר בין כתליו 

סטאז' במרכז האוניברסיטאי "סורוקה"
בית-חולים  הוא  "סורוקה"  הרפואי  המרכז 
אידיאלי לביצוע סטאז' והתמחות ברפואה ומציע 
חשיפה לכלל מקצועות הרפואה, היכרות עם 
כל מקצועות ההתמחות האפשריים ומפגש עם 

אוכלוסייה מגוונת וייחודית. 
כמרכז רפואי הדוגל במקצועיות ומצוינות ובד 
בבד תומך ודוגל באווירה משפחתית חשוב 
לנו להכיר כל אחד ואחד מהסטז'רים באופן 
אישי על מנת לדאוג לרצונותיו ולהעדפותיו. אנו 
נעשה כל שביכולתנו לספק מענה הולם ומתאים 
לסטז'ר ולבני משפחתו )מציאת תעסוקה לבני 
זוג, המלצה למגורים, חינוך הילדים ועוד(. 
בית-החולים שוקד ופועל ליצור אווירה שבה 
המתמחים והסטז'רים חשים שייכות וביטחון 

כבר מתחילת דרכם. 
משרד הסטאז'רים בבית-החולים אמון על כל 
הקשור בקליטת סטאז'רים, בתכנון הסטאז', 
בליווי הסטאז'רים והערכתם במהלך הסטאז', 
ומהווה אוזן קשבת בכל הנוגע להשתלבותם 
ב"סורוקה" ולבחירת ההתמחות. לאחר הגרלת 
תוכנית הסטאז' יתקיימו פגישות אישיות עם 
ובניית תוכנית  אחראי הסטאז'רים לתיאום 
סטאז' פרטנית. המשרד עושה ככל שביכולתו 
כדי לסייע לסטאז'רים להתאים תוכנית לפי 
בחירתם ורצונם, תוך התחשבות במגבלות 

הכרחיות ובצורכי בית-החולים.

המרכז הרפואי האוניברסיטאי "סורוקה", באר שבע
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זכויות נוספות ב"יוספטל"
	 שלושה כרטיסי טיסה.

	 אפשרות למגורים באחת מדירות השירות של
בית-החולים, על בסיס מקום פנוי או לחלופין

קבלת השתתפות בתשלום שכר דירה.

התמחות ב"יוספטל"
בית חולים "יוספטל" מוכר להתמחות חלקית
במקצועות הבאים: פנימית )שנתיים(, כירורגיה 
)שישה חודשים(, הרדמה )שנה(, רפואת נשים 
)שנה( ולסבב ברפואה דחופה )שישה חודשים(.
בית-החולים "יוספטל" והכללית מציעים תוכנית 
מיוחדת למתמחים. התוכנית כוללת עבודה של 
30 חודשים בבית-החולים יוספטל בתמורה 
לקבלת תקן מלא להתמחות באחד מבתי-
החולים של הכללית, על-פי בחירתו של הרופא. 
המתמחה צריך לעבור תהליך קבלה לתוכנית, 
הכולל אישור של מנהל המחלקה שבה יבצע 
את ההתמחות לקבל אותו להתמחות בנוסף על 

תקני המחלקה.
בית-החולים מקיים גם מסלול מיוחד להתמחות 
באחד ממקצועות-העל של הרפואה הפנימית. 
המסלול כולל ביצוע התמחות ברפואה פנימית 
והמשך לתת-התמחות. על-פי התוכנית, יבצע 
שנתיים  מתוכן  ביוספטל,  שנים   3 הרופא 
)מוכרות להתמחות( במחלקה הפנימית. לאחר 
מכן  ישלים את ההתמחות בבית-חולים אחר של 

הכללית וימשיך להתמחות העל.

התמחות ברפואת המשפחה
4 שנים שכוללת עבודה  תוכנית מלאה של 
במרפאות הקהילה באילת וחבל אילות בהנחיית   
מדריכים מוסמכים, רוטציות בבית חולים יוספטל   
במחלקות המוכרות: פנימית, מלר"ד, כירורגיה 
המחלקה  בחסות  הינה  ההתמחות  ונשים. 
לרפואת המשפחה דן פתח תקווה, וכוללת 

יציאה ללימודי המשך בתל אביב.  

בית חולים "יוספטל" הוא בית-חולים קהילתי, 
המשרת אוכלוסייה בת 60,000 תושבי אילת 
ויישובי הערבה הדרומית, חיילים מבסיסי צה"ל 

באזור ויותר משלושה מיליון תיירים בשנה.
לאור המיקום הייחודי של בית החולים )240 
ק"מ מבאר שבע( תבנית העבודה הייחודית בו 

היא של רפואת ספר – היחידה בישראל!
בשנים האחרונות הורחבו שירותי הרפואה 
הניתנים בבית-החולים יוספטל, רופאים ואחיות 
חדשים נוספו לצוות עובדי בית-החולים ונרכש 
ציוד רפואי מתקדם. בבית-החולים מחלקה 
לרפואה דחופה, מחלקה פנימית ובה יחידה 
לטיפול נמרץ, מחלקת ילדים, מחלקה כירורגית, 
מחלקה אורתופדית ומחלקת נשים ויולדות. בסך 

הכול, כולל בית-החולים 65 מיטות אשפוז. 

נבנתה מחדש ובשטח כולל של 1,000 מ"ר עם 
מתחמי טיפול מודרניים.

בשנת 2011 הוחל בתהליך של שיפוץ מאסיבי 
חיזוק  היתר:  בין  הכולל  בית-החולים,  של 
התקן  על-פי  אדמה  רעידות  מפני  המבנה 
הנדרש, מחלקת ילדים שופצה והותאמה לטיפול 
בתינוקות וילדים, שאר מחלקות בית-החולים 
נמצאות בהליך שיפוץ והתאמה לסטנדרטים 
המקובלים כיום. המחלקה לרפואה דחופה )מיון( 

סטאז' בבית חולים יוספטל

טובות מאוד, והם מרגישים כי עבודתם חשובה 
ומוערכת וכי הלימוד וההתנסות תרמו להם 

רבות. 

סטאז'  לביצוע  מוכר  יוספטל  בית-החולים 
3 חודשים. לאחר מכן אפשר  לתקופה של 
להמשיך את הסטאז' בכל אחד מבתי-החולים 
המוכרים בהתאם להגרלת משנה שתערך 
לסטאז'רים בבתי החולים בהם מתקיים סטאז' 
חלקי. בהגרלת המשנה לא יכללו בתי החולים 
זוכים  שבפריפריה. הסטאז'רים ב"יוספטל" 
להוראה צמודה ברמה גבוהה, עם עצמאות רבה 
בעבודה והתנסות מגוונת מאד בביצוע פעולות 
שקשה לקבל בבתי-החולים הגדולים. חוות 
הדעת של הסטאז'רים על התקופה ביוספטל 

תוכנית הסטאז'
"יוספטל"  בבית-החולים  הסטאז'  תוכנית 
מתקיימת בחלוקה הבאה: חודש במלר"ד, חודש 
במחלקה הפנימית וחודש במחלקה לכירורגיה 
כללית. אפשר לבצע את חודשי הבחירה או 
חלקם באחת המחלקות המוכרות להתמחות 
)נשים, הרדמה( ובאחת ממרפאות הקהילה 
)רפואת משפחה( בנוסף על שלושת חודשי 

הסטאז' הראשונים.

המרכז הרפואי "יוספטל", אילת
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 מחלקות לרוטציה ולהתמחות 
ברפואת משפחה

1. חיל הרפואה, צה"ל
 מנהל מחלקה: ד"ר אילן גרין

 טל': 052-9285895
כתובת למכתבים: עמק זבולון 57/2 מודיעין.

2. מכבי שירותי בריאות
ב"מכבי  אלקטיב  לבצע  יכולים  סטאז'רים 
שירותי בריאות" לתקופת זמן שבין שבועיים 
ציינו לטובה את  ל-6 שבועות. הסטאז'רים 
הנאתם מתוכני הפעילות וחומר הלימוד. "מכבי 
שירותי בריאות" מציעה מדי שנה כ- 30 מקומות 

לקליטת מתמחים ברפואת משפחה.

 מנהלת תוכנית ההתמחות
 מנהל מחלקה: ד"ר תמר ברקוביץ

 כתובת: המרד 27, תל אביב 68125 
 טל': 03-5143947, 03-7952691

 פקס: 03-7958793
 helmand@mac.org.il :מייל

 מחוז שרון - צפון
 מנהל מחלקה: ד"ר יוסי קושניר 

 כתובת: המרד 27 תל אביב 68125
 טל': 03-5143947, 03-7952691

 פקס:  03-7958793 
helmand@mac.org.il :מייל

 מחוז מרכז - שפלה - ירושלים
 מנהל מחלקה: ד"ר גילי עופר-ביאלר
 כתובת: המרד 27 תל אביב ,68125

 טל': 03-5143947, 03-7952691
 פקס: 03-7958793

helmand@mac.org.il :מייל

 מחוז דרום
 מנהל מחלקה: ד"ר אילן יהושוע

 כתובת: המרד 27 תל אביב 68125
 טל': 5143947–03, 03-7952691

 פקס: 03-7958793 
yehoshua_i@mac.org.il :מייל

3. לאומית שירותי בריאות
התמחות ברפואת משפחה כתפיסת עולם :
בלאומית אנו מאמינים כי בכדי להיות רופא 
משפחה מקצועי ומיומן, חשוב לרכוש מיומנויות 
של רופא אישי, אשר מטפל גם בכל הרבדים 
הביו-פסיכו-סוציאליים. זוהי רפואה המתייחסת 
להיבטים גופניים ונפשיים של בריאות  וחולי.

המתמחים יוכשרו לטפל במגוון בעיות התחלואה 
הכוללת  העולם  לתפיסת  בהתאם  השונות 
בלאומית, המשלבת את הצד הפסיכולוגי אנושי, 
התמחות במניעת מחלות, חשיבה הוליסטית 
ושמירה על אורח חיים בריא בכל מגוון הגילאים.

אופק לעתיד:

אנו בלאומית מעודדים את המתמחה לקידום 
מקצועי לאחר ההתמחות במסגרות של תת 
התמחות או התמקצעות בנושא ייעודי, שותפות 
ומנהל  והדרכה באקדמיה, מחקר  בהוראה 

רפואי. 

התמחות רפואת המשפחה בלאומית:

מחלקת רפואת המשפחה בלאומית מלווה את 
מתמחיה לווי צמוד ופרטני, הן על ידי המדריכים 
האישיים, הן על ידי עו"ס המחלקה והן על ידי 
המנהלה. ההדרכה מותאמת לכל מתמחה 
באופן אישי לפי צרכיו ויכולותיו. כמו כן, המחלקה 
תומכת במתמחיה באופן המאפשר איזון בריא 
בין עולם העבודה לחיי המשפחה של המתמחה.

רק  לא  זו  שאצלנו  מאמינים  אנחנו 
משפחה.  זו  משפחה,  ברפואת  התמחות 

פעילות אקדמית במחלקה:

המשפחה  רפואת  לחוג  מסונפת  המחלקה 
באוניברסיטת תל אביב. במחלקה מלמדים 
סטודנטים וסטאז'רים. מתקיימים מפגשי הדרכה 
קבועים למתמחים הכוללים גם הדרכות מקוונות.

בעל  ייחודי  מקצוע  היא  רפואת המשפחה 
של  הארגונית  בשרשרת  מרכזית  חשיבות 
שירותי הבריאות בכל המדינות המתקדמות. 
עקב מיקומו בקו הראשון במגע עם המטופלים 
מהווה רופא המשפחה מפתח להבטחת מתן 
שירות רפואי מיטבי. בהיותו הרופא האישי, הוא 
מהווה עבור המטופלים דמות מוכרת, המעניקה 
יחס וטיפול ממוקד במטופל, תוך התייחסות 
להקשר הבריאותי, המשפחתי והסביבתי של 

הפונה. 

רופא המשפחה המומחה הוא בעל מסוגלות:
כולל:  בכל המצבים  ראשוני  טיפול  	 לנהל 
אבחון, הכוונה, טיפול ו/או הפנייה, מעקב 
ושיקום, זאת תוך שימוש מושכל בכל שירותי 

הרפואה.
לרכז את הטיפול הממוקד במטופל תוך    	
התייחסות למכלול בעיותיו ובניית מערכת 
המבוססת על אמון, כבוד, שיתוף בהחלטות 

והמשכיות.
	 לאבחן, להעמיק בבירור ולבחור בהתערבות 
המתאימה למצב הקליני הספציפי, בהתייחס  
לשכיחותו ו/או לדחיפותו, תוך הפעלת שיקול 
דעת קליני, שימוש נכון בזמן והכלת אי-ודאות.

בריאות והפעלת אסטרטגיות של רפואה 
מונעת.

	 לנהל מקרה מורכב עם ריבוי תלונות חריפות 
וכרוניות, בו-זמנית עם מתן הדרכה לקידום 

	 לטפל בצרכים של המטופל היחידני, תוך 
שמירה על איזון עם הצרכים הבריאותיים  

והמשאבים של הקהילה.  
	 לפעול תוך יישום המודל הביו-פסיכו-סוציאלי, 

בהקשר התרבותי והחברתי הרחב.

ההתמחות ברפואת משפחה היא התמחות 
כוללנית, הדורשת ידע רחב בתחומים רבים, 
דגש  בהן  שיש  אחרות  להתמחויות  בניגוד 
על התמקצעות בתחום ספציפי. עקב כך יש  
לרופא המשפחה אחריות וראייה כוללת והוא  
ה -  case manager של המטופל. מדובר בקשר 

מתמשך עם המטופלים ומשפחתם לאורך זמן.

המשפחה,  ברפואת  להתמחות  בחרת  אם 
זהו הזמן להתנסות במחלקה שבה תתמחה. 
וגם אם כבר בחרת התמחות בבית-החולים, 
חשוב שתכיר את המערכת הרפואית בקהילה 
שבה מטופלים החולים מרבית הזמן, כאשר 
האשפוז הוא רק אפיזודה קצרה ברצף הטיפול. 
כדאי שתלמד ותכיר את היכולות של מרפאות 
הקהילה כדי שתבין טוב יותר מאיזו מערכת 
החולים שלך מגיעים ולאן הם חוזרים לאחר 

האשפוז.

אפשרויות להתמחות
היחידה  היא ההתמחות  רפואת המשפחה 
בארץ שבה מתמחים בעבודה בקהילה ובוחרים 
מראש לעבוד בקהילה. עם זאת, התמחות 
ברפואת המשפחה מוכרת כהתמחות בסיסית 
להתמחויות-העל הבאות: מחלות זיהומיות, 
ורפואה  כאב,  דחופה,  רפואה  גריאטריה, 

פליאטיבית.
רופאי משפחה עוסקים גם במחקר ובהוראה 
בקהילה. רופאי משפחה רבים מפתחים תחומי 
עניין ייחודים כמו טיפול בכאב, סוכרת, יתר 
לחץ דם, רפואת מתבגרים, גמילה מעישון ועוד, 
ועוסקים בהם במסגרת עבודתם. השתלמות 
היא חלק מובנה מעבודת רופא המשפחה. 
העבודה כרופא משפחה מאפשרת גמישות רבה 

בצורת ההעסקה ובהיקף העבודה.

רוטציה בסטאז'
והתמחות ברפואת משפחה
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 מחוז שרון - שומרון, בית-חולים מאיר 
 מרכז רפואי ספיר

 מנהל מחלקה: ד"ר מרטין גרנק-קטריבס
 כתובת: בית החולים מאיר, מרכז רפואי ספיר

 רח' טשרניחובסקי 59, כפר סבא 44281
 טל': 09-7471533

 פקס: 09-7472606 
famed-shosh@clalit.org.il :מייל

מחוז מרכז
מרכז  במחוז  לרפואת המשפחה  המחלקה 
ממוקמת בעיר רחובות ומרפאותיה נפרסות 
בין אשדוד לראשון לציון ומזרחה עד מודיעין. 
ידי המועצה המדעית  על  המחלקה מוכרת 
משנת 2003 ומסונפת לאוניברסיטת תל-אביב. 
המחלקה מעודדת יוזמה אישית של המתמחים, 
מטפחת אותם ומלווה אותם בעבודתם הקלינית  
והמחקרית. המחלקה מהווה בית חם למתמחה 
לאורך כל ההתמחות  ומציעה קורסים מיוחדים 
בכל שלב ושלב. למחלקה מערך הכנה מיומן 
לבחינות  המתמחים  את  המכין  לבחינות, 
ההתמחות עם אחוזי הצלחה מהגבוהים בארץ. 
ללוות  אנו ממשיכים  בוגרינו המומחים  את 

בהתפתחות האישית והמקצועית. 

מנהלת המחלקה: ד"ר רינה רוזנברג. ס. 
מנהלת המחלקה ורכזת מתמחים: ד"ר אלסי  נ חום

 כתובת: שד' חן 56, רחובות 76460
 טלפון: 08-9466394
 פקס: 08-9364007 

famed-merkaz@clalit.org.il :מייל

 המחלקה לרפואת המשפחה – כללית 
 מרכז רפואי רבין ומחוזות ת"א-יפו ודן-פ"ת

 מנהלת המחלקה: ד"ר ענת גבר
 כתובת: רוטשילד 119, פ"ת

 טל. 9395374 - 03 
 פקס: 9395371 - 03

refuatmishpacha@clalit.org.il :מייל

אתם מוזמנים לחודש בחירה ו/או להתמחות 
במחלקה לרפואת המשפחה במרכז רפואי רבין 
מחוזות ת"א-יפו ודן-פ"ת. המחלקה מסונפת 
לאוניברסיטת תל אביב מיקום מרכזי, פריסה 
רחבה של מרפאות הוראה. במהלך חודש 
להשתלמות  הסטאז'רים  יצטרפו  הבחירה 
השבועית של המתמחים. מצוינות בהוראה 
והשקעה מרובה של  מתאפיינת במחויבות 
המדריכים, הדרכה אישית צמודה באלקטיב, 
וכמובן לאורך שלב א' וב' של ההתמחות. ביצוע 
הרוטציות בהתמחות בבתי חולים מובילים: 
רבין, איכילוב ושניידר. הדרכה אישית שבועית 
ע"י עו"ס לפיתוח מיומנויות תקשורת. התכנית 
ובה  שבועית  קבוצתית  השתלמות  כוללת 
תכנים ייחודיים, פיתוח ידע וכישורים, הכנה 
מעולה לבחינות, ליווי אישי ופיתוח מקצועי, 
מסלול מחקר למעוניינים, אווירה חמה ותומכת. 
הסטז'רים והמתמחים מביעים שביעות רצון 

גבוהה ביותר. 

גישה  בכללית:  למתמחים  מעולים  תנאים 
חופשית מהעבודה ומהבית למגוון מאגרים 
אלקטרונים של עיתונים וספרי לימוד כולל גישה 
ל־Up to date. עבודה חמישה ימים בשבוע 
כשיום שישי מהווה יום ספריה, זכויות "פרסונל" 

כגון: תרופות בחינם לעובדים חברי הכללית.

לאחר ההתמחות: מסלולי התפתחות מקצועיים 
למתאימים,  בכללית.  למומחים  ואישיים 
תתאפשר השתלבות בפעילות אקדמית במחקר 
עבודה  תנאי  המחלקה.  במסגרת  והוראה 
כמומחים בכללית: יום השתלמות קבוע כחלק 
משעות העבודה, קיצור שעות העבודה עם 

הוותק, עבודה עצמאית או שכירה. 

מחוז ירושלים
המחלקה לרפואת המשפחה של "הכללית" 
לפקולטה  ומסונפת  ממוקמת  בירושלים 
לרפואה של האוניברסיטה העברית ו"הדסה 
"בעין כרם. במחלקה יש מספר רב של מרפאות 
הדרכה הפרוסות בכל רחבי העיר ומחוצה לה, 
כולל בית שמש, מעלה אדומים ועוד. ההדרכה 
בכירים  מומחים,  מדריכים  על-ידי  ניתנת 
במהלך  המתמחים  את  המלווים  ומנוסים 
שלב א' ושלב ב' בהתמחות, וכן סטאז'רים 

וסטודנטים לרפואה. 
המצוינים  ההכנה  בקורסי  ידועה  המחלקה 
שלה לבחינות בכתב של שלב א' ולבחינות 
שלב ב' ואף אחראית על הקורס הארצי להכנה 
לבחינות שלב ב .'כל מתמחה מקבל הדרכה 
ב'  שלב  בחינות  לקראת  ופרטנית  אישית 
.במסגרת הלימודים מתקיים קורס התעודה 
האוניברסיטאי, והמתמחים מוזמנים להצטרף 
לרופאי המשפחה המומחים בלימודי ההמשך 

 )CME(.המקצועיים

אחת לחודש מתקיימים מפגשי ערב מושקעים 
במסגרת החוג לרפואת המשפחה, הכוללים  
וארוחה. המחלקה  נושאים  הרצאות במגוון 
והתנסות  במחקר  פעילה  השתתפות  מעודדת 
בהוראה ותומכת בכל מי שמעוניין לעסוק בכך.  בשנים 
האחרונות התקבלו מספר רב של מתמחים בעלי רקע 
MD-PhD, MD- מחקרי קודם כולל מתמחים שהם
MPH, MD-Ms ומתמחים בעלי התמחות קודמת 
במקצוע רפואי אחר. בנוסף, המחלקה בירושלים 
מתאפיינת בדאגה לרווחת המתמחים, כולל עזרה 
בשיבוצם במחלקות ובמרפאות המתאימות להם 

בשלב א' וב', ועורכת ימי גיבוש למתמחים. 

מנהל המחלקה: פרופ' אמנון להד 
מזכ ירות: דפנה ביבי

 טל 02-6758505
dafnabi@ekmd.huji.ac.il :מייל

מרפאות הדרכה

הפטמן, ת"א. כהנמן, בני ברק. גבעת שמואל. 
יהודה הלוי, פתח תקווה. פרדסיה. כפר  יונה.
קדומים. גאולה, ירושלים. רמות פולין, ירושלים.

מודיעין. קריית ספר, מודיעין עילית. קריית  אתא. 
קריית ביאליק. עילבון.רחובות. רהט ד'. גן  יבנה. 

מנהל המחלקה:  פרופ' אליעזר קיטאי

להגשת מועמדות: גב' אורלי הוט )מזכירת  המחלקה(
 טל': 03-6970316

ohut@leumit.co.il  :מייל 
 כתובת: שפרינצק 23, תל אביב

  

4. קופת חולים מאוחדת
רפואת משפחה היא רפואה מאתגרת, העוסקת 
במגוון רחב של תחומים. תוכנית ההכשרה 
ב"מאוחדת" היא קטנה ומשפחתית ומאפשרת 
גישה אישית לכל מתמחה. במהלך ההתמחות 
הרופאים נהנים מהכשרה מעמיקה ומליווי צמוד 
של צוות ההדרכה. "מאוחדת" שואפת לספק 
רפואה אישית איכותית, המשלבת תפיסת טיפול 
רב מקצועי ודואגת למטופליה בבריאות ובחולי. 
"מאוחדת" בונה דור חדש של רופאי משפחה, 
שינוי  של  בעידן  הרפואה  את  יובילו  אשר 

במודל  ואקדמי  מקצועי  עוגן  ויהוו  וצמיחה 
הבריאות החדש שמובילה הקופה.

ב"מאוחדת"  המשפחה  לרפואת  המחלקה 
מסונפת לאוניברסיטת תל-אביב. מלבד הדרכת 
המתמחים בשלב א' ובשלב ב' להתמחות, 
במרפאותיה מתבצעת גם הדרכת סטודנטים 
וסטז'רים המעוניינים לבצע אלקטיב ברפואת 

המשפחה במרפאת קהילה. 

ההדרכה במהלך ההתמחות מתקיימת ע"י 
מדריכים מומחים ברפואת המשפחה, במרפאות 

הפרוסות במחוזות הקופה השונים. 

שנים,  ארבע  נמשכת  ההתמחות  תוכנית 
ובמהלכה עובר המתמחה כמה סבבים, משתתף 
בקורס דיפלומה אוניברסיטאי ומחויב במעבר 
דו-שלביים. מטרת ההתמחות  מבחני סיום 
ברפואת משפחה הינה להכשיר רופאי משפחה 
למטופליהם  מיטבי  שרות  שייתנו  מצוינים, 
ולקהילה בה יעבדו. התכנית מבוססת על מתן 
בסיס ידע רפואי רחב ומגוון; התנסות ולמידה 
של מיומנויות טיפול  במצבי חירום; מעקב וניהול 
מחלות כרוניות בדגש על חשיבות עבודת צוות 
רב מקצועי; הכרת יסודות הרפואה המונעת 
וקידום הבריאות; התייחסות לנושאים פסיכו-
ותקשורת רופא חולה, המהווים  סוציאליים 
כוללת  ההכשרה  הרופא.  לעבודת  בסיס 
מפגשי מחלקה, ביקורים של רכז   התמחות 
ועובדת סוציאלית וסדנאות בתחומים מגוונים: 
תקשורת,  סימולציות של מצבים רפואיים  ועוד.

בתום ההתמחות מציעה "מאוחדת " 
כמה מסלולי קריירה :

רפואה עצמאית: עבודה במרפאה עצמאית 
המנוהלת בהתאם לערכים ולחזון האישי של 
הרופא. ניהול: אפשרות להשתלבות בתפקידי 

ניהול שונים בתוך הארגון. 

הדרכה: השתלבות במערך ההכשרה וההדרכה 
של סטודנטים לרפואה, סטאז'רים ומתמחים   

רפואת המשפחה.

על-ידי  המוכרים  במקצועות  התמחות  תת 
המועצה המדעית כגון גריאטריה, רפואה דחופה,   

מחלות זיהומיות, מנהל מערכות בריאות.

 מנהל מחלקה: פרופ' אנטוני היימן
 טל':  03-5204164

 כתובת: מגדל המאה, קומה 8, תל אביב
 alex.m1@meuhedet.co.il :מייל 

5.שירותי בריאות כללית
מחלקות רפואת המשפחה של "שירותי בריאות 
לקלוט  ומעוניינות  ערוכות  כללית" בקהילה 
סטאז'רים ככל שיידרש, לרוטציה בת חודש 
אחד במהלך הסטאז', ללא כל מגבלת קליטה. 
מדי שנה קולטת "שירותי בריאות כללית" כ-70 

מתמחים חדשים

מחוז חיפה וגליל מערבי, הפקולטה לרפואה 
 ע"ש רפפורט, הטכניון, חיפה

מנהל מחלקה: פרופ' משנה חאלד כרכבי. 
כתובת: רח' השחף 6, בת גלים, חיפה 35013 

 טל': 04-8513058, פקס: 04-8513059
  fammed@clalit.org.il :מייל 
www.haifamed.org.il :אתר

מחוז צפון, מרכז רפואי "העמק"
 מנהל מחלקה: ד"ר צופיה אילת צנעני 

כתובת: מחוז צפון- מנהלת העמקים, חצר 
 בי"ח העמק, עפולה
 טל': 04-7700811 
 פקס: 04-6384643

 adied@clalit.org.il :מייל 
www.emekmed.com :אתר המחלקה

רוטציה בסטאז'
והתמחות ברפואת משפחה
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במסגרת ההתמחות בבריאות הציבור, נרכשות 
מיומנויות המקנות ראייה רחבה של תחום 
ברמות  בריאות  מדיניות  קביעת  הבריאות, 
ומקומית(,  לאומית  )בינלאומית,  השונות 
על  נוספים המשפיעים  לתחומים  ממשקים 
בריאות הפרט והאוכלוסייה, היכרות עם מערכת 
הבריאות הישראלית ומערכות בריאות אחרות 
בעולם. הכלים הנרכשים מאפשרים לעסוק 
במחקר הן קליני והן אפידמיולוגי, בניהול ותכנון 
שירותי בריאות, הערכת שירותים, פעילויות 
קידום בריאות בקהילה, צמצום פערי בריאות, 
למצבי  והיערכות  וסביבה  בריאות  מדיניות 
5. מרכז רפואי "שיבא"  חירום. לאחר סיום ההתמחות ניתן להמשיך
ולהתמחות במנהל רפואי ובמחלות זיהומיות .

 מחלקות לרוטציה ולהתמחות
בבריאות הציבור

1. בית-החולים"הדסה" עין כרם
 מנהל מחלקה: ד"ר קלדרון רונית
 טלפון במחלקה: 02-6778647
כתובת: ת.ד. 12000, ירושלים

2. מקרפ"ר צה"ל
 מנהל מחלקה: פרופ' מייקל הרטל

 טלפון במחלקה: 03-7376337
כתובת: ד.צ. 02149, צה"ל

3. מרכז רפואי "כרמל"
 מנהל מחלקה: פרופ' גד רנרט. 
 טלפון במחלקה: 04-8250474

 כתובת: מיכל 7, חיפה

4.מרכז רפואי "סורוקה"
 מנהל מחלקה: ד"ר נטליה בילנקו

 טלפון במחלקה:08-6477461 
 כתובת: התקוה 4 קריית הממשלה, באר שבע

מחלקה:  מנהלת מרכז מידע ומנהלת היחידה 
 לאפידמיולוגיה של סרטן ושל מכון גרטנר

 מנהל מחלקה: פרופ' סיגל סדצקי
 טלפון במחלקה: 03-5303992

 כתובת: תל-השומר

6. המרכז הלאומי לבקרת מחלות
 מנהל מחלקה: פרופ' תמר שוחט
 טלפון במחלקה: 03-7371500

 כתובת: תל-השומר

7. משרד הבריאות
 מחוז דרום

 מנהל מחלקה: ד"ר מיכאל גדלביץ
 כתובת: קריית הממשלה, רח' התקווה 4, באר שבע

טלפון: 086263511

מחוז חיפה
 מנהל מחלקה: פרופ' שמואל רשפון

 טלפון: 04-8633111 
 כתובת: שדרות פל-ים 15א, חיפה

מחוז ירושלים
 מנהל מחלקה: ד"ר חן זמיר

 טלפון במחלקה: 02-5314800
 כתובת: יפו 86, ירושלים

מחוז מרכז
 מנהל מחלקה: ד"ר עפרה חבקין

 טלפון: 08-9788667
 כתובת: קריית הממשלה, הרצל 91, רמלה

מחוז צפון
 מנהל מחלקה: ד"ר מיכל כהן-דר

 טלפון: 04-6557888
 כתובת: המלאכה 3, ת.ד. 744, נצרת עילית

מחוז תל אביב
 מנהל מחלקה: ד"ר רבקה שפר. 
 כתובת: הארבעה 12, תל-אביב

 טלפון: 03-5634848 

 ראש שירותי בריה"צ
 מנהל מחלקה: פרופ' איתמר גרוטו

 כתובת: ירמיהו 39, ירושלים
 טלפון: 02-5080510

 רכזת מתמחים: ד"ר פרידה גליקברג
fridag@clalit.org.il :מייל 

 רכזת סטאז'רים: ד"ר מיכל רונן
michalr2@clalit.org.il :מייל 

 רכז מחקר: דר' צחי גור
tsachig71@gmail.com :מייל 

 כתובת: הפקולטה לרפואה,
קמפוס הדסה עין כרם, ת.ד. 12272, ירושלים 

 91120 
 טל:02-6758505

 פקס: 02-6435083
dafnabi@ekmd.huji.ac.il :מייל

מחוז דרום, אוניברסיטת בן גוריון בנגב
 מנהל מחלקה: פרופ' פסח שוורצמן

כתובת: הפקולטה למדעי הבריאות, 
ת"ד 653, באר שבע 84105. טל': -08
6477436, פקס: 08-6477636, -08

 6477552 
מייל: family@bgu.ac.ilאתר אינטרנט: 

http://www.communityhealth-bgu.org/
FamilyIndex1.htm

 6. המחלקה לרפואת המשפחה 
"אסיא שירותי בריאות"

שנת הקמה: 1995 המחלקה מוכרת מאז 2002. 
מנהל המחלקה: פרופ' אשר אלחיאני

 טל': 08-9933633
 פקס: 08-9933499

 כתובת: רח' ירושלים 18 נתיבות
yaelassia@walla.com :מייל

חברת אסיא שירותי בריאות קהילתיים פועלת 
למעלה מ - 25 שנה בתחום רפואת המשפחה 
)החל משנת 1991(, ומעסיקה 58 רופאי משפחה 

)מומחים ומתמחים( ברחבי הארץ.
החברה מפעילה 8 מרפאות לרפואת המשפחה 
 40,000  - באזור הדרום, המשרתות כיום כ 
גם חברי  אך  )בעיקר חברי מכבי,  מטופלים 
מאוחדת ולאומית(, וכן מעניקה שירותי רפואת 
משפחה בתוך סניפי הקופות ע"י הצבת רופאים 

מטעמה עפ"י צורכי הקופה.
בנוסף החברה מספקת שירותי רפואת משפחה 
לחיילי הקבע במרפאות הצבאיות ב - 34 בסיסי 
צה"ל, בפריסה ארצית מהצפון הרחוק ועד הנגב 
הדרומי. לאחרונה זכתה אסיא במכרז של השב"ס 
לאספקת שירותי רפואה ראשונית במרפאות 

השב"ס בדרום.

אסיא היא החברה הפרטית היחידה שאושרה ע"י 
המועצה המדעית וההסתדרות הרפואית לביצוע 
תכנית התמחות ברפואת המשפחה, ועד כה נכנסו 
לתכנית של אסיא יותר מ - 100 מתמחים, ולמעלה 
מ - 55 מהם סיימו בהצלחה והשתלבו כרופאים 

מומחים במערכת הבריאות בישראל. 
של  המשפחה  לרפואת  המחלקה  מנהל 
ובעלי  כיום הוא פרופ' אשר אלחיאני,  אסיא 
החברה הם ד"ר אלי רימון וד"ר מוריס ביטון, 
שניהם רופאי משפחה ותיקים ומוכרים באזור 
הנגב ומדריכי מתמחים ברפואת המשפחה.  

רכז מתמחים -   ד"ר מוריס ביטון

פריסת מרפאות אסיא בנגב: 
	 אסיא א', ירושלים 18, נתיבות נחל עשן, חנה 

רובינא 22, באר שבע
	 אסיא ב', ירושלים 906, נתיבות רמות, דעת 

102, באר שבע
	 אסיא קהילה,  האר"י 86, גבעת שפרה, נתיבות

בר יוחאי 1/6, שכ' תשלו"ז, דימונה
	 אסיא ג', חיים לנדאו 6, באר שבע, אייר 5, 

נווה הדרים, אשקלון 

מצבת רופאים וצוות מקצועי: סה"כ 58 רופאים, 
15 מזכירות רפואיות,   5 אחיות ולבורנטיות, 
 . עי מקצו ות  צו ו ם  רופאי  78  סה"כ 
כחברה שחרטה על דגלה לקדם את שירותי 
לפעול  מקווים  אנו  הנגב,  ביישובי  הבריאות 
יחד אתכם לחיזוק המחלקה לרפואת משפחה 
רופאים  של  חדש  דור  ולהכשרת  אסיא  של 
והדרום.  הנגב  תושבי  לרווחת  מומחים, 

רוטציה בסטאז'
והתמחות בבריאות הציבור*

* יש להגיש בקשה לביצוע רוטציה בסטאז' לוועדת הסטאז' וכל בקשה תיבדק פרטנית.

6162



 1. מכבי שירותי בריאות
מערך הרפואה התעסוקתית של מכבי שירותי 
בריאות כולל 4 מרפאות המוכרות להתמחות:

חיפה, יפו, חולון ובאר שבע. בנוסף עוד 5 מרפאות 
קטנות יותר: כרמיאל, נתניה, טרמינל נתב"ג, 
ירושלים ואשדוד. פעילות המרפאה התעסוקתית 
מתאפיינת על-ידי עשייה קלינית במגוון פעילויות, 
קרי בדיקות כניסה לעבודה, בדיקות כושר עבודה 

ובדיקות פיקוח בעבודה.

בשלב  יתלווה הסטאז'ר  הפעילות  מן  כחלק 
הרוטציה לרופאי המרפאה בפעילותם השוטפת. 
בנוסף, יצא עם הרופאים לסיורים במפעלים וילמד 
כיצד מעריכים היקף בדיקות סביבתיות ואת 
המשמעויות הנגזרות מכך. מדי שנה תקלוט מכבי 

שירותי בריאות 4 מתמחים.

 מנהל תחום רפואה תעסוקתית: הרצל מלכה 
 טל: 03-5143810

malka_he@mac.org.il :מייל

מחוז הצפון
מנהל מחלקה: ד"ר קרין שלום-ציקל 

טל: 04-8477900
shalom_ka@mac.org.il :מייל

מחוז השרון
מנהל מחלקה: ד"ר מיכאל לוין

טל: 09-8309111
kevin_mi@mac.org.il :מייל

מחוז המרכז
מנהל מחלקה: ד"ר אירן בן הרוש

 טל: 03-5122146 
ben_har_i@mac.org.il :מייל

 מחוז ירושלים והשפלה
מנהל מחלקה: ד"ר שלמה משה

 טל: 03-6530055 
moshe_sh@mac.org.il :מייל

מחוז הדרום
מנהל מחלקה: ד"ר אלה קריסטל

טל: 08-6267381
yagev_y@mac.org :מייל

2.שירותי בריאות כללית
מנהל המרכז לרפואה תעסוקתי ת: פרופ' יהודה לרמן

yehudale@clalit.org.il :דוא"ל 
טל': 03-6945626

 נמל התעופה בן גוריון
 מנהל מחלקה: ד"ר חנה טורגוביצקי

 כתובת: נמל תעופה בן גוריון,  לוד

 חיפה
 מנהל מחלקה: ד"ר דימנט בנעים מרינה

 טלפון במחלקה: 04-8590203
ה  כתובת: רח' צה"ל  52, קריית אליעזר, חיפ

 טבריה
 מנהל מחלקה: ד"ר אורלי תיבון-פישר

 טלפון במחלקה: 04-6729432
כתובת: החשמונאים, טבריה

 ירושלים
 מנהל מחלקה: ד"ר גודקין אלכסנדר 

 טלפון: במחלקה: 02-5481783
כתובת: לואי לפסקי 1 רמות א', ירושלים

 הרצליה
מנהל מחלקה: ד"ר ישראל טרייבר ישראל

 נתניה
 מנהל מחלקה:: ד"ר דורית וינברג

 טלפון במחלקה: 03-9328111
כתובת: פרומקין 4, נתניה

ראשון לציון
מנהל מחלקה: ד"ר מונל רורל יך
טלפ ון במחלקה: 03-9681930
כתובת: הדרור 45, ראשון לציון

רחובות
מ נהל מחלק: ד"ר רון פרימר

כתובת: יהונתן 9, כפר גבירול, רחובות

רמת גן
 מנהל מחלקה:  ד"ר אבי מוסקוביץ

טלפ ון במחלקה: 03-7535320 
כתובת: אבא הלל 77 , רמת גן

תל-אביב
מ נהל מחלקה: ד"ר חיים כהן

 כתובת: הבושם 30, תל-אביב 

3. מקרפ"ר צה"ל
מנהל מחלקה: ד"ר אורן זק,  

טלפ ון במחלקה: 052-9243899, 
כתובת :ד.צ. 02472 צ.ה.ל

4.מרכז רפואי סורוקה
מנהל מחלקה: ד"ר ארנונה א ייל
טלפ ון במחלקה: 08-6494663

כתובת: המעפיל ים 21 , שכונה ג', באר שבע

 5.מרכז רפואי רמב"ם,
מנהל מחלקה: ד"ר לוי מרק-אלן  
טלפון במחלקה: 04-8542567  

הרפואה התעסוקתית היא מומחיות העוסקת 
בממשק שבין בריאות האדם וסביבת העבודה 
הן בהיבט הקליני והן בהיבט האפידמיולוגי והיא 
אחד מתחומי הרפואה המונעת. עיקר הפעילות 
הקלינית ברפואה תעסוקתית מתקיימת במרפאות 
קופות החולים וכרוכה בבדיקות פיקוח למניעה 
שניונית של תחלואת עובדים החשופים לגורמי 
סיכון שונים, הערכות כושר עבודה של עובדים 
אשר חלו או נפגעו ובדיקת התאמתם של מועמדים 

לעבודה בעיסוקים שונים.

מתוך הפעילות הקלינית היומיומית של הרופא 
התעסוקתי עולים עולמי תוכן בתחומי רפואה 
שונים, בהם הרופא התעסוקתי נדרש להתמצא. 
הרופא לומד להכיר מקרוב בדיקות אבחנתיות 
שככלל מתבצעות במסגרת דיסציפלינות אחרות, 
למשל תפקודי ריאות או בדיקות שמיעה אותן 
יודע הרופא התעסוקתי לנתח ולאבחן בהתאם 
פתולוגיות שונות. כמו כן, עולות סוגיות של הערכת 
קשר סיבתי בין תחלואה וחשיפה תעסוקתית, 
אבחון של תחלואה תעסוקתית, זיהוי השפעות 
טוקסיות חדשות של גורמי סיכון מוכרים יותר 

או פחות. כמו כן מתוך הפעילות הקלינית עולה 
אפשרות של מחקר אפידמיולוגי מגוון.

בנוסף לבדיקת מטופלים במרפאה, פעילותו 
של הרופא התעסוקתי כרוכה בביקור בסביבת 
העבודה. הביקורים משמשים בין השאר לזיהוי 
גורמי סיכון, להערכת מטלות, להכרת תהליכי 
עבודה, לקידום פעילות מונעות ועוד. הפעילות 
מתבצעת  התעסוקתי  הרופא  של  הקלינית 
בסימביוזה עם האחות התעסוקתית העוסקת 
בביצוע בדיקות העזר הנדרשות לפעילות הקלינית 

של הרופא.

כתחום בבריאות הציבור, הרפואה התעסוקתית 
עוסקת רבות במחקר אפידמיולוגי חלקו נובע 
מתוך הפעילות הקלינית היומיומית במרפאה 
וחלקו עולה מתוך פעילות אקדמית אותה מבצע 
הרופא התעסוקתי בלימודי תואר שני המהווים 

חלק מההתמחות.

הרופא התעסוקתי נדרש להיות רחב אופקים, בעל 
יכולת להכיר ולהתמצא בתחומי רפואה שונים, 

סקרן וחוקר, בעל יכולת לבחון מקורות מידע 
מגוונים בתחום הרפואה, פארא-רפואה ומקצועות 
הבריאות התעסוקתית, תוך עמידה על תהליכי 
קבלת החלטות מוגדרים, יכולת עבודה בצוות 

ובעל יחסי אנוש טובים.

בישראל כיום כ - 120 רופאים מומחים ברפואה 
תעסוקתית, רובם עובדים בקופות החולים, היות 
מבוסס  שירות  הינה  והרפואה התעסוקתית 

קהילה.

הסטאז'ר יתנסה בבדיקת אוכלוסיות בריאות 
תת-קליניים  סימנים  לזהות  וילמד  לכאורה 
ולנתח  לתחלואה, ילמד להעריך מצב רפואי 
מוגבלות תפקודית הנובעת ממנה, ילמד לבצע 
עזר שונות המשמשות את  בדיקות  ולפענח 
הרופא התעסוקתי בעבודתו, יישם תהליכי מניעה 
ראשונית ושניונית ויבחן תהליכי מניעה שלישונית, 
יבקר בסביבת עבודה וילמד להעריך נוכחות, 
דרכים לאפיון וכימות של גורמי סיכון מסוגים שונים 

ודרכי התערבות למניעת הסיכון.

רוטציה בסטאז'
והתמחות ברפואה תעסוקתית*

* יש להגיש בקשה לביצוע רוטציה בסטאז' לוועדת הסטאז' וכל בקשה תיבדק פרטנית.
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יכול  הסטאז'  במהלך  פסיכיאטריה  סבב 
להעשיר את ניסיונו ואת הידע הרפואי של רופא 
בכל תחום בו יבחר לעסוק בהמשך הקריירה 
המקצועית שלו. במהלך הסבב הסטאז'ר 
ישתלב בצוות הרופאים המתמחים והבכירים 
במגוון המחלקות והמרפאות הפסיכיאטריות 

וייקח חלק פעיל בטיפול בחולים.

באופן מלא בלקיחת החלטות על מתן טיפול 
תרופתי, לסייע בהכנתם לטיפול בנזעי חשמל, 
השיקום  בהליכי  פעיל  באופן  להשתתף 
ובהתנהלות מול משפחתו של המטופל. סטאז' 
במחלקה פסיכיאטרית בבי"ח כללי מאפשר 
למידה גם בכל הקשור למעורבות הפסיכיאטר 
בטיפול בחולים עם מחלות גופניות כלליות, 

כרוניות או אקוטיות.  במחלקה הסטאז'ר ייחשף למטופלים במצבים 
חריפים של מחלות כמו סכיזופרניה, הפרעת 
מצב רוח דו קוטבית, דיכאון פסיכוטי, הפרעות 
אישיות קשות ומטופלים לאחר ניסיון אובדני. 
בנוסף, ישתתף בכתיבת חוות דעת לבתי 
יוכל לקחת אחריות על  משפט. הסטאז'ר 
מטופלים המתקבלים לאשפוז, לנהל מעקב 
שוטף אחר מצבם במהלך אשפוזם, להשתתף 

כיום  הפסיכיאטרים  המטופלים  מרבית 
מקבלים טיפול אמבולטורי במרפאות השונות. 
מרפאות פסיכיאטריות רבות מוכרות גם הן 
לסבב פסיכיאטריה. במרפאות ניתן לראות 
בעיקר תסמונות כגון חרדה, הפרעה טורדנית 
כפייתית, תסמונת דחק פוסט טראומטית, 
הפרעות בתפקוד המיני ודיכאון קל עד בינוני. 

קיימת חשיבות רבה להיכרות עם תסמונות 
אלה, הנפוצות מאוד באוכלוסייה הכללית. 

במרפאות השונות מתבצע גם מעקב אחר
מהפרעות  הסובלים  מאוזנים  מטופלים 
ממושכות כמו סכיזופרניה והפרעת מצב רוח 

דו קוטבית.
סטאז'ר השוקל התמחות בפסיכיאטריה ייהנה 
מהתנסות שתסייע לו בהמשך בחירת דרכו 
המקצועית כפסיכיאטר. סטאז'ר שלא ימשיך 
להתמחות בפסיכיאטריה, יזכה בכישורים 
וחוויות שימושיים לכל רופא שבעתיד יסייעו לו 
בהמשך דרכו. אנו מזמינים אתכם להתלוות 

אלינו, יחד בצעדיכם הראשונים במקצוע. 

מרכז רפו אי הדסה עין כרם
איש קשר: פרופ'  בונה עמר

טלפון: 02-6777408

מרכז רפו אי זיו בצפת
איש קשר מבוגרים: ד"ר איזקסון  לידיה

טלפון: 04-6828064

 מרכז רפואי ברזילי
איש קשר: פרופ' גבריאל ש רייבר

טלפון: 08-6745398/9

 מרכז רפואי העמק
איש קשר: ד"ר רשף א לון

טלפון: 04-6494351 

מרכז רפואי סורוקה 
 איש קשר: ד"ר אשר שיבר

טלפון: 08-6400351

מרכז רפואי קפלן 
איש קשר: ד"ר דוד ישרא לי

טלפון: 08-9441670

מרכז רפואי רמב"ם 
איש קשר: ד"ר  אייל פרוכטר

טלפון: 04-7772559
מרכז רפואי שיבא 

איש קשר: פרופ' מרק  וייזר
טלפון: 03-5303030   

בית-חולים  EMMS, נצרת
 איש קשר: ד"ר פרחאת כאמל

טלפון: 04-6028888

רוטציה בסטאז' והתמחות 
בפסיכיאטריה

מחלקות מוכרות לסבב 
פסיכיאטריה לסטאז'

מרכז רפואי הרצו ג
איש קשר: פרופ' פסח ליכט נברג

טלפון: 050-8288100

מרכז לברה"ן אברבנ אל
איש קשר: פרופ'  יובל מלמד

טלפון: 03-5552626

 מרכז לברה"ן באר יעקב-נס ציונה
איש קשר: פרופ' חיליק לב קוביץ

טלפון: 050-6264624

מרכז לברה"ן באר שבע 
איש קשר: ד"ר דורון  תודר

טלפון: 050-6267688

מרכז לברה"ן גהה 
איש קשר: פרופ' גיל ז לצמן

טלפון 03-9258258 

מרכז לברה"ן ירושלים )כפר שאול ואיתנים( 
איש קשר: ד"ר גדי  לובין

טלפון: 02-5705111

 מרכז לברה"ן לב השרון
 איש קשר: ד"ר שמואל הירשמן

 טלפון: 09-8945054

 מרכז לברה"ן מזור )מזרע( 
 איש קשר: פרופ' אילנה קרמר

טלפון: 04-9812092

 מרכז לברה"ן מעלה הכרמל
איש קשר: ד"ר  יעקב פולאקביץ

טלפון: 04-8559201/2

 מרכז לברה"ן שלוותה
איש קשר: ד"ר קרו ן שמואל, 

טלפון: 09-7478532

מרכז לברה"ן שער מנשה 
איש קשר: פרופ' אלכס גרינש פון

טלפון: 04-6278719

מוסדות פסיכיאטריים מוכרים בעלי הכרה מלאה לסבב פסיכיאטריה לסטאז'

מחלקות מוכרות לסבב פסיכיאטריה לסטאז'במסגרת בתי חולים כלליים:
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המרכז לבריאות הנפש מזור הינו בית חולים 
פסיכיאטרי הממוקם בעכו ומשרת את אזור 
הגליל העליון, התחתון והמערבי, המונה כ - 
850 אלף נפש. מדובר במרכז לבריאות הנפש 
היחיד באזור. המרכז לבריאות הנפש מזור 
מסונף לבית הספר לרפואה בטכניון, במסגרת 
לרפואה  סטודנטים  בהוראת  עוסק  הוא  זו 
ובמחקר מדעי. בביה”ח 309 מיטות אשפוז, 
ביחידה להכנה לקהילה  60 מיטות אשפוז 
ובנוסף 25 מיטות במסגרת אשפוז יום. לבית 
החולים מסונפות מרפאות לבריאות הנפש 
למבוגרים ולילדים ונוער בנהרייה, עכו וכרמיאל, 
המספקות את מגוון השירותים הפסיכיאטריים 
האמבולטוריים. בבית החולים פעילה מעבדה 

למחקר פסיכוביולוגי וחקר המוח.

במוקד תפיסת העולם של בית החולים עומדת 
טיפול  קליני,  לאבחון  מעמיקה  התייחסות 
מקצועי יחד עם מתן דגש לעולמו הסובייקטיבי 
של המטופל ומשפחתו ובניית סביבה המקדמת 
החלמה, חיזוק כוחות ושיקום. מתוך תפיסה 
זו, בית החולים משקיע מאמץ רב בהעמקת 
ההתבוננות הקלינית הנרחבת, בהתבוננות 
ועובדיו,  רופאיו  מחלקותיו,  של  פסיכולוגית 
המביאים  ארכיטקטוניים  מרחבים  בבניית 
לתחושת רווחה והתחזקות, בדיאלוג מתמיד עם 
גורמי שיקום בקהילה, בשילוב משפחות בטיפול 
וכל זה באווירה מקצועית ומשולבת מחקר. על 
בסיס רחב ורב גוני זה, המתמחה המשתלב 

במרכז לבריאות הנפש מזור נחשף למגוון רחב 
של מטופלים המאושפזים במחלקות בעלות אופי 
שונה ובאוריינטציה טיפולית מגוונת. חשיפה 
רחבה זו מהווה אחד מהיתרונות הבולטים של 
ההתמחות בבית החולים יחד עם מגוון הרחב 
של הלימודים התיאורטיים והמעשים הניתנים בו. 

בבית החולים ישנן ארבע מחלקות המוכרות 
להתמחות ומרפאה לבריאות נפש קהילתית 
המוכרת להתמחות. כמו כן מרפאה לטיפול בילד 
ונוער המוכרת להתמחות של פסיכיאטרית ילדים 
ונוער. בבית החולים קיימת יחידה לפסיכיאטריה 
מטופלים  עם  עבודה  הכוללת  משפטית 
אמבולטוריים ומאושפזים אשר מרחיבה את 
חשיפת המתמחה והסטז’ר לתהליך המורכב של 
הכנת חוות הדעת המשפטית וכן לסוגיות שונות 
הקשורות לחוק בהקשר זה. על כן ההתמחות 
ותקופת הבחירה של הסטאז’ בבית החולים 
מאפשרת לבנות מבט רחב על הפסיכיאטריה, 
החל מטיפול אקוטי במצבים פסיכוטיים חריפים 
באשפוז וכלה בטיפול פסיכותרפויטי במשברי 
חיים. זאת בנוסף לאפשרות לעסוק במחקר 
ביולוגי, פסיכולוגי או ארגוני תוך כדי שיתוף 
פעולה עמוק עם מעבדת המחקר בבית החולים .

הבכיר של המחלקה והנהלת בית החולים. כמו 
כן הוא מצטרף למערך ההדרכה וההכשרה 
במחלקות  הדרכה  הכוללת  המתמחים  של 
ובמרפאה, הדרכות קליניות במגוון הפרעות 
וישיבות לימודיות שונות של המתמחים במהלך 
השבוע. יש לציין שהנהלת בית החולים והצוות 
הבכיר של בית החולים נמצא בקשר ישיר ובלתי 
אמצעי עם סטאז’רים ומתמחים וכך מתאפשר 
דיאלוג מתמשך וישיר ואפשרות ליצור התמחות 

המותאמת באופן אישי לצרכי המתמחה. 

סטאז’ר הבוחר לבצע את תקופת הבחירה שלו 
בפסיכיאטריה במרכז לבריאות הנפש מזור 
משתלב בעבודת באחת המחלקות המוכרות 
להתמחות תוך כדי קבלת יחס אישי מהצוות 

בתוכנית ההכשרה בבית החולים ניתן משקל 
מיוחד לחשיבה פסיכולוגית פסיכותרפויטי על 
המטופלים ועל המרחב הטיפולי של בית החולים 
יכולת ההתמודדות של המטפל  וכן לחיזוק 
עם עבודתו כרופא פסיכיאטרי. התייחסות זו 
מאפשרת העמקה של היכרות הסטאז’ר עם 
העולם הפסיכיאטרי על כל גווניו כולל מבט 
מחקרי רחב תוך התייחסות מיוחדת להעדפותיו 
של הסטאז’ר והרחבת המבט המקצועי שלו, 
ובכך מאפשרת ומעניקה כלים להחלטות הרופא 

לבחירת מקום ההתמחות בהמשך הדרך. 

ט: נטרנ ה אי באתר  ו  תנ או ו  בקר
W W W. M A Z O R H E A LT H . C O . I  L
טלפון:  04-9559608, פקס: 04-9812092

איש קשר: הילה מלחי-רוזן

הוא  מנשה  שער  הנפש  לבריאות  המרכז 
בית החולים הפסיכיאטרי הממשלתי הגדול 
במדינה. המרכז מתפרס על שטח של 720 דונם 
מטופחים ומופקד על הטיפול באוכלוסיית האזור 
מצומת הרא”ה בדרום ועד טירת כרמל בצפון, 
מחוף הים במערב ועד גבולות טבריה במזרח. 
בית החולים נגיש לעורקי תחבורה מרכזיים 
- קרוב לכביש 65 )חדרה-עפולה( וכביש 6. 
המרכז מספק שירותי רפואה דחופה בבריאות 
הנפש, ושירותי אשפוז פסיכיאטרי למבוגרים 
מגיל 18 ומעלה ב - 12 מחלקות אשפוז הכוללים 
מחלקות פעילות פתוחות וסגורות, מחלקה 
פסיכוגריאטרית, הוסטל לניצולי שואה, אגף 
לביטחון מרבי )מסגרת ארצית(, מרכז לטיפול 
מרפאה  הכולל  מינית  וטראומה  בטראומה 
ואשפוז ייעודיים, ושירותים אמבולטוריים כולל  

במרפאת “עירון” הצמודה לבית החולים. 

המרכז לבריאות הנפש "מזור" )מזרע(, עכו

טל: 04-6278719, פקס: 04-6278880
 WWW.SHAAR-MENASHE.ORG 
ט: נטרנ ה אי באתר  ו  תנ או ו  בקר

במרכז לבר”ן שער מנשה מעניקים יחס אישי 
לכל סטאז’ר ומתמחה כולל ליווי וחניכה אישית 
של מנהל מחלקה. במרכז 6 מחלקות מוכרות 
פתוחות  פעילות  מחלקות  כולל  להתמחות 
וסגורות, מחלקה פסיכוגריאטרית ומרפאה. 
סטאז’רים ומתמחים זכאים לחנייה בשטח בית 
החולים ולארוחות מסובסדות בחדר האוכל.  
יש אפשרות של מגורים מסובסדים בשטח 
פי  על  נסיעה  הוצאות  החזר  החולים,  בית 
מקום המגורים כמקובל. רופאים המתמחים 
בפסיכיאטריה במרכז לבריאות הנפש שער 
מנשה מקבלים במשכורתם תוספת פריפריה.  

 סטאז’ והתמחות במרכז לבריאות הנפש

מחקר: במסגרת מכון המחקר מתבצעים מחקרים 
בתחומים רבים בדגש על פסיכופרמקולוגיה, 
רשתות נוירונים, תחלואה כפולה ופסיכיאטריה 
משפטית.  יש ליווי צמוד למתמחים בביצוע 
עבודות מדעי היסוד החל בהכשרה מוכרת 
בנושא GCP, שיטות מחקר, חיפושי מידע, 
הכנת הצעות מחקר, כתיבה מדעית, ופרסום 
תוצאות המחקר.  שירותי הספרייה הרפואית 
מפותחים וכוללים גישה למאגרי מידע רפואיים, 

פרמקולוגיים ופסיכיאטריים.  

המרכז לטיפול בהפרעות נוירו - התפתחותיות 
)כולל הנמכה קוגניטיבית וספקטרום אוטיזם( 
ובהמשך  ייעודית  מרפאה  כולל  במבוגרים 

אושרה הקמת יחידה אשפוזית.

המחלקה לתחלואה כפולה בה מעניקים טיפול 
מותאם למטופלים הלוקים בתחלואה נפשית 

ובשימוש בסמים. 

המרכז לטיפול בנפגעי טראומה כולל טראומה 
מינית, מעניק שירותים אמבולטוריים ומחלקת 

אשפוז ייעודית לנפגעים.

החטיבה לפסיכיאטריה משפטית )ביטחון מרבי( 
הוא מוקד ידע ארצי בתחום האבחון והטיפול 
בלוקים בנפשם עם התנהגויות מסכנות. בימים 
אלו מוקמת יחידה ייחודית לשיקום מטופלים 
במסגרת החטיבה המשפטית. קיימת אפשרות 
בפסיכיאטריה  עמיתים(  )תכנית  לפלושיפ 

משפטית.

 מחלקות ייחודיות למרכז לבר”ן שער מנשה

אקדמיים מובילים כולל הטכניון, אוניברסיטת 
חיפה, אוניברסיטת בר אילן, מכון וייצמן ועוד. 
המרכז מכשיר סטודנטים ומתמחים במקצועות 
הרפואה כולל סטודנטים לרפואה, מתמחים 
בפסיכיאטריה, סטודנטים לסיעוד, סטודנטים 
קרימינולוגיה,  בפסיכולוגיה,  ופרקטיקנטים 

עבודה סוציאלית ותזונה.

אקדמיה: המרכז מסונף לפקולטה לרפואה 
ע”ש רפפורט של הטכניון. סטודנטים לרפואה 
מהארץ ומחו”ל לומדים בו בשנים הקליניות של 
הכשרתם. המרכז הינו מרכז אקדמי העוסק 
במחקר בסיסי וקליני ובהוראה במגוון תחומים 
תוך שיתוף פעולה בהכשרה ובמחקר עם מוסדות 

המרכז לבריאות הנפש, "שער מנשה", פרדס חנה-כרכור
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בית החולים לב השרון הוא קמפוס מקסים 
לסטאז’ והתמחות בישראל, הממוקם בשרון 

ומשרת את יישובי הסביבה.

ההחלטה על תחום ההתמחות היא החלטה 
לבחור  ביותר  הטובה  הדרך  ולכן  חשובה 
במהלך  בהתנסות  היא  התמחות מתאימה 
הסטאז’. במהלך הסטאז’ בלב השרון משולבים 
הזדמנות  ומקבלים  החולים  בית  בעבודת 
חייהם כמתמחים  יראו  כיצד  לחוות מקרוב 

בפסיכיאטריה.

מצוינות בהוראה והדרכה היא אבן יסוד בבית 
החולים. במהלך הרוטציה בסטאז’ יזכה הרופא 
להשתתף כחבר סגל מתלמד במחלקה פעילה 
ולהשתתף באופן מלא בפעילות האקדמית של 
בית החולים. זו כוללת ישיבות קליניות יומיות, 
סמינר מתמחים שבועי, ישיבות מחקר, וכנס 
חודשי בבית החולים. בתקופת ההתמחות - 
לכל אחד ממתמחי בית החולים מורכבת תכנית 

התמחות אישית המלווה על ידי מלווה אישי.

בית החולים מוביל במספר תחומי התמקצעות: 
פסיכוגריאטריה,  משפטית,  פסיכיאטריה 
התמכרויות ותחלואה כפולה, הטיפול בטראומה 
וגירוי מוחי. במהלך הסטאז’ ניתנת הזדמנות 
להכיר את תחומי ההתמקצעות ואת קדמת הידע 

הפסיכיאטרי בתחומים ייחודיים אלו. 

בבית החולים קיימת קבוצת מחקר פעילה 
בתחומי ההתמקצעות השונים. כמו כן קיימת 
השתלמות מחקרית המלווה את החוקר הצעיר 
בתכנון וביצוע מחקר, ניתוח תוצאות, כתיבה 

אקדמית והצגה בכנסים מדעיים. 

בבית החולים קיימת רמת התמקצעות ייחודית 
גבוהה המאפשרת התפתחות מקצועית ואישית 
מיוחדת. בחזון בית החולים הוא מתחייב להיות 
מחקר  מקצוענות,  מצוינות,  המוביל  מרכז 
הנפש. מתאפיין  בריאות  בתחום  וחדשנות 
בטיפול מותאם אישית, השם דגש על אנושיות 
וחמלה כלפי המטופל ובני משפחתו. מעצים 
ומקדם את העובד תוך השקעה בהתפתחותו 
המקצועית. מטפח יזמות ושיתופי פעולה בתוך 
המרכז ומחוצה לו ומהווה מקור ידע מקצועי 

מתקדם.

בריאות הנפש יצר את הגוף המקצועי ביותר 
להבנת החוויה ומשמעות הקשר הבינאישי. 
התיאוריות הפסיכואנליטיות והקוגניטיביות ושלל 
הטיפולים הנגזרים מהם הם כלי טיפול שלא 

יאבדו את חשיבותם גם בעידן הטכנולוגי.

התחומים  אחד  הוא  הפסיכיאטריה  תחום 
המרתקים ביותר שפגשתי בחיי. הוא משלב 
בין ההומאני למדעי. פה מתאפשר המפגש 
האנושי עם החזית המדעית והמחקרית גם 
בנוגע לשאלות על מהות החיים.  מדעי המוח 
המתפתחים  בשנים האחרונות יוצרים  יישומים, 
אף  על  בדיוני.  כמדע  מזמן  לא  עד  שנראו 
התפתחויות אלו הקשר האנושי הטיפולי הבין 
אישי, ממשיך להיות המתווך החשוב ביותר 
לטכנולוגיות של הרפואה המתקדמת. שדה 

אנו מזמינים כל סטז’ר המעוניין לבחון ביצוע 
רוטציה בלב השרון ליצור קשר לפנות  לד”ר איה 

סקר, ראשת ועדת ההתמחות, לתאם ביקור.

 בברכה
ד”ר הירשמן מנהל המרכז

המרכז הרפואי לבריאות הנפש מעלה הכרמל 
הינו בית חולים פסיכיאטרי ממשלתי הממוקם 
בעיר טירת הכרמל ליד חיפה. בבית החולים 
נוער,  מחלקת  אשפוז:  מחלקות   7 קיימות 
מחלקה  פעילות,  מבוגרים  מחלקות  ארבע 
ממושכת, ומחלקה פסיכו-גריאטרית. כמו כן 
קיימת בבית החולים מחלקת אשפוז יום נוער, 
מרפאות מבוגרים, מרפאת ילדים ונוער, מרפאה 
קהילתית לילדים ונוער בעיר חיפה, ומסגרת של 

מגורים טיפוליים בתוך שטח ביה”ח.

להתמחות  מקום  מהווה  הרפואי  המרכז 
בפסיכיאטריה כללית ובפסיכיאטריה של הילד 
והמתבגר, כמו גם מוסד המשויך לבי”ס לרפואה 
שליד הטכניון, וקולט עקב כך סטודנטים לרפואה 

במסלול לימודיהם בסבב הפסיכיאטריה.

מרכזנו מקבל סטאז’רים המתעניינים במקצוע 
הפסיכיאטריה במהלך שנת הסטאז’ מכל בתי 

החולים.

בבית החולים מתקבלים גם מתמחים ברפואת 
משפחה במסגרת הרוטציה. 

למידה  מרכז  החולים  בית  מהווה  כן  כמו 
לסטודנטים לסיעוד, ומקום למידה לסטודנטים 
לפסיכולוגיה, והתמחות בפסיכולוגיה קלינית. 
בית החולים קולט סטודנטים לעבודה סוציאלית, 
ריפוי בעיסוק, ומקצועות טיפוליים )מרפאות 

ביצירה, אומנות דרמה ועוד(.

בבית החולים מתקיימים מחקרים בתחומים 
שונים הן ברפואה והן בתחום הסיעוד, ובית 
החולים מהווה מקום נגיש לצוות העובדים כמו 
גם לאנשי מקצוע חיצוניים בתחומי המחקר, 

וההתפתחות האישית.

לסיכום - המרכז הרפואי לבריאות הנפש מעלה 
הכרמל הינו מרכז בו מתאפשרת חשיפה קלינית 
ומחקרית רחבה, למגוון תחומים בפסיכיאטריה, 

מילדות ועד זקנה.

בברכה,

 

ד”ר יעקב פולאקביץ

המרכז לבריאות הנפש "לב השרון", פרדסיההמרכז לבריאות הנפש "מעלה הכרמל", טירת הכרמל
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 התמחות בפסיכיאטריה בבית החולים שלוותה
התמודדות  מאפשרת  בשלוותה  ההכשרה 
עם ההפרעות השונות בתחום הנפש. בוגרי 
התמחות בפסיכיאטריה בשלוותה מוערכים 
ומבוקשים מאד בכל הארץ. בית חולים שלוותה 
להתמחות  המובילים  המרכזים  אחד  הוא 
המבוקשים  ואחד  בישראל  בפסיכיאטריה 
ביותר לקבלה להתמחות. הכשרת המתמחה 
בשלוותה מקיפה ומעמיקה מאד הן בתחום 
הפסיכיאטריה האשפוזית והאמבולטורית, הן 
בתחום הפסיכותרפיות לסוגיהן והן בתחום 
המחקר. כל זאת בגישה הומאנית המציבה את 
המטופל ומשפחתו במרכז. במהלך ההתמחות 
גדול  במגוון  המתמחים  ומתנסים  נחשפים 
של הפרעות ומצבים בתחום בריאות הנפש 
ומצבים נלווים, למגוון גישות טיפוליות בתחומים 
האשפוזי והאמבולטורי הן בקמפוס בית החולים 
ובבית חולים כללי.  והן ביחידות קהילתיות 
המתמחים לומדים לעבוד בצוות רב מקצועי 
איכותי ודינמי. כל זאת בליווי הדרכה איכותית 
פרטנית וקבוצתית מסגל אנשי המקצוע הבכירים 
שלוותה  החולים  בבית  החולים.  בית  של 
עובדים אנשי מקצוע בכירים, שהם מהמובילים 
בישראל בתחום הקליני, בתחום הפסיכותרפיה 
וההכשרה בפסיכותרפיה, בתחומי מחקר שונים 
ובתחום ההוראה. שביעות הרצון של המתמחים 
בבית החולים שלוותה מתכנית ההתמחות 
וההכשרה, ומהעבודה בבית החולים גבוהה 
מאד. למתמחים בשלוותה אחוזי מעבר גבוהים 
מאד של בחינות ההתמחות לאורך שנים, והינם 
מוערכים ומבוקשים מאד כפסיכיאטרים בכירים 

בישראל.

טרם ועדת הקבלה. אנו בוחרים את הטובים 
ביותר מבין המועמדים המבקשים להתקבל 
התמחות  מציעים  אנו  אצלנו.  להתמחות 
ומספר  המבוגר  של  פסיכיאטריה  במסלול 
מקומות מצומצם להשלמת התמחות במסלול 
פסיכיאטריה של הילד והמתבגר למסיימי מסלול 
המבוגרים בלבד. ההתמחות אורכת כ - 4 וחצי 
שנים במסלול המבוגרים וכשנתיים וחצי נוספות 
להשלמה למסלול הילד והמתבגר. יו”ר ועדת 
ההתמחות בשלוותה הוא דר’ ישראל קריגר סגן 

מנהל בית החולים. 

יש  על מנת להתקבל להתמחות בשלוותה 
להגיש המלצות  תעודות מתאימות,  להציג 
ולעבור ועדת קבלה. מומלץ מאד לבצע תקופת 
אלקטיב באחת ממחלקות האשפוז בשלוותה 

בבית  התמחות  בנושא  ולבירורים  לפניות 
החולים שלוותה נא לפנות למנהלת לשכת 
הנהלת בית החולים, הגב’ אהובה רוסו  בטלפון

.09-7478532

 אלקטיב בפסיכיאטריה בבית החולים שלוותה
אלקטיב של סטאז’רים לרפואה - סטאז’רים 
אלקטיב  לתקופת  להגיע  יכולים  לרפואה 
בפסיכיאטריה בבית החולים שלוותה. בתקופת 
האלקטיב משתלב הסטאז’ר באחת ממחלקות 
האשפוז ועובד תחת הדרכת רופאי המחלקה. 
במהלך התקופה מתנסה הסטאז’ר בטיפול 
פרטני וקבוצתי, בהשתלבות בצוות רב מקצועי, 
ובקבלת הדרכה ביחד עם מתמחי בית החולים. 
ביצוע אלקטיב בשלוותה חשוב במיוחד לסטאז’ר 
המעוניין בקבלה להתמחות בפסיכיאטריה.  
לפניות ולבירורים בנושא אלקטיב בתקופת 
לפנות  נא  שלוותה  החולים  בבית  הסטאז’ 
בית החולים הגב’  למנהלת לשכת הנהלת 

אהובה רוסו בטלפון 09-7478532.

אה לרפו ם  טי דנ סטו של  ב   אלקטי

משתלב הסטודנט באחת ממחלקות האשפוז 
ולומד תחת הדרכת רופאי המחלקה. במהלך 
פרטני  בטיפול  התקופה מתנסה הסטודנט 
מקצועי,  רב  בצוות  בהשתלבות  וקבוצתי, 
ובקבלת הדרכה ביחד עם מתמחי בית החולים. 
ביצוע אלקטיב בשלוותה חשוב במיוחד לסטודנט 
המעוניין בקבלה להתמחות בפסיכיאטריה.  
לפניות ולבירורים בנושא אלקטיב סטודנטים 
לפנות  נא  שלוותה  החולים  בבית  לרפואה 
בית החולים הגב’  למנהלת לשכת הנהלת 

אהובה רוסו בטלפון 09-7478532.

סטודנטים לרפואה בשנת הלימודים האחרונה 
יכולים להגיע לתקופת אלקטיב בפסיכיאטריה 
בבית החולים שלוותה. בתקופת האלקטיב 

המשפחה ברפואת  מתמחים  של   אלקטיב 
רופאי משפחה עוברים במהלך התמחותם 
שלושה חודשי הכשרה בפסיכיאטריה במרפאת 
למגוון  נחשפים  הם  בשלוותה.  המבוגרים 
ולגישות טיפוליות שונות.  הפרעות נפשיות 
במהלך ההכשרה הם מקבלים לטיפולם האישי 
מטופלים תחת הדרכה. המתמחים מתלווים 
ההדרכה  מרכזת  שבתאי,  חמוטל  לד”ר 
בעבודה במרפאת המבוגרים ובשירותי הייעוץ 
הפסיכיאטרי במרפאות הקהילה לד”ר דפנה 
שפט במרפאת הגיל השלישי ולדר’ ישראל 

קריגר במרפאת הדיכאון. 

לוגיה רו י ו בנ מתמחים  של   אלקטיב 
במהלך  עוברים  בנוירולוגיה  המתמחים 
הכשרה  חודשי  שלושה  התמחותם 
האשפוז  ממחלקות  באחת  בפסיכיאטריה 
בשלוותה. הם נחשפים למגוון הפרעות נפשיות 
ולגישות טיפוליות שונות. במהלך ההכשרה 
הם מקבלים לטיפולם האישי מטופלים תחת 
הדרכה. המתמחים משתלבים בעבודת הצוות 

הרב מקצועי במחלקה.

סטז’ר יקר,

זוהי פנייה אישית אליך להצרף אלינו להצטרף 
הנפש  לבריאות  במרכז  המשותפת  לעשייה 
אברבנאל! תקופת ההתמחות היא התקופה 
המשמעותית ביותר בחיים המקצועיים של כל 
רופא. הכישורים והחוויות הנצברים במהלכה, 
דרכו  תראה  כיצד  וקובעים  חותם  מטביעים 

המקצועית. 

בין השיקולים לבחירת התמחות ניתן למנות: 
שאיפה לעניין ולאתגר; יכולות וכישורים; עניין 
אישי; אפשרות התפתחות אקדמית ומקצועית; 
תנאי העבודה כמומחים בעתיד; האווירה במקום 
העבודה ורוח הצוות; תגמול כלכלי ואפשרות 

למענק.

לאחרונה, יותר ויותר רופאים בוחרים בהתמחות 
בתחום הפסיכיאטריה, מקצוע המשלב תקשורת 
אישית אמפטית וטיפול הוליסטי, ביולוגי-פסיכולוגי 
וסוציאלי וכל זאת יחד עם פעילות אקדמית בחזית 
המדע של מדעי המח. במסגרת ההתמחות 
בפסיכיאטריה במרכזנו קיימת אפשרות למענק 

לצרכי עידוד התמחות במקצוע הפסיכיאטריה.

ברצוני להזמינכם לבחור במקצוע התמחות רב 
אתגר ועניין, יחד עם תנאי עבודה המעניקים 
פנאי למחקר ולהתקדמות אקדמית וניהולית.  
ההתמחות בפסיכיאטריה משלבת עניין ואתגר 
ומביאה למיצוי מלא את כל כישורי הרופא: ידע 
מדעי, יכולת אמפתית, דאגה למטופל וראייה 
להתמחות  ניתן  במרכזנו  כוללת.  טיפולית 
בפסיכיאטריה של המבוגר וכן בפסיכיאטריה של 

ילדים ונוער. 

מבין המרכזים הרפואיים לבריאות הנפש, נמצא 
המרכז לבריאות הנפש אברבנאל בחוד העשייה 
הפסיכיאטרית ובמהלכה של תנופת עשיה ושינוי 
נרחב במגוון תחומים: עידוד מצוינות אקדמית; 
הדרכה מקצועית, משולבת בליווי אישי )מנטורינג( 
לכל מתמחה; חשיפה למגוון מטופלים הלוקים 
בהפרעות פסיכיאטריות שונות ולמגוון תרבויות; 
הזדמנות להיות חלק מצוות רב מקצועי השם 
דגש על טיפול רב מערכתי במטופל ובמשפחתו 
לכל אורך הרצף הטיפולי )במרפאה, באשפוז יום, 
באשפוז מלא, בטיפולי בית ועוד(; פרוייקט משותף 
עם החברה לפסיכיאטריה ביולוגית לעידוד חוקרים 
צעירים; פעילויות והשתלמויות למתמחים בשיתוף 
פעולה עם איגוד הפסיכיאטריה וההסתדרות 
הרפואית; הזדמנות להשתלבות במגוון תפקידים 

בכירים בסיום תקופת ההתמחות

 אודות המרכז
מרכזנו הינו אחד מבתי החולים הוותיקים 

והמוכרים במדינת ישראל וממוקם באופן נגיש 
ונח במרכז גוש דן. המרכז מסונף לבית הספר 
לרפואה ע”ש סאקלר באוניברסיטת תל אביב 
והוא מושקע רבות בנושאי לימוד והדרכה. 
במרכז קיימים מגוון שירותים פסיכיאטריים:

	 מחלקות אשפוז אקוטיות וממושכות לגברים 
ולנשים,  מחלקה לפסיכוגריאטריה, מחלקה 
ייחודית לתחלואה-כפולה )שילוב של הפרעה 
נפשית ושימוש בסמים(, מחלקה לטיפול יום 

ומרפאת חוץ. 
	 מחלקה לפסיכיאטריה משפטית המעניקה 
שירותי אשפוז למטרת הסתכלות ומתן חוות 
דעת משפטית לבתי המשפט של תל אביב-יפו 
ויחידה פורנזית להערכה וטיפול בהתנהגויות 

פוגעניות.   
פסיכיאטריה משפטית אמבולטורי  	 שרות 
הממוקם בבית  המשפט בתל אביב ומעניק

שירותי בדיקה פסיכיאטרית ראשונית
 

	 מחלקות ייעודיות עבור בני נוער ומתבגרים: 
אשפוז יום הכולל בית ספר לחינוך מיוחד, 

מחלקת נוער פעילה ומרפאת ילדים ונוער
	 מחלקה ארצית ייחודית בישראל לנוער הלוקה 

באוטיזם.

אם הנושאים מדברים אליך, מקומך עמנו בצוות 
המרכז ובעשייה המשותפת!

 בברכה,
פרופסור  יובל מלמד

מנהל המרכז

המרכז לבריאות הנפש "שלוותה", הוד השרוןהמרכז לבריאות הנפש "אברבנאל", בת-ים
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המרכז הרפואי לבריאות הנפש באר-יעקב/נס-
ציונה מאחד שלושה קמפוסים מובילים לטיפול 
בהפרעות נפשיות: קמפוס באר-יעקב, קמפוס 
נס-ציונה, שתי מחלקות פסיכיאטריות בעלות 
אוריינטציה משפטית במב”ן ומערך מרפאות רחב. 

אנושי  איכותי,  טיפול  מתן  הוא  המרכז  חזון 
ויעיל למטופלים ובני משפחותיהם, המתבסס 
על הקשבה וחמלה. זאת, תוך הובלה בתחום 
מתמחים  של  והחינוך  המחקר  האקדמיה, 

וסטודנטים מצטיינים. 

המרכז הוא מרכז בריאות הנפש הגדול בארץ, 
והוא פועל במערכי טיפול: מחלקות האשפוז 
והמרפאות השונות מהוות מוקדי ידע המעשירים 
מחלקות  קיימות  לדוגמא,  כך,  אלו.  את  אלו 
ייעודיות )לדוגמא, פסיכיאטרית נשים המתמחה 
בהפרעות פוסט-טראומטיות והפרעות אכילה( 
ומרפאות מתמחות )לדוגמא, מרפאה לתחלואה 
כפולה(. גודלו של המרכז מאפשר הדהוד מפרה 
בין יחידותיו השונות, ומעצימה את סך הטיפול 

אותו מקבל המטופל. 

המרכז מאפשר לסטאז’ר להיחשף למגוון העצום 
שיש במעש הפסיכיאטרי: פסיכיאטריה ביולוגית, 
פסיכותרפיה, פסיכיאטריה משפטית, פסיכיאטרית 
ועוד.  ונוער, פסיכיאטרית התמכרויות  ילדים 
במהלך חודש הסטאז’ משובץ הסטאז’ר במחלקה 
אחת, והוא משולב בה כאיש צוות מן המניין. תחת 
אחריותו יהיו 2-3 מטופלים, וכך תתאפשר לו חווית 
הטיפול על צדדיה השונים )קבלת מטופל, אבחון, 
הצגתו בישיבת מחלקה, הנעת הטיפול, שיחה עם 
משפחה, תחילת  התערבות ממשית ולעיתים גם 
הכנה לשחרור(. בנוסף, ישולב הסטאז’ר בפעילות 
הכלל מוסדית )לדוגמא, ישיבות סגל(, שתאפשר 

לו להיחשף לעושר אותו מציע המרכז.

המרכז הרפואי לבריאות הנפש באר-יעקב/נס-
ציונה מקיים פעילות מחקרית ענפה. פועלת בו 
יחידת מחקר, ובנוסף פועלות בו 8 קבוצות מחקר 
)פסיכופרמקולוגיה, נוירו סטימולציה, הדמיה, 
הפרעות אישיות, תפקודים קוגניטיביים, הפרעות 
אפקטיביות, מעבדת מציאות מדומה וקבוצת 
ה-MATRIX שעניינה מחקר מתקדם בתחום 
הפסיכותרפיה(. יחידת המחקר, וקבוצות המחקר, 
מציבות את המרכז בקדמת העשייה והמחקר 

בתחום הפסיכיאטריה בישראל. 

במהלך שהותו של הסטאז’ר במרכז הוא ייחשף 
למורכבותה של הפסיכיאטריה, לניגודיות המובנית 
בה )לדוגמא, זו הגלומה בקשבות החומלת שבה 
ובכך שחלק מהטיפולים בה ניתנים בכפייה(, 

ולאווירה המיוחדת שבה היא מתקיימת במרכז.

סטאז’ במרכז לבריאות הנפש גהה מאפשר 
להיחשף לעולם הפסיכיאטריה והפסיכיאטריה 
של ילד ולראות שילוב של עבודה רב מקצועית, 

גישה מודרנית ומחקר פורץ דרך.

מרכז לבריאות הנפש גהה ממוקם בפתח תקווה, 
והינו חלק ממערך של 14 בתי חולים של כללית, 
ארגון הבריאות הגדול במדינה. המרכז לבריאות 
הנפש גהה נוסד ב 1942, ב 30 שנותיו הראשונות 
שכן בית החולים ליד צומת גהה, הנקראת על 
שמו. בשנת 1972 הוא עבר למשכנו הנוכחי, 
בסמוך לבית החולים בילינסון. )משמעות המילה 
גהה היא “מרפא” ,”לב שמח ייטב גהה” - משלי 

יז כב(.

ב”גהה” כ - 350 עובדים: רופאים פסיכיאטרים, 
עו”סים,  קליניים,  פסיכולוגיים  סיעוד,  עובדי 
משק  ועובדי  מנהל  עובדי  בעיסוק,  מרפאות 
200 מתנדבים המסייעים רבות לרווחת  וכ - 

המטופלים.

 166 גבעתיים. במרכז לבריאות הנפש גהה 
חוץ. מרפאות   4 ו  יום  עמדות   45 מיטות,  

המרכז מעניק שירות לכ - 800,000 תושבי 
האזור - פ”ת רבתי, כפר קאסם, רמת השרון, 
הרצליה וצפון ת”א, ר”ג קריית אונו, בני ברק, 

                         
חזון המרכז:

המרכז  יהיה  גהה  הנפש  לבריאות  המרכז 
המוביל בישראל ומחוצה לה באבחון, טיפול, 
בריאות  בתחום  וחדשנות  מחקר  הוראה, 
הנפש, מינקות ועד זקנה תוך דגש על חמלה 
גבוהה . שירות  ורמת  ומשפחתו  למטופל 

המרכז מפעיל מגוון שירותים ייחודיים מסוגם 
מיון  מופעל  לה. בגהה  ואף מחוצה  בישראל 
מבוגרים, מיון ילדים ונוער, המהווה מקום המפגש 
הראשוני של הפונים אל בית החולים. קיימות 
ארבע מחלקות אשפוז למבוגרים: שתיים נעולות, 
אחת פתוחה עם התמחות בפסיכיאטריה של 
הזקנה ואחת מחלקה גמישה שיקומית. המחלקות 
הנעולות כוללות בתוכן גם פעילות משפטית )מתן 
חוות דעת וצווי הסתכלות(.  מחלקת יום למבוגרים 

מטפלים במגוון ההפרעות בפסיכיאטריה הרכה.
חטיבת ילדים ונוער אשר הינה השנייה בגודלה 
בעולם ומעניקה טיפול מגיל ינקות ועד בגרות 
וכוללת מחלקה אחת סגורה לנוער, שתי מחלקות 

לטיפול יום )לילדים, ולנוער(.
ארבע מרפאות חוץ: מרפאת חוץ לילדים ונוער, 
מרפאת חוץ למבוגרים, מרפאה פסיכוסומטית , 

ומרפאה לגיל הינקות. 
במהלך ספטמבר 2015 נפתח בתחומנו מרכז יום 
לילדים ונוער הגדול בישראל הכולל מרפאת ילדים 
ונוער, מחלקת יום לנוער ומיון ילדים ונוער, במבנה 
גדול ומרווח שנבנה תוך חשיבה על צרכי המטופל 

הקטין ומשפחתו.

המרכז מסונף לפקולטה לרפואה באוניברסיטת 
תל אביב ואנו גאים בצוות הוראה אקדמי מוביל 
אשר עוסק בהוראה ומחקר פורץ דרך בתחומי 
הפסיכיאטריה, הפסיכולוגיה, הסיעוד, העבודה 
מובלים  והריפוי בעיסוק. אנשינו  הסוציאלית 
ובינלאומיים  אירופאים  ישראלים  איגודים 
המאמרים  ומס’  פרופסורים   6 בתחום, 
באר ץ. מהגבוהים  הרופאים  למס’  ביחס 

סטאז’ בגהה
משך הסטאז’ חודש ימים, )עד שלושה חודשים(, 
זוכים להיחשף לתחום  בזמן זה הסטאז’רים 
ייחודי. החשיבה הרפואית השלטת הנה חשיבה 
ביו פסיכו-סוציאלית, כאשר הביטים אלו הנם כלי 
הסתכלות ואבחנה אבחנתיים וטיפוליים. המעלים 

שאלות והרהורים לגבי “מותר האדם”.

לגבי  לאלו המתלבטים  זו מאפשרת  תקופה 
ולו במעט  להיחשף  בפסיכיאטריה  התמחות 
לעולם הפסיכיאטריה באופן ישיר ובלתי אמצעי 
וכן מעשירה ותורמת לסטאז’רים באופן אישי 

ומקצועי כרופאים בעתיד.

הסטאז’ר מהווה חלק אינטגרלי מצוות המחלקה, 
מקבל מטופלים לאחריותו העיקרית, משתתף 

כמובן בכל פעילויות המחלקה.

המרכז לבריאות הנפש "באר יעקב"-"נס ציונה"המרכז לבריאות הנפש "גהה", פתח תקווה
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סטאז’ר נכבד,

המרכז לבריאות הנפש בב”ש נערך להפעלת 
תוכנית התמחות ייחודית. בית החולים מעוניין 
לגייס כ 3-6 מתמחים שיחלו התמחות כקבוצה. 
בכוונתנו לספק לקבוצת מתמחים זו תנאי לימוד 
מיוחדים, והכשרה מתוכננת החל מתחילת 
ההתמחות ועד סיומה, פיתוח אישי על פי 
נטיותיו של כל מתמחה ושילובו בהמשך לשם 
טיוב השירות שאנו מספקים לאוכלוסייה. כחלק 
מתוכנית ההכשרה בכוונת המרכז להשתתף 
במימון לימודי המשך מגוונים כגון בית ספר 
לפסיכוטראפיה, לימודי היפנוזה ועוד נושאים 

על פי בחירת המתמחה. 

המתמחים ישולבו במרפאות המצוינות שבמרכז 
וישולבו בתוכניות המחקר המתנהלות בו. 

מסונף  בב”ש,  הנפש  לבריאות  המרכז 
מתנהלת  במרכז  גוריון.  בן  לאוניברסיטת 
פעילות הוראתית רבה. ברצוננו לשלב את 
המתמחים בהוראה החל משלבי ההתמחות 
המוקדמים  ולהקצות לשם כך תקני הוראה 

בפקולטה למדעי הבריאות.

ההתמחות בפסיכיאטריה  נמשכת 4.5 שנים 
מתוכם חצי שנה מדעי יסוד, על פי תחומי העניין 
של המתמחה, ובשיתוף עם מגוון החוקרים 

הנמצאים בחטיבה ומחוצה לה.  

המרכז לבריאות הנפש מציע מענק ממשלתי 
כמקובל בפריפריה. 

למעוניינים בתואר שלישי )Ph.D.( המרכז מציע 
בנוסף גם מסלול מיוחד המאפשר לימודים 
להתמחות  במקביל  שלישי  תואר  לקראת 

בפסיכיאטריה

נשמח לארח אתכם לביקור בביה”ח ובמעבדות 
המחקר שלו.

המעוניינים מוזמנים לפנות  לד”ר דורון תודר 
בנ ייד: 050-6267688

Doron.tooder@pbsh.health.gov.il :במייל

להתראות 
פרופ’ זאב קפ לן

מנהל המרכז לבריאות הנפש, ב”ש

המרכז הרפואי הרצוג, הוא מרכז רפואי אקדמי 
המסונף לפקולטה לרפואה של האוניברסיטה 
העברית בירושלים, המתמחה בתחומי: גריאטריה, 
הנשמה כרונית, בריאות הנפש  ופסיכוטראומה. 
במרכז הרפואי, שנוסד ב-1894 והתפתח כמוסד 
הפסיכיאטרי הראשון במזרח התיכון, יש כיום 330 
מיטות והוא השלישי בגודלו בירושלים. הוא כולל 
אגף גריאטרי, אגף פסיכיאטרי ואגף למונשמים 
מבוגרים מהגדולים בארץ. אגף המונשמים כולל 

מחלקה לילדים מונשמים.

אלה,  בימים  בנה  הנ החדש  ן  י י הבנ
מיטות 270 עוד   הרפואי  למרכז  .  יוסיף   

הרצוג הוא כתובת ל:
	 טיפול בנכויות נפשיות בכל הגילאים במסגרת 
קהילתית במרכז לבריאות הנפש, או אשפוזית.
נפגעי  ומבוגרים,  בילדים,חיילים  	 תמיכה 

פסיכוטראומה.
	 מחקר רפואי פורץ דרך בתחום הפסיכיאטריה, 
ובתחומי  ודמנציה  פרקינסון  כמו  מחלות 

אלקטרופיזיולוגיה של המוח.  

בהתבסס על הניסיון הרחב שנצבר בטיפול 
פסיכיאטרי, נוירולוגי, גריאטרי ורפואת ילדים 
- איחד המרכז הרפואי הרצוג את כל תחום 
המחקר והפיתוח הנוגע לתחומים אלה, תחת 
מטריה אחת של “המרכז למחקר קליני של 
מדעי המוח”. במרכז נערך מחקר רב תחומי 
המתמקד במוח, תוך מיזוג מדע בסיסי ויישומי 
עם אוכלוסיית חולים מיוחדת. המחקר מתמקד 
במחלות ניווניות נוירולוגיות, שיקום מוטורי 
לאחר אירוע מוחי, נזק מוחי כתוצאה מחוסר 
חמצן, הפרעות פסיכיאטריות ו-ALS. בנוסף 
ואפידמיולוגים  קליניים  מתבצעים מחקרים 

בתחום הגריאטריה.             

המרכז מזמין מתמחים . 
יתרונות ביצוע אלקטיב בסטאז’ בבית חולים 

הרצוג – בפסיכיאטריה
מגוון   עם  מרתקת  תחומית  רב  	 עבודה 

מתמודדי נפש.
	 שילוב מלא בעבודה היומיומית עם אחריות 

לניהול טיפול.
	 הדרכות צמודות והתייעצויות שוטפות. 

אשפוז  במחלקת  עבודה  לשלב  	 אפשרות 
ובמרפאה קהילתית. 

	 השתתפות בפסיכיאטריה ייעוצית במחלקות 
הרפואיות בהרצוג.

	 פעילות אקדמית עם מחקרים חשובים בכל 
הקשת הביו-פסיכוביולוגית.

של  לרפואה  לפקולטה  מלא  	 סינוף 
האוניברסיטה העברית.

	 אווירה נעימה, מקבלת ותומכת.
	 אפשרות לחזור עם סיום הסטאז’ להתמחות 
בפסיכיאטריה בהרצוג, המוכר להתמחות 

מלאה על ידי המועצה  המדעית.

המרכז לבריאות הנפש "באר שבע", ב"ש המרכז הרפואי "הרצוג", ירושלים
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במקצועות נוספים: טיפול בתנועה, ריפוי בעיסוק, 
טיפול באומנות, ביבליותרפיה, וידאותראפיה 
להידוק  הערכות  בשלבי  נמצא  המרכז  וכו”. 
עבודה מחקרית עם מרכז ספרא לחקר המח 

באוניברסיטה העברית.

במהלך ההתמחות, הנמשכת כ - 4.5  שנים, 
תעברו רוטציות במחלקות הסגורות והפתוחות 
במחלקה  האזוריות,  מהמרפאות  באחת 
הנוירולוגית מחוץ למרכז הירושלמי, וחצי שנה 
של מדעי יסוד בהם עוסקים במחקר קליני או 
בסיסי לפי בחירתכם. בנוסף ניתנת לכם בחירת 
חצי שנה בהתמחות. במרכז הירושלמי תתאפשר 
לכם חשיפה הן לתחום הפסיכוגריאטריה ההולך 
וצומח כתחום בעל היקפים ומשמעויות ניכרות 
ונוער.  ילדים  של  הפסיכיאטריה  בתחום  והן 
מתאפשרת התמחות נפרדת בפסיכיאטריה של 
הילד והמתבגר כהתמחות יחידה או כנוספת לזו 

של מבוגרים.

מעבר ללימוד הקליני הנעשה בהדרכה אישית 
וקבוצתית, תהיה לכם אפשרות לפתח מיומנויות 
בענפי הפסיכותרפיה הדינאמית במסגרת המכון 
הפסיכותרפיה  או  בירושלים,  הפסיכואנליטי 
הקוגניטיבית-התנהגותית במסגרת בית הספר 

ל-CBT במרכז הרפואי הדסה. 

לסיכום: פסיכיאטריה היא מקצוע שמזמין אתכם 
להתבונן בנפש האדם ולחבר בין הרפואה לעולמנו 
הפנימי. היא מהווה צומת מרתקת בין עולם 
הביולוגיה לעולם הרוח, ומשלב תחומים רבים 
הנמצאים היום בפסגת הרפואה: נוירו ביולוגיה, 

הדמיה, גנטיקה ופסיכופרמקולוגיה. 

זהו תחום ייחודי ברפואה שמטפל באדם כשלם 
מבחינה ביולוגית, פסיכולוגית וסוציאלית ומלווה 
לאורך תקופת מחלתו  ומשפחתו  את האדם 

והחלמתו ולא רק בנקודת המשבר.

אתם מוזמנים להצטרף לחוויית חשיפה להיצע 
רחב ביותר של קליניקה ממגוון תרבויות וברמות 
שונות של התערבויות, המתבצעת באכסניה 

מיוחדת ובאווירה אנושית ומקצועית נעימה. 

המרכז הירושלמי לבריאות הנפש הינו המקום בו 
תוכלו להתחיל לפתח קריירה מתחילת הסטאז’, 
המשך בהתמחות ועבודה כמומחה, ובמשרות 
ניהול במחלקות ובמרפאות בהיקף רחב הנגזר 
מהרשימה הרחבה במיוחד של המסגרות באשפוז 

ובקהילה. 

בברכה, 
ד”ר גדי  לובין

מנהל המרכז הירושלמי לבריה” נ
איתנים – כפר שאול

 - “איתנים”  הנפש  לבריאות  הירושלמי  המרכז 
כפר שאול, מציע את עיקר המענה לצרכי הטיפול 
 - כ  המונה  רבתי,  ירושלים  באזור  הפסיכיאטרי 

1,000,000 נפש.

המרכז מורכב משני קמפוסים הכוללים יחדיו 333 
מיטות אשפוז )שלישי בגודלו מבין עשרה בתי 
חולים פסיכיאטריים בישראל(, וממערך מרפאתי 
רחב הממוקם במרחב ירושלים וסביבתה )מספר 

המרפאות הגדול בישראל(.

נוף  קמפוס “איתנים” ממוקם בסביבה יפת 
בהרי יהודה. הוא כולל מחלקת אשפוז גברים 
סגורה, מחלקת נשים סגורה, מחלקה פתוחה, 
מחלקה ממושכת, מחלקה ארצית יחידה ייעודית 
בספקטרום  מהפרעות  הסובלים  למבוגרים 

האוטיסטי, וחטיבת ילדים ונוער. 

 
 
 

כמבנים לשימור. הוא כולל מחלקת גברים סגורה, 
מחלקה פתוחה, מחלקה ממושכת, שתי מחלקות 
פסיכוגריאטריות, יחידת מיון והשהיה, יחידה 

לאשפוז יום, ושתי מרפאות.

ממוקם במערב העיר “כפר שאול”  קמפוס 
ירושלים. חלקו ממוקם במבני אבן בעלי ערך
ומוגדרים משמעותיים,  ואדריכלי  היסטורי 

שני הקמפוסים מצויים בתנופת תכנון ופיתוח של 
בינוי ועיצוב השטחים הפתוחים.

תכונה המאפיינת את המרכז הירושלמי הינה 
היותו מרכז הכולל מלבד בתי החולים גם עשר 
מרפאות, חלקן קהילתיות וחלקן מרכזות תחומי 
התמקצעות: מרפאת בית שמש, מערב ירושלים, 
מזרח ירושלים, דרום ירושלים, מעלה אדומים, 
מרפאת ילדים במרכז העיר, יחידה לטיפול יום 
אינטנסיבי, מרפאה משפטית, מרפאה לגיל הרך 

ומרפאה לתחלואה כפולה )התמכרויות(.

באופן זה נבנה שילוב חשוב בין פסיכיאטריה 
אקוטית בבית החולים לפסיכיאטריה קהילתית-
מרפאתית. תכונה זו תורמת לתיאום ולתקשורת 

בין הרופאים במסגרות השונות. 

שיעור האשפוזים החוזרים במרכז הירושלמי 
בטווח של עד חודש לאחר השחרור, הנחשב 
בכל העולם למדד איכות ראשון במעלה לאיכות 
המערכת, הינו מהנמוכים בישראל. מאפיין נוסף 
של המרכז הירושלמי הינו הגדרת היעד הראשון 
והמוביל את יעדי הליבה שלו כ”חיזוק מתמיד של 
חווית המטופל”. אנושיות והתייחסות מעמיקה 
בבניית הקשר הטיפולי הינן המרכיבים הראשונים 
המופיעים בהערכות התקופתיות של המטפלים 

השונים, בתחילת דרכם.  

הפסיפס האנושי הירושלמי הינו מהרבגוניים 
בעולם. ככזה, הוא חושף את המטפלים מדי יום 
לעולם המרתק של פסיכיאטריה מוכוונת תרבות. 
הן המיומנויות הנדרשות והן החשיפה עצמה, 

מעשירות מאד את חווית המטפל.

המרכז הירושלמי מסונף לבית הספר לרפואה של 
האוניברסיטה העברית ומקיים תכנית לימודים 
לסטודנטים. הוא מסונף גם לבתי ספר לעבודה 
ולחוג לפסיכולוגיה,  סוציאלית, ריפוי בעיסוק 
לסטודנטים  ומהווה בסיס להתנסות מעשית 

המרכז לבריאות הנפש "איתנים"-"כפר שאול", ירושלים
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העלייה בתוחלת החיים והגידול באוכלוסייה 
הזקנה בארץ ובעולם יוצרים צורך בהכשרת 
רופאים מומחים רבים בתחום הגריאטריה. 
ההתמחות בגריאטריה מקנה למומחים צעירים 
הזדמנויות טובות ומגוונות לקידום והתפתחות, 

כולל תפקידים ניהוליים, אקדמיים ומחקריים.

ההתמחות בגריאטריה מכשירה את הרופא 
לטפל בבעיות הזקן בקהילה, במרכז רפואי 
מומחה  הגריאטרי.  ובבית-החולים  כללי 
בגריאטריה מקבל גישה רחבה וכוללנית לכל 
מגוון המצבים המשפיעים על בריאותו של הזקן. 
פריסה רחבה של מחלקות מוכרות להתמחות 
להשתלב  למתמחה  מאפשרת  בגריאטריה 
בתוכנית התמחות כמעט בכל מקום בארץ. 

תחומי עניין בולטים בגריאטריה
	 הבנת הגורמים המשפיעים על הזדקנות

	 האוכלוסייה בעולם והשלכותיה על מערכת 
הבריאות

	 שינויים פיזיולוגיים המתרחשים עם הגיל
	 הטיפול בזקן הסובל ממחלות חריפות

	 החשיבות של שבריריות - Fragility בקשיש
והגישה  הזקן  תפקוד  על  השמירה  	 ערך 

השיקומית

	 גריאטר כראש הצוות הרב-מקצועי
בתי-חולים  בהן  רבות  במסגרות  	 עבודה 
שיקום  גריאטריים,  בתי-חולים  כלליים, 
ובמוסדות  בקהילה  גריאטריה  גריאטרי, 

גריאטריים.
	 מתן ייעוץ בנושאים אתיים ומשפטיים

מסלולים להתמחות
ההתמחות בגריאטריה מציעה כמה מסלולים, 
בין  להתלבט  למתמחה  מתאפשר  ובכך 
גמישות מרבית  ותוך  מעניינות  אפשרויות 

בבחירה.
1. מסלול ישיר, כולל שנתיים בפנימית )עם 
אפשרות עבודה בחלק מהתקופה במחלקה 
פנימית גריאטרית( שנתיים בגריאטריה, 

ומדעי יסוד.
2. מסלול לאחר התמחות נוספת ברפואה 
פנימית או ברפואת המשפחה, הכולל שנתיים 

בגריאטריה.

 התמחויות-על אפשריות לאחר 
 סיום ההתמחות

המתמחה בגריאטריה במסלול הישיר יכול 
להשלים התמחות בפנימית ולהתקבל לכל 
התמחות-על הדורשת התמחות בפנימית.

 בית חולים לניאדו, נתניה
 מנהל מחלקה: ד"ר ורד חרמוש
 טלפון במחלקה: 09-8609102

הכרה חלקית

 בית-חולים "בילינסון, פתח תקווה
 מנהל מחלקה: פרופ' ישעיהו בלוססקי

 טלפון: 03-9376821
 כתובת: דרך ז'בוטינסקי 39, פתח תקווה  49100

 המרכז הרפואי אוניברסיטאי "הדסה"
 הר הצופים "ירושלים

מנהל מחלקה: ד"ר ג'קובס ג'רמי מיכאל 
 טלפון: 02-6777627/8

כתובת: ת.ד  24035, ירושלים 91240

המרכז הרפואי לגליל המערבי, נהריה. 
 מנהל מחלקה: ד"ר קייקוב אדוארד

 טלפון: 04-9107606
 כתובת: ת.ד 21, נהריה, 22100 

 המרכז הרפואי ע"ש "ברזילי", אשקלון
 מנהל מחלקה: ד"ר זהבה גליק

 טלפון: 08-6745864  
כתובת: ההסתדרות 2, אשקלון

 המרכז הרפואי "מאיר" כפר סבא
 מנהל מחלקה: פרופ' יצהל ברנר

 טלפון: 09-7471509
כתובת: טשרניחובסקי 59, כפר סבא

המרכז הרפואי האוניברסיטאי "סורוקה", 
 באר שבע 

 מנהל מחלקה: פרופ' דבורה ליברמן
 טלפון: 08-6400513

כתובת: שד' רגר יצחק ת.ד ,151 באר שבע 

 המרכז הרפואי "קפלן" ,רחובות
 מנהל מחלקה: ד"ר שרי טל, 

 טלפון: ,08-9441474 
כתובת: פסטרנק ת.ד 76100, רחובות  

המרכז הרפואי ע"ש חיים שיב א, תל השומר 
מנהל מחלקה: פרופ' אברהם אדונסקי, 

 טלפון: 03-5306108, 
 כתובת: דרך שיבא ,2 רמת גן

 המרכז הרפואי "שערי צדק", ירושלים
מנהל מחלקה: ד"ר ר אובן פרידמן

טל פון במחלקה:02-6555168
כתובת: בית שמואל , 12 ת.ש ,3235 ירושלים

המרכז הרפואי תל-אביב ע"ש סוראסקי 
 מנהל מחלקה: ד"ר יפה לרמן

 טלפון:  03-6974074
 כתובת: ויצמן ,6 תל אביב

רוטציה בסטאז' והתמחות 
בגריאטריה

בתי חולים גריאטריים ושיקום לרוטציה ולהתמחות בגריאטריה ושיקום:
 מרכז רפואי "הרצוג", ירושלים

 מנהל מחלקה: ד"ר אברהם בריד
 טלפון במחלקה: 02-5316893

כתובת: בית חולים הרצוג ירושלים, גבעת 
 שאול

 מרכז גריאטרי "בית רבקה", פתח תקווה
 מנהל מחלקה: ד"ר שי בריל

 טלפון: 03-9335530
כתובת: החמישה 4, פתח תקווה

מרכז גריאטרי "הרצפלד",  גדרה
 מנהל מחלקה: ד"ר שרי טל

 טלפון: 08-8595218
כתובת: דרך הארץ  1 ת.ד 48, גדרה 70700 

 מרכז גריאטרי "דורות" נתניה
 מנהל מחלקה: ד"ר גדי מנדלסון

 טלפון: 09-8630153
כתובת: הנביאים 22, נתניה

 מרכז גריאטרי "פלימן" חיפה
 מנהל מחלקה: ד"ר אייזן אפריים

 טלפון: 04-8307051
 כתובת: זלמן שניאור 15, חיפה 31021 

 מרכז גריאטרי "שהם", פרדס חנה,
 מנהל מחלקה: ד"ר טניה בוגוסלבסקי

 טלפון: 04-6375612
כתובת: דרך הנדיב, פרדס חנה

 מרכז גריאטרי "שמואל הרופא", 
 באר יעקב

 מנהל מחלקה: ד"ר ורה רוזנפלד
 טלפון: 08-9258602

כתובת: הבנים ,2 באר יעקב
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המרכז הרפואי “שהם” פרדס חנה החל את דרכו 
בשנות ה - 50 המוקדמות כמחנה עולים בעקבות גלי 
עלייה גדולים, בחלקם של אוכלוסייה מבוגרת ממזרח 
אירופה ומארצות ערב. במהלך השנים הורחב והפך 
למרכז רפואי, נפתחו מחלקות סיעודיות, תשושי נפש 
ומחלקות גריאטריות פעילות. במקביל חלה התפתחות 
של שירותים נלווים: מכון שיקום, רנטגן, מעבדה, 

מחלקת מחשוב, ספריה רפואית ועוד. 

ירוקה  בסביבה  מאופיין  “שהם”  הרפואי  המרכז 
ומטופחת. במרכז מתקנים רפואיים ייעודיים, מכונים 
ומרפאות, תשתיות לוגיסטיות ומרכז כנסים והדרכה 

משוכלל.

המרכז מסונף לבית הספר לרפואה של הטכניון. 
“שהם” מכשיר מדי שנה קבוצות רבות  של סטודנטים 
לרפואה, סיעוד, פיזיותרפיה ועוד, מהארץ ומחו”ל. צוות 
המדריכים של בית החולים  מוערך מאוד ע”י סטודנטים 
ומוסדות להשכלה גבוהה ומקבל ציוני הערכה גבוהים 

מזה מספר שנים ברציפות.

מרכז גריאטרי “שהם” הינו מוסד מוכר מטעם משרד 
הבריאות להתמחות בגריאטריה והוא נמצא ברשימת 
בתי החולים המוכרים ע”י משרד הבריאות כבית חולים 

בפריפריה .

במחקר  עוסק  ב”שהם”  מקצועי  הרב  הצוות 
כן  כמו  ובחו”ל.  בארץ  מקצועיים  בכנסים  ומציג 
וכנסים  הרצאות  עיון,  ימי  במרכז  מתקיימים 
הארץ.  מכל  מקצועיים  ולצוותים  לרופאים 

החזון
מוביל  רפואי  מרכז  הינו   – שהם  רפואי  מרכז 
יעוץ  בארץ המעניק לאוכלוסייה הבוגרת שירותי 
וטיפול רב מקצועיים המאפשרים שמירה על רמה 
תפקודית ואיכות חיים מיטביים עם התמחות בטיפול 
באוכלוסייה עם בעיות קוגניטיביות. ב”שהם” החולה 
נמצא במרכז תשומת הלב. הטיפול בו, המחויבות 

תוך  חייו,  לאיכות  הדאגה  האדם,  כבוד  לערך 
שמירה על הרצף הטיפולי ורמתו – כל אלה עושים 
בישראל . ביותר  רפואי הטוב  למרכז  “שהם”  את 

המרכז מוכר כ:
	 מרכז ללימודי בריאות וחולי באוכלוסייה בוגרת 

לסטודנטים בכל המקצועות.
	 מרכז מחקר מוביל בארץ ובעולם בנושא אבחון, 

טיפול ושיקום מבוגרים מאוד.
	 מוקד משיכה ומקור השראה לעובדים בכל 
התחומים כמקום עבודה מעניין, התפתחות

אישית, קידום מקצועי  ותנאי עבודה הוגנים.
 

מחלקות ב”שהם”
בבית החולים כ -  630 מיטות בחטיבות השונות. 
במחלקות גריאטריה שיקומית מטופלים חולים לאחר 
אירועים חריפים כגון אירוע מוחי, שברים,  ניתוחים 
 DECONDITIONING מצבי  מפרקים,  להחלפת 

ומצבים נוספים. 
	 במחלקות להנשמה כרונית מטופלים חולים אשר 
מאמצי גמילה בבתי החולים כלליים לא הצליחו אך 
כ - 40% מהם נגמלים לאחר טיפול ממושך ואף 

משתחררים לביתם.
	 במחלקות לסיעוד מורכב וטיפול תומך מאושפזים 
חולים הזקוקים להשגחה רפואית צמודה וטיפול 
תומך )חולי דיאליזה, חולים אונקולוגיים, חולי אי 

ספיקת לב וראות קשים(.
	 במחלקה תת חריפה מטפלים במחלות חריפות 

עם דגש על שמירה על התפקוד ואיכות החיים
	 במחלקות לתשושי נפש מטופלים חולי דמנציה 
בשלבים מתקדמים עם דגש על איכות החיים 

ושמירה על תפקוד באמצעים מגוונים.
	 מרפאה ליעוץ גריאטרי .

הצוות המטפל

והמטולוגיה עם התמקצעות בתחומים נוספים כמו 
טיפול פליאטיבי, שיקום, אבחון וטיפול בחולי דמנציה 

ועוד. בבית החולים יש צוות יועצים  

ברפואה  מומחים  רופאים  כולל  הרפואי  הצוות 
גריאטרית, רפואה פנימית, רפואת משפחה, נוירולוגיה 

במגוון תחומים, בהם קרדיולוגיה, טיפול נמרץ, עיניים, 
אא”ג, מחלות זיהומיות ואורתופדיה. הצוות הסיעודי 
כולל אחיות ואחים מנוסים, בעלי רקע אקדמי וקליני 
וצוות מטפלות מסור, הדואג  בתחום הגריאטריה 
צוות רב מקצועי מתחום  איכותי. במרכז  לטיפול 
העבודה הסוציאלית, פיזיותרפיה, ריפוי בעיסוק, תזונה 

ורוקחות וקלינאיות תקשורת.

סטאז’ בבית החולים
בית החולים מוכר לרוטציה בסטאז’ למשך חודשיים. 
בתקופה זו יהנה הסטאז’ר מתהליך קליטה אישי, 
חשיפה לתחומי טיפול שונים בגריאטריה פעילה 
)גריאטריה תת חריפה, שיקום, סיעוד מורכב תומך, 

טיפול במונשמים כרוניים(, ומחלקת תשושי נפש.
יחד עם הסטאז’ר תבנה תוכנית סבב אישית, לפי 
העדפותיו ותחומי התעניינותו. את הסטאז’ר ילווה 
רופא בכיר במהלך כל הסבב אשר יכוון אותו ללמידה 
בהעצמת  התמקדות  תוך  אותו  ויחנוך  איכותית 

מיומנויות הרופא בראיה גריאטרית כוללנית. 
הסטאז’ר ישתתף בפעילויות האקדמיות בבית החולים 
הכוללות ישיבות דימות, ישיבות צוות רב מקצועי, 
למידת עמיתים )JOURNAL CLUB(, הרצאות בנושאי 
גריאטריה לרופאי הקהילה. הסטאז’ר יוכל לחבור 
לצוות המחקר של בית החולים ולהיות שותף למחקרים 

בתחום הגריאטריה. 
בית החולים ממוקם בסמוך לתחנת הרכבת בנימינה 
והסטז’ר יוכל להיעזר בשירות ההסעות של בית החולים. 
במידה ויעדיף להגיע עם רכבו יהיה זכאי לחניה בתוך 
בית החולים ללא תשלום. בחדר האוכל של בית החולים 
יוכל הסטז’ר ליהנות מארוחות בוקר וצהריים במחיר 

סמלי עם תפריט מגוון בדגש על מזון בריא. 

המרכז הרפואי "שהם", פרדס חנה המרכז גריאטרי שיקומי "פלימן", חיפה
“פלימן” משמש כבית החולים הגריאטרי-שיקומי 
העיקרי לחיפה והצפון. בבית החולים 199 מיטות 
אשפוז בכללן מיטות לשיקום, גריאטריה תת 
חריפה והנשמה ממושכת. בית החולים מסונף 
לפקולטה לרפואה של הטכניון בו סטודנטים 
לרפואה מקבלים הדרכה על ידי רופאי ביה”ח. 
כמו כן, המקום מוכר על ידי המועצה המדעית 

לצורך התמחות בגריאטריה. 

400 עובדים מכל המגזרים,   - כ  ב”פלימן” 
רופאים, פיזיותרפיסטים, מרפאים בעיסוק, 
ואנשי מקצועות הרפואה  קלינאי תקשורת 
השונים. לבית החולים מערך מעבדות ומכון 

רנטגן לאבחון המטופלים.

כל אלו מאפשרים רמה קלינית גבוהה ביותר, 
מחקרית  ופעילות  ענפה  הוראה  פעילות 

אקדמית.

ביצוע סטאז’ ב”פלימן” יאפשר לרופא הצעיר 
להיחשף ולהכיר מקרוב את מקצוע העתיד - 

הגריאטריה. 
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1957 וממוקם בפתח תקווה. המרכז מסונף 
לבי”ס לרפואה ע”ש סאקלר באוניברסיטת 
ת”א ומוכר מאז 1990 ע”י המועצה המדעית 
להתמחות מלאה בגריאטריה. בבית החולים 
316 מיטות אשפוז המחולקות ל - 7 מחלקות:
	 מחלקה לשיקום נוירולוגי )לאחר אירוע מוחי(

	 מחלקה לשיקום אורתופדי )שברי מפרק הירך 
החלפות מפרקים וקטיעות(

	 מחלקה לשיקום כללי )נסיגת כושר לאחר 
אשפוז ממושך(

	 מחלקות שיקום נשימתי והנשמה ממושכת 
)שיעורי גמילה של 70%(

הסובלים  )חולים  מורכב  סעודי  	 מחלקות 
מדמנציה ובעיות רפואיות אקוטיות(

	 אשפוז פליאטיבי )טיפול לחולי סרטן סופניים(
	 מחלקת אשפוז יום המעניקה טיפול שיקומי 

ל- 25 מטופלים ביום.

במרכז הרפואי עובדים כ - 430 אנשי צוות, 
רופאים, אחיות, מקצועות הבריאות, ואנשי 

מנהלה. 

“בית רבקה” הינו המרכז הרפואי הגריאטרי 
בינלאומי תו תקן  בישראל שקיבל  הראשון 
JCI  -לאיכות ובטיחות ברפואה של ארגון ה
האמריקאי, בשנת 2012 ופעם נוספת בשנת

.2015

 
 
 

סטאז’: הסטאז’ר יכול  לבחור לעבוד חודש 
בבית  תלות  ללא  )אלקטיב(  בגריאטריה 
החולים הכללי בו הוא עובד כסטז’ר. בחודש 
זה  הסטאז’ר הינו חלק מצוות בית החולים 

והמחלקה בה יבחר.

מסלול  התמחות 
ההתמחות בבית רבקה מאפשרת למתמחים 
להכיר וללמוד את תחום הרפואה הגריאטרית 
תוך השתלבות במחלקות השונות של בית 
החולים. כמו כן, ההתמחות מאפשרת היכרות 
ולמידה של  תחום דינמי עם דרישה הולכת 
וגדלה למומחים לאור הגידול בקרב האוכלוסייה 

בשכבת הגיל המבוגר.
במסגרת ההתמחות המתמחים נוטלים חלק 
במגוון פעילויות כולל ניהול ישיבות צוות ושיחות 
עם מטופלים ובני משפחה  וכן מקבלים הדרכה 

על ידי 12 מומחים בגריאטריה ופנימית.

פעילות הוראתית 
	 מועדון ספרות - פעם בשבוע ובו מוצגים מאמרים 

מובילים בתחום 
	 ישיבה קלינית שבועית- מוצגים חולים עם בעיה 

אבחנתית והאופן בה טופלה 
	 ישיבת בוקר - ישיבה מדי בוקר עם הרופאים 
לאחר תורנות והכוננים, דנים בבעיות של החולים 

בזמן התורנות. 
מוצגת  בוקר  מדי  התמחות:  לבחינות  	 הכנה 
שאלה קלינית ממאגר השאלות של האגודה    
האמריקאית לגריאטריה  ומתקיים דיון בתשובות 

האפשריות.

- כל מתמחה מקבל  חיבור למקורות מידע 
Up To Date .com הרשאה למאגרי מידע דוגמת

עם יכולת צפייה גם בבית.
  

הזדקנות האוכלוסייה מביאה אתה אתגרים 
רבים למקצוע הרפואה.

בואו להיות שותפים לפריצות הדרך הטיפוליות 
והמחקריות הצפויות בשנים הקרובות, תוך 
בחירה במקצוע בו איכות חייכם כרופאים תהיה 
גבוהה.קיים בו מגוון רב של תפקידים המשלבים 
עבודה קלינית, פעילות אקדמית ומחקרית, 

ולמעוניינים תפקידים רבים המשלבים מינהל.

“דורות” ממוקם במרכז הארץ, בדרום נתניה 
ובצמידות לכביש החוף. בית החולים משרת 
את אזור נתניה וערי דרום השרון ועד לפאתי 

תל אביב.

“דורות” בבעלותו של משרד הבריאות. לבית 
החולים 300 מיטות אשפוז למצבים הקליניים 
השונים האופייניים לגריאטריה, דבר המאפשר 
רכישת  למתמחה,  רחבה  מקצועית  חשיפה 

מיומנות קלינית וצבירת ניסיון. 

במקום מתקנים חדשים ומודרניים וסינוף אקדמי 
לביה”ס לרפואה של הטכניון.

הגריאטריה מוכרת כמקצוע מועדף להתמחות, 
ובנוסף ביה”ח נוקט בפעולות נוספות לשיפור תנאי 

ההתמחות.

בואו והצטרפו לנבחרת רופאי העתיד של “דורות”.

רבקה”  “בית  הגריאטרי  הרפואי  	 המרכז 
מקבוצת “כללית” הינו אחד ממרכזי השיקום 
הגריאטרי המובילים בישראל אשר נוסד בשנת 

מרכז רפואי גריאטרי "בית רבקה", פתח תקוההמרכז הגריאטרי "דורות", נתניה

8384



המרכז הרפואי הגריאטרי “שמואל הרופא” 
הינו בית חולים גריאטרי המתמחה בטיפול 
בזקן, במחלותיו ותפקודו. בית החולים ממוקם 
במרכז הארץ, בבאר יעקב, נגיש ע”י תחבורה 
ציבורית כולל רכבת. ביה”ח מסונף לבית הספר 
לרפואה סאקלר בת”א ומוכר להתמחות מלאה 

בגריאטריה.

לבית החולים 341 מיטות אשפוז, 3 מחלקות 
פנימיות גריאטריות שקולטות חולים ישירות 
מהמלר”ד של ביה”ח אסף הרופא, 2 מחלקות 
לשיקום גריאטרי, 3 מחלקות סיעודיות מורכבות 
ומחלקה להנשמה ממושכת. בית החולים קולט 

חולים 24/7 .

סטודנטים  להדרכת  מרכז  משמש  המרכז 
לרפואה ומשמש שדה קליני לכל מקצועות 
הבריאות. ניתן לעשות חודש אלקטיב במח’ 

גריאטרית במסגרת הסטאז’.

העלייה בתוחלת החיים והגידול באוכלוסיית 
יוצרים צורך בידע  הקשישים בארץ ובעולם 
סובלת  מהם  מורכבים  במצבים  בטיפול 

האוכלוסייה הזקנה.

הידע  עם  המקצוע  אנשי  הם  הגריאטריים 
אלו.  מורכבים  המצבים  לטיפול  הדרוש 
ההתמחות בגריאטריה מקנה למומחים צעירים 
הזדמנויות טובות ומגוונות לקידום והתפתחות, 
כולל תפקידים קליניים ומחקריים. ההתמחות 
לטפול  הרופא  את  מכשירה  בגריאטריה 
ובאשפוז. המומחה  בקהילה  הזקן  בבעיות 
בגריאטריה רוכש ידע רחב וכוללני לכל מגוון 
המצבים המשפיעים על בריאותו ותפקודו של 
הזקן. הפריסה הרחבה של מחלקות מוכרות 
להתמחות בגריאטריה מאפשרת למתמחה 

להשתלב בתוכנית התמחות בכל רחבי הארץ.

תחומים בהם עוסקת הגריאטריה: 
על הזדקנות     	 הבנת הגורמים המשפיעים 
האוכלוסייה בארץ ובעולם והשלכותיה על 

מערכת הבריאות.

	 שינויים פיזיולוגיים המתרחשים עם הגיל, 
שבריריות הזקן והשפעתו על תפקודו.

	 טיפול בזקן הסובל ממחלות חריפות, כרוניות, 
טיפול תומך וטיפול בסוף החיים.

והגישה  הזקן  תפקוד  על  השמירה  	 ערך 
השיקומית.

	 מתן יעוץ בנושאים אתיים ומשפטיים.

	 הגריאטר עומד בראש הצוות הרב-מקצועי.

כלליים,  בבתי-חולים  מתבצעת  	 עבודתו 
רפואיים  במרכזים  בקהילה,  שיקומיים, 

גריאטריים ובמוסדות גריאטריים.

	 אורך ההתמחות 4.5 שנים כולל מדעי יסוד.

הזקנה,  באוכלוסייה  וגידול  הזדקנות  	 עם 
זהו מקצוע העתיד עם אפשרויות להתפתח 

בתחום המקצועי והאקדמי.

מהווה  “הרצפלד”,  גריאטרי  הרפואי  המרכז 
חלק ממרכז רפואי קפלן, הנו המרכז הגריאטרי 
והדרום.   המרכז  באזור  הגדול  תחומי  הרב 
המרכז משלב טיפול רפואי ושיקומי עם הצרכים 
הייחודיים לאוכלוסייה המבוגרת והקשישה. בית 
החולים נמנה בין בתי החולים המובילים בישראל 
בתחום הגריאטריה. צוות בית החולים והנהלתו 
שואף למצוינות עם דגש על איכות הטיפול הרפואי 

בשילוב שירות איכותי למטופל ובני משפחתו. 

הטיפול הינו רב תחומי והצלחתו מתאפשרת 
בזכות הידע וההתמחויות הייחודיות של הצוות: 
רופאים מומחים ברפואה גריאטרית, ברפואה 
פנימית, רפואת שיקום, נוירולוגיה ונפרולוגיה, 
צוות סיעוד, פיזיותרפיסטים, מרפאים בעיסוק, 
קלינאיות תקשורת, דיאטניות ועובדות סוציאליות.

בשיקום,  מטפלים  של  וייחודי  מקצועי  צוות 
באמצעות טכנולוגיות רפואיות מתקדמות ותוכניות 

שיקום מיוחדות. 

6 מחלקות האשפוז הכוללות  בבית החולים 
כ-250 מיטות: 

	 מחלקה תת חריפה

	 שיקום אורתופדי

	 שיקום נוירולוגי

	 מונשמים כרוניים

	 סיעודי מורכב אונקולוגי

	 סיעודי מורכב נפרולוגי. 

היחידה לשיקום יום בניהולה של רופאה נוירולוגית 
מומחית בשיקום, שירות אמבולטורי בו מקבלים 
מקצועית  רב  שיקומית  תוכנית  המטופלים 
אינטנסיבית הנבנית באופן אישי לפי צרכיו של 
המטופל, מכון דיאליזה ומכון רנטגן הנותנים 

שירות גם למטופלי הקהילה.

ריפוי  מכון  פיזיותרפיה,  מכון  החולים  בבית 
בעיסוק, דירה טיפולית, חדר כושר ייחודי, חדר 
כושר למח, סופר מרקט טיפולי, מועדון תעסוקה, 

שירות פסיכולוגי.

ברפואה  מתמחים  רופאים   8 החולים  בבית 
גריאטרית המלווים ע”י מנהלי המחלקות ויו”ר 
ועדת ההתמחות. המתמחים זוכים ללווי ויחס 

אישי בכל מהלך ההתמחות.  

ד”ר שרי טל סגנית מנהל המרכז הרפואי קפלן  
“הרצפלד” אחראית על קליטת הסטז’רים במרכז 
לבצע  מוזמנים  הרפואי הרצפלד. סטאז’רים 
רוטציות במחלקות השונות במרכז הרפואי. זכויות 

וחובות הסטז’רים יישמרו בהתאם למקובל.

המרכז הגריאטרי "שמואל הרופא", באר יעקבמרכז גריאטרי "הרצפלד", גדרה
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יתרונות ביצוע אלקטיב בסטאז’ בבית חולים 
הרצוג – בגריאטריה

	 הדרכה אישית צמודה ואפשרות לקבלת 
אחריות על מטופלים.

	 חשיפה למגוון רב של מחלקות כמו שיקום 
ומחלקות אשפוז לטווח קצר ולטווח ארוך. 
קיימת אפשרות לקשר עם  המטופל ובני 

משפחתו.

	 פעילות אקדמית הכוללת: ישיבות רנטגן, 
ישיבות מחלות זיהומיות, ביקור גדול, סמינר 

אגפי שבועי בהשתתפות מרצים מהחוץ 
מובילים בתחומם, בו דנים בחולי האגף. 

	 בית חולים עם אווירה משפחתית תומכת.     

	 קיימת אפשרות לקלוט מתמחים מתאימים.       

	 למרכז הרפואי הרצוג יתרונות נגישות: גישה 
קלה לרכב בכניסה לעיר ירושלים ובמרחק 
25-20 דקות הליכה מהתחנה המרכזית. 

אשת הקשר לגבי סטאז’ והתמחות במרכז הרפואי 
הרצוג: פרופ’ טובה חצ’ק, מנהלת אקדמית במרכז 

הרפואי הרצוג.

המרכז הרפואי “הרצוג’, הוא מרכז רפואי אקדמי 
המסונף לפקולטה לרפואה של האוניברסיטה 
בתחומי:  המתמחה  בירושלים,  העברית 
גריאטריה, הנשמה כרונית, בריאות הנפש, 
פסיכוטראומה. במרכז הרפואי, שנוסד ב - 1894 
והתפתח כמוסד הפסיכיאטרי הראשון במזרח 
330 מיטות והוא השלישי  התיכון, יש כיום 
בגודלו בירושלים. הוא כולל אגף גריאטרי, אגף 
פסיכיאטרי ואגף למונשמים- מבוגרים מהגדולים 
בארץ. אגף המונשמים כולל מחלקה לילדים 

מונשמים.

הבניין החדש הנבנה בימים אלה, יוסיף למרכז 
הרפואי עוד 270 מיטות.  

“הרצוג” הוא כתובת ל:
	 שיקום גריאטרי לחולים המתאוששים מניתוח 

אורתופדי ואירוע מוחי. 

	 מחלקה תת חריפה להמשך אשפוז של חולים 
ורב-תחומי  רפואי  טיפול  לצורך  מבוגרים 

ממושך.  

	 סיעוד מורכב לחולים סיעודיים עם פצעי לחץ, 
פיום קנה, מחלות אונקולוגיות וחולי דיאליזה.   

	 טיפול נשימתי כרוני ושיקום נשימתי לילדים 
ולמבוגרים.    

	 מחקר רפואי פורץ דרך בתחום הפסיכיאטריה, 
ובתחומי  ודמנציה  פרקינסון  כמו  מחלות 

אלקטרופיזיולוגיה של המוח.  

בטיפול  הניסיון הרחב שנצבר  על  בהתבסס 
פסיכיאטרי, נוירולוגי, גריאטרי ורפואת ילדים 
– איחד המרכז הרפואי הרצוג את כל תחום 
המחקר והפיתוח הנוגע לתחומים אלה, תחת 
מטריה אחת של “המרכז למחקר קליני של מדעי 
המוח”. במרכז נערך מחקר רב תחומי המתמקד 
במוח, תוך מיזוג מדע בסיסי ויישומי עם אוכלוסיית 
חולים מיוחדת. המחקר מתמקד במחלות ניווניות 
נוירולוגיות, שיקום מוטורי לאחר אירוע מוחי, 
הפרעות  חמצן,  מחוסר  כתוצאה  מוחי  נזק 
פסיכיאטריות ו-ALS. בנוסף מתבצעים מחקרים 
קליניים ואפידמיולוגים בתחום הגריאטריה.             

המרכז מזמין מתמחים. 

המרכז הרפואי "הרצוג", ירושלים
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מהי רפואה שיקומית? 
הרפואה השיקומית על כל ענפיה מטפלת 
באנשים עם הפרעה בתפקוד על רקע מחלה 
או חבלה. היא מיועדת להשלים את הטיפול 
במחלות ובחבלות מהן סובלים המטופלים, 
למנוע סיבוכים ייחודיים של המחלות והחבלות 
ולטפל בהם ולמצות את פוטנציאל התפקוד 
חיים  תוחלת  להשיג  כדי  מטופל  כל  של 
מרבית ואיכות חיים מיטבית. לרופא המומחה 
את  להעריך  היכולת  השיקום  ברפואת 
הפוטנציאל התפקודי של כל מטופל, בהתאם 
לחומרת הליקוי הגופני הנובע ממחלה או 
חבלה מסוימת, להעריך את רמת התפקוד 
שלו בפועל ולהנחות טיפול שימזער את הפער 
ביניהם. רפואת השיקום מסייעת לאנשים 
עם מוגבלויות להגיע לעצמאות בחיי היומיום 
ולחזור לאורח חיים רגיל. היא גם מקנה להם 
כלים נאותים להתמודד עם תוצאות הנכות 
בהתאם למצבם הבריאותי, הכלכלי, החינוכי, 
התעסוקתי והחברתי, תוך מיצוי הזכויות 

המוקנות להם על-פי חוקי המדינה. 

השיקומי, פיזיותרפיה, ריפוי בעיסוק, שיקום 
התקשורת, פסיכולוגיה ונוירו-פסיכולוגיה, 
עבודה סוציאלית ועוד, מתעמק בפן אחר של 
בעיית החולה, כשהצוות כולו חותר למצוא 
יחד את הפתרונות האופטימליים למכלול 
לשימושו  רתם  המודרני  השיקום  צרכיו. 
טכנולוגיות מתקדמות, כמו מערכות מציאות 
מדומה, רובוטיקה, איזוקינטיקה ומעבדות 
לניתוח תנועה, המשמשות לא רק לטיפול 
בשלבים ראשוניים לאחר הפגיעה, אלא גם 
לשיקום תומך ולתרגול לאחר סיום התהליך 

השיקומי.

בצעדים  התפתחה  השיקומית  הרפואה 
במקצוע  בעשורים האחרונים.  מרשימים 
רפואית  עשייה  משתלבת  זה  מרתק 
אינטנסיבית יחד עם פעילות למניעה שניונית 
ופעילות שיקומית בצוות רב-מקצועי. כל אחד 
הרופא המומחה  הצוות המטפל,  מאנשי 
ברפואת שיקום והמטפלים מתחומי הסיעוד 

העוסקים ברפואת שיקום מעורבים, בנוסף 
אקדמית  בפעילות  גם  הקלינית  לעבודה 
נרחבת בהוראה, במחקר ובפיתוח. הוראה 
לסטודנטים לרפואה ובכל מקצועות הבריאות, 
ולמשתלמים  לרופאים  המשך  בלימודי 
מהארץ ומהעולם. מחקר שכולל בין השאר 
לימוד המנגנונים שברקע הליקויים הגופניים 
המטופלים,  של  התפקודיות  וההפרעות 
הערכת תוצאי טיפול שיקומי, פיתוח כלי 
פיתוח  השונים,  השיקום  בתחומי  אבחון 
טיפולים חדשניים ופיתוח טכנולוגיות כחלק 

מהמענה לפגיעות בתפקוד.
הרפואה השיקומית נחלקת באופן כללי לכמה 
תחומים: השיקום הנוירולוגי עוסק בטיפול 
וחוט שדרה,  ומחלות מוח  לאחר פגיעות 
מחלות עצבים היקפיים, מחלות שרירים ועוד.

ילדים, המתמחה  השיקומית הוא שיקום 
בשיקום לאחר פגיעות או מחלות מולדות או 
נרכשות אצל תינוקות וילדים. מקצוע ששמו 
המלא הוא רפואה פיסיקלית ושיקום מערב גם 
שימוש במרכיבים פיסיקליים: חום, קור, גירוי 
חשמלי, תנועה ואחרים )תרופות, הזרקות( 
לטיפול במחלות כרוניות של מערכת התנועה, 

כגון כאבי גב, כאבי מפרקים ואחרים.

חולים לאחר שברים, קטיעות גפיים ממחלה 
או בעקבות טראומה ומחלות מפרקים זקוקים 
ברפואה  נוסף  אורתופדי. תחום  לשיקום 

 

אלקטיב ברפואה פיסיקלית ושיקום
הזמן הקצר בסטאז' מאפשר רק היכרות 
בסיסית מן המקצוע. הוא מאפשר התרשמות 
מהתפקיד שממלאים המתמחה והמומחה 
ברפואת השיקום ויכלול התנסויות בהערכה 
רב-תחומית של החולה, בניית תוכנית שיקום 
לאחר פגיעות ומחלות שונות ועבודה בצוות 

רב-מקצועי רחב.
הכרת התהליך האבחוני והטיפולי שמשלב 
גופניים, תפקודיים,  התייחסות להיבטים 
המשתקם,  של  וסביבתיים  התנהגותיים 
מאפשרת להבין לעומקה את מהות המחלה 
והשלכותיה על חיי היומיום ומסייעת להשתלב 

טוב יותר גם בתחומי רפואה אחרים.

התמחות בשיקום

רב-תחומי. פעילות שיקומית דורשת ידע 
התמצאות  שונים,  רפואה  בתחומי  רחב 
טובה בנושאים חברתיים רלוונטיים ויחסי 
אנוש טובים. מומחה ברפואת שיקום עוסק 
גם בניהול צוות וזקוק למיומנויות ניהוליות 
בבית  גם  בסיסיות,  ואדמיניסטרטיביות 
רפואת  בה  בקהילה,  יותר  ועוד  החולים 
השיקום מתפתחת בצעדים גדולים בשנים 
אחרונות. מהלך ההתמחות מאפשר לרכוש 
רפואה  של  שונים  בתחומים  וניסיון  ידע 
פיסיקלית ושיקום. לאחר סיום ההתמחות 
יוכל המומחה הצעיר למצוא עבודה באחד 
מן המרכזים השיקומיים או מחלקות השיקום 
ברחבי המדינה, ביחידות שיקום קהילתיות 
באחת מארבע קופות חולים, באשפוזי יום, 

במרפאות או במכונים. 

התמחות ברפואה פיסיקלית ושיקום מתאימה 
התמחות ברפואה פיסיקלית ושיקום מתאימה 
לרופא שאוהב עבודה אישית ומעמיקה עם 
החולה ובני משפחתו ונהנה מעבודה בצוות 

לרוטציה  חולים  בבתי  מחלקות 
ולהתמחות ברפואה פיסיקלית ושיקום

המרכז הרפואי ע"ש חיים שיבא, תל השומר, 
מחלקות לשיקום נוירולוגי, אורתופדי וילדים.

מנהל המחלקה לשיקום נוירולו גי:
ד"ר גבי זיי ליג

 כתובת: תל השומר 5265601
 טלפון במחלקה: 5303725 -03

gavriel.zeilig@sheba.health.gov.il :מייל 

המרכז הרפואי תל-אביב ע"ש סור אסקי
מנהל מחלקת השי קום: פרופ' ישראל דודקביץ'

 טלפון במחלקה: 03-6974395
 כתובת: רח' הנריטה סולד 13, תל אביב

israel@dudkiewicz.com :מייל

 המרכז הרפואי האוניברסיטאי "הדסה",
הר הצופים, ירושלים

מנהלת מחלקת השיקום: ד"ר איזבלה שוו רץ 
 טלפון במחלקה: 02-5844474

 כתובת: בנין השיקום, הדסה הר הצופים
isabellas@hadassah.org.il :מייל

המרכז הרפואי "בני ציון", חיפה
מנהלת מחלקת השיקום: ד"ר קטלין גולד נברג 

 טלפון במחלקה: 04-8359810
 כתובת: שדרות אליהו גולומב 47, חיפה

k.goldenberg@b-zion.org.il :מייל

המרכז הרפואי לגליל המערבי, נהריה
 מנהל מחלקת השיקום: ד"ר עצמון צור

 טלפון במחלקה: 04-9107574
 כתובת: שדרות הנשיא בן צבי, נהריה

 Atzmon.tsur@naharia.health.gov.il :מייל

המרכז הרפואי האוניברסיטאי "סורוקה" 
)בהקמה(, באר שבע

 מנהל מחלקת השיקום: ד"ר יולי טרגר 
 טלפון במחלקה: 08-6403800

 כתובת: ת"ד 151, באר־שבע
iulyt@clalit.org.il :מייל

בתי חולים לרוטציה ולהתמחות 
ברפואה פיסיקלית ושיקום

 מרכז רפואי שיקומי "רעות", תל-אביב-יפו
 מנהל החטיבה: פרופ' רפי חרותי
 טלפון במחלקה: 03-6383690

heroti@reuth.org.il :מייל 
כתובת: שד' החייל 2, יד-אליהו, תל אביב

בית-החולים  "לוינשטיין", מחלקות מתמחות 
לשיקום אורתופדי, חבלות מוח, מחלות מוח, 

שדרה וילדים.
מנהל בית החולים  והמחלקה: פרופ' עמירם כץ 

 כתובת: אחוזה ,278, רעננה  43100 ת"ד 3
 טלפון במחלקה: 09-770909 
amiramc@clalit.org.il :מייל 

רוטציה בסטאז’ והתמחות ברפואה 
פיסיקלית ושיקום
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מסלול ההתמחות בשיקום
תקופת ההתמחות בשיקום מתפרשת על פני 

5 שנים מהן:
ברפואה  חודשים  וארבעה  שנים  	 שלוש 

פיסיקלית ושיקום.
	 חצי שנה ברפואה פנימית. 

	 ארבעה חודשים שבהם ניתן לבחור שניים 
מהמקצועות הבאים: נוירוכירורגיה, כירורגיה     
אורתופדית, פסיכיאטריה, נוירולוגיה, שיקום 
לב, התפתחות הילד, גריאטריה, ראומטולוגיה, 

נוירו רדיולוגיה, אלקטרו-פיסיולוגיה קלינית. 
	 חצי שנה מדעי יסוד.

כספי  מענק   - למתמחים  מענקים  	 תכנית 
בסך 250 אלף ₪ יוענק למתמחים שייקלטו 
לקריטריונים.  ובהתאם  הרפואי  במרכז 
המענקים:  תכנית  על  נוספים  לפרטים 
http://www.reuth-mc.org.il/index.

  asp?id=2350
	 התמחות ב”רעות” דוגלת באיכות, מקצועיות, 

אנושיות ולומדים מטובי המומחים בארץ.
	 במרכז משתלבים במסלול קליני, איכותי ורב 

מקצועי העוסק במחקר ומצוינות אקדמית.

הניתנת על ידי הרופאים המומחים במחלקות 
השונות.

	 ההתמחות במגוון תחומים: שיקום לאחר 
פגיעת  מוח )עקב חבלה או אירוע מוחי(, נפגעי    
חוט שדרה, פגיעות אורתופדיות, שיקום לאחר 
מחלות, ניתוחים, תאונות, שיקום כאב ושיקום 
מיני - כל זאת באמצעות חניכה מסודרת 

	 השתתפות בכנסים בארץ. 
החולים  מבתי  באחד  לרוטציה  	 אפשרות 

השיקומיים המובילים בעולם.
	 נהנים מסביבת עבודה איכותית, משפחתית 

ותומכת.
ולתוכנית  אישי  לחונך  זוכה  מתמחה  	 כל 

התמחות מותאמת אישית.
מתפתח  במקצוע   להשתלבות  	 אופציה 
ייחודית  מקצועית  להתפתחות  והזדמנות 

לטווח ארוך.
	 אפשרות להתמחות בתחום מגוון ומרתק 
המשלב טכנולוגיה מתקדמת עם מגע אישי 

במטופל.
	 השתתפות במחקר וליווי  על ידי חוקרים ועוזרי 

מחקר.
	 הצגת עבודת מחקר בכנסים בארץ ובחו”ל. 

בסיום ההתמחות תינתן אפשרות למתאימים 
להשתלב במגוון מרפאות ובפיתוח טכנולוגיה 

חדשנית בתחומי רפואת השיקום. 

הצורך ברפואת שיקום איכותית נמצא בזינוק. 
הנך מוזמן/נת להצטרף למנהיגות הרפואית 

בשיקום.

מוביל . אוניברסיטאי  מרכז   - “רעות” 
המרכז הרפואי הינו בית החולים השיקומי הגדול 
במטרופולין תל אביב וכולל 12 מחלקות אשפוז, 
כ - 350 מיטות אשפוז ומערך אמבולטורי מקיף. 
סגל עובדי המרכז הרפואי כולל רופאי שיקום 
וגריאטריה בכירים ובעלי שם בינלאומי לצד 
מומחים מובילים במגוון מקצועות הבריאות :
פיזיותרפיה, ריפוי בעיסוק, קלינאיות תקשורת, 
עבודה סוציאלית, פסיכולוגיה שיקומית, תזונה 

ודיאטה ועוד. 

המרכז הרפואי מסונף באופן מלא לפקולטה 
לרפואה באוניברסיטת תל אביב ועוסק בהכשרה 
והוראה אקדמית לסטודנטים לרפואה ולמקצועות 
הבריאות. בית החולים מוכר להתמחות ברפואת 
שיקום ובגריאטריה והינו המרכז הרפואי הראשון 
בישראל המוכר להתמחות על במינהל רפואי, 

מבין בתי החולים השיקומיים והגריאטריים. 

נוירולוגי, שיקום  שירותים באשפוז: שיקום 
אורתופדי, שיקום נפגעי מוח, שיקום נשימתי, 
הנשמה ממושכת לילדים ולמבוגרים, מסלול 

סיעודי מורכב לילדים ולמבוגרים. 

יום שיקומי, מרכז  שירות מרפאתי: אשפוז 
לשיקום תסמונות כאב, שיקום וטיפול מיני ומכון 

אגם לשיקום ולטיפול בהפרעות אכילה.

רפואת השיקום הינה תחום שהולך ומתפתח 
והמרכז הרפואי שיקומי רעות מעודד את רופאיו 
השיקום  בתחומי  במחקר  מעורבים  להיות 
השונים. השקעה רבה מופנית לקידום פעילות 
מכון “רעות” למחקר ופיתוח הפועל במרכז 
ועובד בשיתוף פעולה עם מוסדות  הרפואי 
מחקר והשכלה גבוהה בארץ ובעולם ועם חברות 
הזנק )סטארט אפ( ותעשיית הביוטכנולוגיה 

הישראלית. 

פעילות המרכז הרפואי נשענת על חמישה 
יסודות מרכזיים: איכות בטיפול ובשירות, פיתוח 

הסגל, אקדמיה, מחקר ואיתנות כלכלית.

ה”אני מאמין” שלנו מציב במרכז את המטופל 
ובני משפחתו, מתוך הכרה כי אנו מטפלים 
באדם ולא רק במחלה. ההתייחסות הכוללנית 
היא הכרחית בעת ההתמודדות עם המצבים 
המורכבים בהם נמצאים המטופלים וההשלכות 

הנגזרות מכך על סביבתם הקרובה.

חזון המרכז הרפואי: המרכז הרפואי “רעות” הינו 
מרכז שיקומי מוביל המושתת על אהבת האדם 
ומצוינות מקצועית. צוות המרכז מחויב לטיפול 
איכותי ומסור במטופל ובמשפחתו, ליוזמה 
וחדשנות, למחקר והוראה אקדמית ולשיתוף 

עם שירותי הרפואה והרווחה בקהילה.

 יתרונות לסטאז'
תכנית אישית בהתאם לתחומי העניין שלך. 

המרכז הרפואי מציע אלקטיב בשיקום או 
בגריאטריה במסגרתו מתקיימת פגישת 

הכנה עם אחד מרופאינו הבכירים לבניית 
תכנית אישית במטרה לתת מענה לתחומי 

העניין הרלוונטיים לכל אחת ואחד.

בתחומים  אישית  התנסות  כולל  האלקטיב 
השונים של רפואת השיקום: 

	 הצטרפות לעבודת המחלקות.

	 הצטרפות לעבודת המרפאות הרב מקצועית:  
כאב, CRPS, שיקום מיני.

	 חשיפה לאמצעים טכנולוגיים מתקדמים 
בתחום השיקום.

	 חשיפה לעבודת מקצועות הבריאות: 
פיזיותרפיה, ריפוי בעיסוק, קלינאית 

תקשורת ועוד.

	 חשיפה למכון אגם לשיקום וטיפול בהפרעות 
אכילה.

הרפואי  במרכז  הסטודנטים  הוראת  מרכז 
שיקומי רעות: פרופ’ רפי חרותי, ראש חטיבת 
המרפאה  של  המקצועי  ומנהלה  השיקום 
לשיקום וטיפול מיני אותה ייסד. פרופ’ חרותי 
לרפואה  בפקולטה  סגל  חבר  גם  משמש 
בארץ  מרצה  אביב,  תל  באוניברסיטת 
רפואיים  בעיתונים  וסוקר מאמרים  ובעולם 
מובילים בחו”ל בנושא שיקום ובריאות  מינית.

המרכז רפואי שיקומי "רעות" בתל אביב 
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תהליך ההתמחות: 
כי  5 שנים )אם  כיום  ההתמחות נמשכת 
4 שנים(,   - יש החלטה לקצרה בעתיד ל 
נחשף  המתמחה  ההתמחות  במהלך 
החולים  בית  של  האשפוז  מחלקות  לכל 
ולומד את כל תחומי הרפואה השיקומית.  

למה כדאי להגיע אלינו
עם  ייחודית  הכשרה  תוכנית  מפעילים  אנו 
חניכה אישית ולמידה מעשית ואקדמית ממיטב 
המנטורים ברפואת השיקום. פעילות המתמחה 
בבית החולים משלבת התפתחות מקצועית לצד 
עבודה מחקרית. מתמחים משתלבים בסיום 
ההתמחות בבית החולים כרופאים בכירים. יש 
ביקוש גדול לבוגרי התמחות בבית החולים, גם 

מחוץ לו.

מתמחים שמגיעים ללוינשטיין נהנים מתנאי 
תומכת  עבודה  ומסביבת  נוחים  התמחות 
המאפשרת קידום והתפתחות אישית, עבודה 
מאתגרת בצוות רב מקצועי מהשורה הראשונה 
רופאים  שיותר  כמה  לחשוף  עניין  מתוך 
ורופאים לעתיד לתחומים השונים בשיקום .

בבית החולים לוינשטיין:
	 יוצרים תנאים לסיוע לקידום אקדמי 
ולהתפתחות מחקרית של הרופאים.

	 מאפשרים לסטאז’רים להגיע לביצוע אלקטיב 
בבית החולים. בתקופת האלקטיב ייחשפו 
הסטאז’רים לכל תחומי השיקום הקיימים 

בבית החולים בהתאם לבחירתם.

מתמחים שהתקבלו לעבודה בלוינשטיין בשנים 
האחרונות נהנו ממענקי מצוקה ואפשרי שיהיה 
כך גם בעתיד; המעוניינים באלקטיב או התמחות 
בבית החולים לוינשטיין מוזמנים לשלוח קורות 
חיים מעודכנים בצירוף רישיון ישראלי בתוקף 

Loewenjobs@clalit.org.il :לדוא”ל

וכן לפנות למחלקת משאבי אנוש בטלפון: -09
.7709038/9106

פרטים נוספים ניתן למצוא באתר בית החולים, 
 www.loewenstein.co.ilשכתובתו:

בית החולים “לוינשטיין” מקבוצת כללית הינו 
בית החולים הגדול והמוביל בישראל לרפואת 
שיקום ומבין מרכזי השיקום המובילים בעולם. 
 1959 בשנת  נוסד  לוינשטיין  החולים  בית 
ומאז הקמתו הוא מוכר וזוכה להערכה ברחבי 
העולם בזכות החשיבה המקורית והניסיון הרב 
50 שנות   - שהצטבר בו במהלך למעלה מ 

פעילות עם מעל 100,000 מטופלים.

“לוינשטיין” הוא בית חולים אוניברסיטאי המסונף 
לאוניברסיטת תל אביב ורופאים בכירים מבית 
החולים משמשים כמרצים ומדריכים בלימודי 
רפואה פיסקאלית ושיקום. משמש כמרכז רפואי 
מודרני, הפועל בסטנדרטים גבוהים ומעניק 
שירותי רפואת שיקום מהטובים בעולם בשילוב 
של ידע, מקצוענות רפואית, שיטות אבחון וטיפול 

חדשניות בשילוב טכנולוגיה מתקדמת.

בבית החולים מספר הרופאים הגדול בישראל 
עם מומחיות ברפואה פיסקלית ושיקום, לחלק 
נוספת. רופאי בית החולים  מהם התמחות 
מובילים וחלוצים בתחומים מגוונים של רפואת 
השיקום, זוכים להכרה ומוניטין בינלאומיים 
ומשלבים עבודה רפואית עם פעילות מחקר 

ופיתוח. רבים מבין הרופאים במחלקות השיקום 
בבתי החולים בישראל עברו התמחות והכשרה 
בלוינשטיין. הצוותים המטפלים ממקצועות 
מצוינות  מרכזי  מהווים  השונים  הבריאות 
ומשמשים כמרכזי למידה והתנסות קלינית, 

בכל אחד מתחומי השיקום.  

כמובילי השיקום בישראל פיתחנו ב”לוינשטיין” 
כלים אבחוניים שמסייעים בתהליך השיקום 
 Loewenstein Occupational Therapy( האישי
 Cognitive Assessmen, SCIM - SCIM =Spinal
Cord Independence ,Measure( ARMI SCI-
 ,  PALPA - Psycholinguistic Assessment
 of Language Processing in Adult acquired
aphasia(. כלים אבחוניים אלה נמצאים היום 
בשימוש בבתי החולים השיקומיים הגדולים 

והמובילים בעולם.  

ב”לוינשטיין” אנו פועלים במחלקות מתמחות 
כדי להגיע עם כל מטופל להישגים מרביים בזמן 
הקצר ביותר. לכל מחלקה התמחות ייחודית 
של  ומצטבר  רחב  ניסיון  עם  משלה,  וצוות 
הרופאים והצוות הרב מקצועי בכל סוג פגיעה. 
בשיטה זו זוכה המטופל לתהליך שיקומי אישי 
וייחודי ממיטב הרופאים והמטפלים השיקומיים 
שמביאים אתם ניסיון והיכרות מעמיקה עם 

מקרים דומים.   

6 מחלקות אשפוז מתמחות  בבית החולים 
לבוגרים, מחלקת ילדים ונוער ויחידה לאשפוז 
יום. המחלקות בלוינשטיין הן ייעודיות, בהתאם 
להתמחות הייחודית של כל אחת מהן בתוך 
רפואת השיקום, לפי סוגי הפגיעה: פגיעת מוח 
מחבלה, פגיעת מוח לא-חבלתיות, פגיעת מוח 
עם הפרעה בהכרה, פגיעת שדרה ועצבים 
היקפיים,  שברים, פגיעות במפרקים וקטיעות 

גפיים ומחלות וחבלות בילדים ונוער. 

הייעוד שלנו כבית חולים שיקומי הוא מימוש 
הפוטנציאל השיקומי והבאת המטופל למצב 

המיטבי האפשרי. 

התמחות ב”לוינשטיין”
ושיקום  פיסיקלית  ברפואה  ההתמחות 
ב”לוינשטיין” מהווה אתגר  לרופא שמעוניין 
בהתמודדות אינטלקטואלית עם בעיות רפואיות 
מורכבות והשפעתן על תוחלת ואיכות החיים, 
והחיים  התפקודית  היכולת  הגופני,  המצב 
במשפחה, בעבודה ובחברה. ההתמחות הזאת 
מהווה מקור עניין והשראה לרופא שמעוניין 
בהתמודדות עם מכלול היבטים שרלוונטיים 
למטופל על רקע מצבו הרפואי. ההתמחות 
מבטיחה סיפוק והנאה מקצועיים לרופא  שמעוניין 
בהובלת צוות רב-מקצועי, לצד מעורבות אישית 
ומעמיקה עם החולה ובני משפחתו, בכל שלבי 

ההערכה והטיפול.  

בית החולים "לוינשטיין", רעננה 
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4.2 יתקיים שבוע הדרכה קלינית לסטאז'רים  
בסמוך לכניסה לסטאז'. השתתפות בהדרכה זו 

מהווה תנאי להתחלת הסטאז'.
4.3  הסטאז' ימשך לאורך שנה ברציפות ויכלול 
 12 חודשי עבודה, ובתוך זה חודש  חופשה.

שרות  בגין:  בסטאז'  היעדרות  תקופת   4. 4
מילואים, מחלה או לידה, עד 30 יום במצטבר, 
סה"כ, תיחשב כחלק מהסטאז'. לא ניתן לנכות 
תקופה זו מחודשי החובה הנמשכים תקופה של 
חודש ימים בלבד. כל תקופה מעבר ל- 30 יום 
תחייב הארכת הסטאז' שלא על חשבון החופשה.
5 .4 לכל הסטאז'רים שבבתיה"ח יערכו שלושה 
מפגשים )סדנאות עדכון( בתחום מדעי-יסוד 

ורפואה קלינית.
4 תורנויות חובה  4.6  סטאז'ר יבצע לפחות 
בחודש בתקופת הסטאז' בכל מחלקה שיש בה 
תורנויות רופא, ובלבד שבשנת הסטאז' יבצע 

לפחות 44 תורנויות. 

5. קיימים שני מסלולים לתכנית הסטאז'. 
ההחלטה על מסלול הסטאז' אינה ניתנת 

 לשינוי לאחר התחלת הסטאז'
 Rotating Internship - '5.1. מסלול א

12 חודשי הסטאז' יתחלקו עפ"י המתכונת 
הבאה: 

הסטאז'ר את תקופת הסטאז' ושבועיים טיפול 
נמרץ כללי או אחד מתתי הטיפול הנמרץ בכל 

בי"ח, לפי בחירת הסטאז'ר(.

5.1.1. 9 חודשי חובה: 3 חודשים רפואה פנימית, 
2 חודשים כירורגיה כללית, 2 חודשים רפואת 
ילדים, חודש רפואה דחופה )מיון(, חודש הרדמה 
וטיפול נמרץ )שבועיים הרדמה בביה"ח בו מבצע 

5.1.2. 2 חודשי בחירה: עם רצף של חודש אחד 
לפחות בכל מחלקה )אין הגבלה למקצועות(.

5.1.3. תינתן אפשרות בחירה חופשית לסטאז'ר 
של ניצול חודש אחד )מתוך שני חודשי הבחירה( 
בי"ח בארץ, המוכר להתמחות רפואה  בכל 
ראשונית )ללא הגבלת מקצוע( מעבדות ומכונים 
אישור  לאחר  בחו"ל  אוניברסיטאי  בביה"ח 
האחראי על הסטאז' בביה"ח. במקרה זה עליו 
להמציא אישור על ביצוע הסטאז' וחוות דעת 

מקצועית ממנהל המחלקה שבה ישהה בחו"ל.
5.1.4. תינתן אפשרות לסטאז'ר לצאת למשך 
חודש אחד מביה"ח בו הוא עובד, לבחירה בבי"ח 
אחר, אם לא קיימת  מחלקה מוכרת במקצוע 
הבחירה שבו הוא מעוניין בביה"ח בו הוא עובד.

5.1.5. תינתן אפשרות לנצל את שני חודשי 
הבחירה מחוץ לביה"ח באישור האחראי על 

הסטאז' בביה"ח.
חלק  רק  מבוצע  שבהם  בבתיה"ח   .5.1.6
מתקופת הסטאז': יבוצעו לפחות 5 חודשי סטאז' 
במקצועות חובה. את ששת החודשים הנותרים 
ישלים הסטאז'ר בהתאם להגרלת משנה שתערך 
לסטאז'רים בבתי החולים בהם מתקיים סטאז' 
חלקי. בהגרלת המשנה לא יכללו בתי החולים 
שבפריפריה. )בביה"ח יוספטל – אילת, מאושרים 

רק שלושה חודשי סטאז' חובה(.
 5.1.7. חודש חופש.

5.2. מסלול ב' Straight Internship -שלוש 
אפשרויות. סטודנט שבחר באפשרות אחת, 
לא יוכל לאחר שהתחיל בה לעבור לאחרת. 

מיועד בשלב זה לבוגרים שאינם עתודאים. 
 Straight Internship .5.2.1 

פנימית: 2 חודשים כירורגיה כללית, 2 חודשים 
רפואת ילד ים, חודש רפואה דחופה,

6 חודשים רפואה פנימית, חודש חופש. 
 Straight Internship 3  - 5.2.2. כירורגיה
חודשים רפואה פנימית, חודש רפואת ילדי ם,
חודש רפואה דחופה, 6 חודשים כירורגיה כללית, 

1 חודש חופש. 
: Straight Internship - 5.2.3. ילדים

3 חודשים רפואה פנימית, חודש כירורגיה כללית,  
חודש רפואה דחופה, 6 חודשים רפואת ילדים, 

חודש חופש. 

הערה: חובה לבצע את ששת החודשים 
 Straight Internship -במקצוע ה 
במחצית השנייה של שנת הסטאז'.

6. תפקיד הסטאז'ר, זכויותיו וחובותיו

רישום סטודנטים לרפואה הלומדים בחו"ל
 הנחיות ביצוע חיסונים לאוכלוסיית

 סטאז'רים בוגרי חו"ל טרם תחילת הסטאז'
 )נספח מצורף בסוף החוברת(

  - חיסונים לסטודנטים למקצועות 
הרפואה והבריאות

חוזר מנכ"ל חיסון תלמידי מקצועות   -  
 הבריאות ועובדי מערכת הבריאות 8/2016

פנקס הסטאז', מטעם  מתוך  הנחיות 
הוועדה לפיקוח על הסטאז' של פורום 
בישראל. לרפואה  הפקולטות   דקאני 

כללי  .1
1.1 הנך עומד בפני תקופת סטאז' אשר 
תימשך 12  חודשים. להלן מובא לידיעתך 

תקנון  מחייב.

להארכת תוקף ההרשאה. אישור על השלמת 
לסטאז'  האחראי  ע"י  יינתן  הסטאז'  חובות 
בביה"ח רק  לאחר מילוי קפדני של כל הדרישות.  

בסוף הפנקס תמצא לנוחיותך הע תק של
"פקודת הרופאים" )נוסח חדש(, התשל"ז -  1976. 
ב1:  לפרק  בעיקר  מופנית  הלב  תשומת 
17ה'(: לפי  17ב' -ב'-  "סטאז'רים" )סעיפים 
החלות  המשמעת  הוראות  17ה)ג(  סעיף 
הסטאז'ר.  על  גם  חלות  מורשה  רופא  על 

1.2 הסטאז' הנו עיסוק ברפואה, במגבלות 
לסטאז',  ההרשאה  פיקוח.  ותחת  מסוימות 
המונפקת   על-ידי משרד הבריאות nהווה בסיס 
חוקי לעיסוק הנ"ל, בלעדיה חל איסור לעסוק 
ברפואה. ההרשאה לסטאז' מוגבלת לתקופת 
זמן. במידה ותוקף ההרשאה עומד לפוג לפני 
לדאוג  עליך  הסטאז',  תקופת  את  שתסיים 

1.3 הזכאות לרישיון לעסוק ברפואה כפופה 
לביצוע הסטאז' במלואו וקבלת אישור  מהאחראי 
על הסטאז' על סיום הסטאז' בהצלחה וכן למילוי 

החובות כפי שהוגדרו ע"י בתיה"ס לרפואה.
הגרלת הסטאז'  .2

2.1 הגרלת הסטאז' תיעשה בפיקוח משרד 
הבריאות.

וחברי  הדיקאנים  פורום  פי החלטת  על  2. 2
 3 ל  יינתן  מהגרלה  פטור  הסטאז',  וועדת 
סטודנטים מכל פקולטה, הנמצאים במסלול 
מבתי  באחד  יבוצע  הסטאז'   .M.D/Ph.D.
החולים המסונפים לפקולטה לרפואה בה למד. 
במקביל, קביעת קריטריונים להקלות בהגרלה 
תקבענה ע"י משרד הבריאות, טרם  ההגרלה.

תקנון הסטאז'  .3
מבוא כללי

לבצע סטאז' בישראל לשם קבלת רישיון לעסוק 
ברפואה בישראל.

הסטאז' הוא חלק בלתי נפרד מלימודי   3.1
הרפואה בישראל וחובה לבצעו לשם קבלת 
דיפלומה ברפואה ולקבלת רישיון לעסוק ברפואה 
בישראל. הוא מהווה המשך ללימודי הרפואה 
תוך השמת דגש על העבודה המעשית. תכנית 
לרפואה.  בתיה"ס  לאישור  כפופה  הסטאז' 
בוגרי בתי"ס לרפואה בחו"ל שלא ביצעו סטאז' 
ברפואה כחלק מתכנית הלימודים בחו"ל, נדרשים 

3.2 רשאי להתחיל בסטאז' כל תלמיד רפואה 
שסיים לימודיו באחד מבתיה"ס לרפואה בארץ, 
עמד בבחינות הגמר וקיבל הרשאה לסטאז' 
ממשרד הבריאות. כמו כן, רשאי להתחיל בסטאז' 
בוגר לימודי רפואה בחו"ל שקיבל דיפלומה 
מוכרת, אשר עמד בהצלחה בבחינה לקראת 
הסטאז' וניתנה לו הרשאה לסטאז' מטעם משרד 

הבריאות.
3.3  על הסטודנט/בוגר בתיה"ס לרפואה בארץ 
להתחיל את הסטאז' תוך שנה מסיום לימודיו 
)עמידה בבחינה אחרונה בשנה ו'(, ולהשלים 
אותה תוך שנתיים לכל המאוחר מסיום הלימודים, 
למעט  סטודנטים לתואר M.D / Ph.D. הרשאים 
להתחיל את הסטאז' עד שנתיים מסיום הלימודים, 
בהמלצת הדיקאן. בוגר בי"ס לרפואה בחו"ל חייב 
להתחיל את שנת הסטאז' תוך שנה מעמידה 
בהצלחה בבחינה הממשלתית לקראת הסטאז' 
ולסיימה תוך שנתיים מיום שעמד בהצלחה 

בבחינה.
מכונים  בבתי-חולים,  יתבצע  הסטאז'    3.4
ומרפאות שהוכרו ע"י משרד הבריאות  להתמחות 
בהתאם לתקנות הרופאים )אישור תואר מומחה 

ובחינות(, התשל"ג – 1973. 
3.5  כל מועמד להתחיל סטאז' ברפואה מחויב 
לעבור סדנא בת 4 ימים במס"ר, ולהציג אישור על 
 .ACLS עמידה ביעדי הסדנא וכן אישור הסמכת
תוקף האישור הנו למשך חודשיים, כך שיש לתכנן 
בהתאם למועד תחילת הסטאז' את מועד  הסדנא.

4. תוכניות הסטאז'
4.1  ניתן להתחיל את הסטאז' במהלך כל השנה. 
יש ליידע את משרד הבריאות על המועד המועדף, 

וכן לקבל אישור מהמשרד על שינוי המועד.

הנחיות לסטאז'ר לרפואה 
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8.2. כל הנהלת ביה"ח יחד עם האחראי על 
הסטאז' יקבעו מראש את תכנית הסטאז' למשך 
השנה כולה לגבי כל סטאז'ר ובתיאום אתו. כל 
חריגה מהתכנית מחייבת אישור מראש מטעם 

האחראי לסטאז' בביה"ח.
8.3. בכל מחלקה בה לומדים סטאז'רים ימנה 
מנהל המחלקה רופא שיהיה אחראי להדרכתם 

במחלקה.
לענייני  הנוגעים  דעות  וחילוקי  בעיות   .8.4
הוראה וביצוע הסטאז', יובאו לידיעתו וטיפולו 
של האחראי לסטאז' בביה"ח, ואם לא נפתרו, 
יובא הנושא לטיפול המפקח האזורי לסטאז'. 
בעיות שלא תמצאנה את פתרונן בדרג זה, 
תובאנה להחלטתה של ועדת הסטאז' האר צית.

9. חזרה על תקופת סטאז'
9.1. סטאז'ר שנכשל במקצוע חובה יחויב לחזור 
על המקצוע למשך תקופה זהה )ללא שכר( 
ולעבור בהצלחה בחינה באותו מקצוע במחלקה 
מנהל  ע"י  הנוספת  התקופה  את  ביצע  בה 

המחלקה או מי מטעמו.
באחד  שנייה  פעם  שנכשל  לסטאז'ר   .9.2
ממקצועות החובה לא יומלץ על אישור העיסוק 

ברפואה. 

אלא אם כן מדובר באותו ביה"ס(, שתדון בספקות 
לגבי כשירותו להמשיך.

9.3. לבעיות חריגות של סטאז'רים בוגרי הארץ 
המתעוררות בשנת הסטאז' ולא באות על פתרונן 
באמצעים המקובלים, תוקם ועדה משותפת של 
שני בתיה"ס הנוגעים בדבר )ביה"ס שבו למד 
הסטאז'ר, וביה"ס האחראי האזורי על הסטאז', 

9.4. לגבי בוגרי חו"ל, ייערך דיון, כאמור בס"ק 
9.3, על ידי האחראי האזורי על הסטאז' מטעם 
ועדת הסטאז' ומנהל האגף לרישוי מקצועות 

רפואיים.

6. תפקיד הסטאז'ר, זכויותיו וחובותיו

6.2. חייב להישמע להוראות הממונים הישירים 
עליו בעת עבודתו. 

6.3. רשאי לעסוק ברפואה כמתלמד )סטאז'ר( 
בהשגחת רופא מורשה במוסד רפואי. 

הרפואית  הפעילות  בכל  שותף  יהיה   .6.1
וההוראתית של המחלקה ממונים עליו והדרכתם. 

סטאז'ר לרפואה נמצא במעמד של תלמיד בלימוד 
מעשי ברפואה במוסד רפואי שאושר לעניין זה 
בהשגחתו של רופא מורשה ובמגבלות שהוטלו 
בהרשאה לסטאז'. לפיכך, בהתאם להרשאתו, 

סטאז'ר ברפואה: 

6.4. אי נו רשאי להחליט לגבי: מרשם והוראות 
למרשם תרופתי, תעודת לידה, תעודת פטירה, 
חוות דעת רפואית המוגשת למשטרה, לצה"ל, 
לבית המשפט, תעודות לבתי-המשפט, ואיננו 
רשאי לחתום על תעודות אלה ועל תעודות 

רשמיות דומות בענייני רפואה.
6.5. אינו רשאי להחליט לגבי שחרור פונים 
למחלקה לרפואה דחופה )חדר מיון(, אינו רשאי 
להחליט לגבי שחרור חולים ממחלקות אשפוז או 
מכל מחלקה או  מוסד רפואי אחר. כמו כן, אינו 

מוסמך לחתום על תעודות שחרור.
6.6. הרשאתו לעסוק ברפואה כמתלמד )סטאז'ר( 
מוגבלת לתקופה הסטאז' בבית-החולים שבו 

הוצב.

6.7. אינו רשאי לבצע תורנויות במחלקות אשפוז 
או במחלקה לרפואה דחופה )חדר מיון( ללא 
נוכחות של רופא מורשה  במקום. ניתן להגדיר 
צוות הכולל רופא מורשה וסטז'ר כתורנים בשתי 
מחלקות אשפוז זהות, כאשר העבודה תתחלק 

ביניהם בפיקוחו של הרופא המורשה.
קלינית  מיומנות  הינה  דמים  נטילת   .6.8
הסטאז'.  במהלך  לרכוש  הסטאז'ר  שעל 
מיומנות זאת אינה שונה מכל מיומנות קלינית 
אחרת. משרכש הסטאז'ר )לשביעות רצונו של 
מנהל המחלקה( את המיומנות הנדרשת לנטילת 
דמים, על המשימה להיות מוטלת לאו דווקא  
על כתפיו של הסטאז'ר בלבד.  על המשימה  
להיות חלק ממשימות המחלקה שיישאו בה צוות 
המחלקה )סטודנטים לרפואה,  פלבוטומיסטים, 
אחיות, רופאים( בהתאם להערכות המחלקה .

7. הפיקוח על הסטאז'
7.1. הפיקוח על הסטאז' ייעשה ע"י האחראי 
על הסטאז' בביה"ח ובנוסף ע"י ועדת הסטאז' 

המשותפת לבתיה"ס לרפואה. 
נציגי  ועדת הסטאז' מורכבת מחמשת   .7.2
בתיה"ס לרפואה בארץ המשמשים כמפקחים 

אזוריים.
יחולקו  הסטאז'  על  הפיקוח  למטרות   .7.3

 בתיה"ח כך שכל אחד מהם יהיה צמוד
לאחד מבתיה"ס לרפואה.

ע"פ  ייעשה  הסטאז'  על  הפיקוח   .7.4 
החלוקה הבאה: 

7.4.1. ביה"ס לרפואה של האוניברסיטה העברית 
והדסה יפקח על המרכזים הרפואיים באזור ירושלים 
והסביבה )ביקור חולים, הדסה, קפלן, שערי-צדק(.

7.4.2. ביה"ס לרפואה של אוניברסיטת תל-אביב 
יפקח על המרכזים הרפואיים באזור המרכז 
)אסף-הרופא, וולפסון, מאיר, סוראסקי, רבין, 

שיבא(.
7.4.3. ביה"ס לרפואה של הטכניון בחיפה יפקח 
על המרכזים הרפואיים באזור חיפה )"בני-ציון", 
"הכרמל", "הלל-יפה", "העמק", הצרפתי - נצרת, 

"לניאדו", רמב"ם"(.
7.4.4. ביה"ס לרפואה של אוניברסיטת בר-
אילן יפקח על המרכזים הרפואיים באזור הצפון 
)ביה"ח לגליל המערבי - נהריה, ברוך פדה - 

פוריה, זיו - צפת, איטלקי אנגלי - נצרת(.
7.4.5. ביה"ס לרפואה של אוניברסיטת בן-
הרפואיים  המרכזים  על  יפקח  בנגב  גוריון 
סורוקה(.  יוספטל,  )ברזילי,  הדרום  באזור 

8.מילוי פנקס הסטאז'
בימים אלו נכנסת לתקפה מערכת ממוחשבת 
המחליפה את הצורך במילוי פנקס הסטאז', 
בחתימה עליו, בשליחתו ובאישורו ע"י מנהל 
במשרד  רפואיים  מקצועות  לרישוי  האגף 
הבריאות. המערכת הממוחשבת תתנהל בכל 
בית חולים, שם יוזן האישור על כל סבב מחלקה. 
עם סיום חובות הסטאז' בהצלחה, בית החולים 
ישלח אישור ממוחשב למשרד הבריאות, ויונפק 

רישיון קבוע לעיסוק ברפואה, באופן מיידי.

יהיה  סטאז'רים,  ילמדו  בו  בי"ח  בכל   .8.1
אחראי  מטעמו,  הממונה  או  ביה"ח,  מנהל 
לדאוג  יהיה  מתפקידו  הסטאז'.  ניהול  על 
בביה"ח  העיון  ולימי  הסטאז'רים  לחלוקת 
ה דקאנים. פורום  של  זה  לתקנון  בהתאם 

הנחיות לסטאז'ר לרפואה 
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נוהל: הכרה בחודשי סט אז' 
למטרת התמחות סטאז' ישיר

בתאריך 17.01.08 נכנסה לתוקף התקנה לפיה 
ניתן להכיר בשישה חודשי סטאז' בכירורגיה 
כללית, רפואת ילדים ורפואה פנימית למטרת 

התמחות בכפוף לתנאים הבאים:
מתמחים באחד מהמקצועות: רפואה פנימית, 
כירורגיה כללית, רפואת ילדים וכן מתמחים 
במקצועות בהם ניתן לבצע תקופת התמחות 
במקצועות הללו בתחילת ההתמחות, רשאים 
לבקש הכרה בשישה חודשים מתוך תקופת 

הסטאז' באותו מקצוע לצורך התמחות.
את התקופה של שישה חודשים אלה באותו 
מקצוע ניתן לבצע במחלקה אחת, או לפצל 
לשתי מחלקות  )ברצף וללא הפסקות( ארבעה 

או חמישה חודשים בבית החולים בו מבצע 

הסטאז'ר את שנת הסטאז, וחודש עד חודשיים 
נוספים במחלקה אחרת באותו בי"ח או בבי"ח 
אחר. ששת החודשים האלה יתבצעו במחצית 

השנייה של שנת הסטאז'.
ביצוע שישה חודשי הסטאז' במחלקה אחת 
או במפוצל בשתי מחלקות, אינו מחייב את 
הסטאז'ר להתמחות במחלקות אלה ולא את 
מנהלי מחלקות אלה, לקבלו להתמחות או 
להמליץ על הכרה בתקופה זו לצורך התמחות.

לא תחול הפסקה העולה על שישה חודשים בין 
סיום תקופת הסטאז' לתחילת ההתמחות. עם 

הבקשה לפתיחת פנקס התמחות.

על המתמחה להציג את המסמכים הבאים:
	 צילום מפנקס הסטאז' המעיד על ביצוע ששת 

החודשים האמורים בהצלחה.
	 הסכמה בכתב מהמתמחה וממנהל המחלקה 
אליה התקבל להתמחות להכיר בתקופה זו 

כחלק מן ההתמחות.
חודש החופשה המגיע לסטאז'ר יכול להתבצע 
ותחילת התמחות מבלי  בין סיום הסטאז' 
שהדבר יפגום ברצף המתחייב, אולם חודש 

זה לא ייחשב כתקופת התמחות.
ניתן לבצע חמישה חודשי סטאז' במחלקה 
פנימית וחודש במחלקה לגריאטריה חריפה 
כשווה ערך לשישה חודשי התמחות בפנימית 
בכפוף לנהלים של המועצה המדעית בנושא 

זה.
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כ"א בשבט, התשע"ח 
06 פברואר 2018 

אסמכתא: 12216767118 
)במענה נא ציינו אסמכתא( 

 
 

מועמד לסטאז' 
 

שלום רב, 
 
 

הנדון: הנחיות ביצוע חיסונים לאוכלוסיית סטאז'רים בוגרי חו"ל טרם תחילת הסטאז' 
 

1. על פי חוזר מנכ"ל משרד הבריאות 8/16 מ-8.9.16 חיסון תלמידי מקצועות הבריאות 

)https://www.health.gov.il/hozer/mk08_2016.pdf(,  ועובדי מערכת הבריאות

על כל רופא וסטאז'ר לקבל את החיסונים הנכללים בו. הדבר מהווה תנאי להתחלת 

עבודה וסטאז'. על מנת לא לעכב את תחילת הסטאז' עד השלמת קבלת החיסונים 

והבדיקות, מומלץ כי תקבל את החיסונים כבר בחודשים שלפני התחלת הסטאז'. משך 

קבלת החיסונים עשוי להיות ביקור אחד עד מספר ביקורים במשך מספר חודשים, 

וזאת בהתאם לחיסונים שקבלת בעבר. במידה ותפנה לקבל חיסון במרפאת חיסונים 

של אחת מלשכות הבריאות יש לתאם תור מראש. תשלום עבור שירות זה מפורט 

באתר משרד הבריאות.  

2. החיסונים הנכללים בתוכנית:  

א. שיתוק ילדים )פוליו(- נחשב מחוסן מי שיש לו תיעוד או הצהרה על קבלת שתי 

מנות לפחות בעבר של החיסון וקבלת מנת דחף לאחר גיל 18. 

ב. טטנוס ודיפתריה – נחשב מחוסן מי שיש לו תיעוד או הצהרה על קבלת שתי מנות 

לפחות של חיסון נגד טטנוס ודיפתריה ומנת דחף מלפני פחות מ 10 שנים. 

ג. שעלת, PERTUSSIS- נחשב מחוסן מי שיש לו תיעוד על מנה אחת שניתנה מעל 

גיל 18. לא קיים חיסון לשעלת בלבד אלא רק עם טטנוס ודיפתריה. יש להדגיש 
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שחיסון זה, במידה ונדרש, ניתן רק במרפאות חיסון עובדי מערכת הבריאות 

ובמרפאת חיסונים לחו"ל.  

ד. חצבת, חזרת, ואדמת- MMR- נחשב מחוסן מי שיש לו תיעוד על קבלת שתי מנות 

של  MMRשניתנו לאחר גיל שנה בהפרש 4 שבועות לפחות. אם יש תיעוד על 

קבלת שתי מנות תוקף התיעוד גבוה מתוקף תוצאות בדיקות הנוגדנים למחלות 

אלו. 

ה. אבעבועות רוח- נחשב מחוסן מי שמצהיר שחלה באבעבועות רוח או בשלבקת 

חוגרת, או מציג תיעוד שחוסן בשתי מנות חיסון נגד אבעבועות רוח שניתנו אחרי 

גיל שנה בהפרש 4 שבועות לפחות. 

ו.  דלקת כבד נגיפית B- נחשב מחוסן מי שיש בידו תיעוד על אחד מאלו  

1( תיעוד על קבלת שלוש מנות חיסון נגד דלקת כבד נגיפית B וכייל נוגדנים 

מחסן שנמדד 4-8 שבועות לאחר המנה השלישית.  

2( עדות סרולוגית/ מעבדתית לחסינות באדם שלא קבל אף מנת חיסון.  

3( מי שנולד בישראל החל מ- 1.1.92 מספיקה הצהרה על קבלת שלוש מנות חיסון  

אם מתועדת קבלת שלוש מנות חיסון נגד דלקת כבד נגיפית B, יש לבצע 

בדיקת נוגדנים מסוג anti- HBs בקופ"ח, עדיף לפני הביקור הראשון במרפאת 

החיסונים.  

ז. תבחין טוברקולין- מנטו- התבחין מיועד לאתר הדבקה בחיידק השחפת. יש להציג 

תוצאות תבחין טוברקולין בשיטת מנטו בשני שלבים שבוצע בעבר.  

ביצוע התבחין נעשה באחד מן המרכזים לשחפת בארץ ) מלש"חים(. פרטיהם 

נמצאים בקישור: 

 https://www.health.gov.il/Subjects/disease/TB/Pages/treatment.aspx

לשם קבלת חיסון מומלץ להצטייד בפנקסי חיסונים גם מהילדות, פנקסי חיסון 

בינלאומיים, אישור על קבלת חיסונים במרפאות קופ"ח או מרפאת פרסונל, מרפאה 

תעסוקתית, צה"ל, תוצאות של בדיקת דם )anti HBs( ותוצאה של תבחין טוברקולין. 
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בסוף התהליך יש לקבל מהמרפאה העתק גיליון החיסונים שלכם ואישור חתום על 

השלמת קבלת תכונית החיסונים )חלק ג'(. עותק מהאישור החתום יש להעביר אל מחלקת 

משאבי אנוש של בית החולים בו תבצע את הסטאז'. מומלץ לשמור על גיליון החיסונים 

כולל  האישור המקורי כי יתכן ותצטרכו אותו בהמשך דרככם המקצועית. 

 

 

 

 
 

 
          
       בברכה,                  

 
      ד"ר ורד עזרא      

ראש מינהל רפואה 
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