
צרכיהם  לכלל  בדאגה  משפחתם,  ובני  מטופלים  וללוות  לטפל  פירושו  משפחה  רופאת  או  רופא  להיות 
הבריאותיים מתוך ראיה כוללת, תוך התחשבות ברצונות הפרט ובתרבותו.

• האם את/ה מחפש/ת אתגר בבירור, בטיפול ובמעקב?
• האם את/ה מחפש/ת קשר טוב עם מטופלים?

• האם את/ה מחפש/ת עצמאות בעבודה מול המטופלים?
• האם את/ה מחפש/ת אפשרות למחקר?

• האם את/ה מחפש/ת אפשרות להדרכה או הוראה?
• האם את/ה מחפש/ת תנאים טובים ומשכורת טובה?

 אם התשובה לשאלות הללו חיובית, בואו להתמחות ברפואת המשפחה בכללית. 
בואו לחודש בחירה מאתגר ובלתי נשכח כדי להכיר רפואה שונה מזו שלמדת: 

רפואת הקהילה.

רפואת המשפחה היא Patient Oriented. רפואת משפחה עוסקת בטיפול מונע, בטיפול דחוף, באיזון 
ובטיפול במחלות כרוניות ובסעד נפשי.

לאור התפיסה של המודל  ומכוונת את עצמה  ונפש  גוף  רפואה הרואה את המטופל כשלמות של  זו 
הביופסיכוסוציאלי. עיקר העשייה הרפואית כיום מתרחשת בקהילה, והבירור, הטיפול והמעקב של המטופלים 

מתבצעים ברובם בקהילה.

מחפשים התמחות?
 בואו להתמחות ברפואת המשפחה 

ולעבוד במרכז העשייה



מהם היתרונות של ההתמחות והעבודה כמומחה בכללית?
בהתמחות:

עבודה צמודה עם מדריך לאורך ההתמחות.  >

פריסה רחבה של בתי חולים להתמחות.  >

התחלת עבודה במרפאת שלב א׳ עם שנת ניסיון ללא כל התחייבות.  >

במהלך שלב א׳ בהתמחות יום שישי מוקדש ללימוד בספריה, לקריאה ולמחקר.  >

גישה חופשית מהעבודה ומהבית למגוון מאגרים אלקטרונים של עיתונים וספרי לימוד כולל גישה   >
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לאחר ההתמחות:
יום השתלמות קבוע כחלק משעות העבודה.  >

קיצור שעות העבודה עם הוותק.  >

גמישות בהיקף המשרה של המומחים ברפואת המשפחה.  >

יכולת להיות עצמאי, שכיר או שניהם.  >

תמיכה בלימודי המשך לתואר שני בתחומים הרלוונטיים לרפואה וניהול בקהילה.  >

תת התמחות במקצועות: גריאטריה, מחלות זיהומיות, רפואה דחופה וכאב.  >

פיתוח מקצועי נוסף - התמקצעות בתחומי עניין כגון טיפול בכאב, סוכרת, יתר לחץ דם, מחלות   >
מטבוליות, סקסולוגיה, נוגדי קרישה, רפואת מתבגרים, טיפולי עור וגמילה מעישון.

השתלבות באקדמיה - במחקר, ובהדרכת סטודנטים ומתמחים במרפאה ובאוניברסיטה.  >

דרכי יצירת קשר עם המחלקות, בהתאם לאזור המבוקש:

מחלקה לרפואת 
מיילפקסטלפוןכתובתמשפחה

04-770081104-6384643zaadied@clalit.org.ilמרכז רפואי העמק, עפולהמחוז צפון

מחוז
חיפה וגליל מערבי

רח׳ השחף 6, בת גלים, 
חיפה 35013

04-851305804-5813059hffammed@clalit.org.il

מחוז
שרון שומרון

המחלקה לרפואת 
המשפחה, מרכז רפואי מאיר, 
טשרניחובסקי 59, כפר־סבא 

4428164

09-747153309-7472606Famed-shosh@ 
clalit.org.il

מחוזות תל אביב ודן 
פתח תקווה

 רחוב רוטשילד 119, 
פתח תקווה

03-939537403-9395371refuatmishpacha@ 
clalit.org.il

שדרות חן 56, רחובות מחוז מרכז
7646945

08-946639408-9364007famed-merkaz@clalit.org.il

המחלקה לרפואת המשפחה, מחוז ירושלים
בית החולים הדסה עין כרם, 
ת.ד 12272, ירושלים 91120

02-675850502-6435083dafnabi@ 
ekmd.huji.ac.il

הפקולטה למדעי הבריאות, מחוז דרום
 ת.ד 653 
באר שבע

08-647743608-6477636
או

08-6477552

family@bgu.ac.il

zashiranlu@clalit.org.il�


