
פנימי72038:מכרז מספר

81086674:מס' המשרה
אמבריולוג/ית מתלמד/ת/ אמבריולוג/ית מומחה  1 - משרות.:תואר המשרה

מעבדה להפריה חוץ גופית - בכ"מ:היחידה
חדרה:המקום
בית חולים הלל יפה חדרה:המשרד
דרגה ג - א1 דירוג 33 ביוכימאי-מיקרובי.:הדרגה

דרגה א1 - א3 דירוג 33 ביוכימאי-מיקרובי.
75 אחוז:חלקיות

תאור התפקיד :      

ביצוע פעולות מעבדתיות במסגרת מעבדה להפריה חוץ גופית, בהתאם לתקנות, נהלי
משרד הבריאות ונהלי המעבדה.

טיפול בתאי זרע ובביציות, תוך הקפדה על כללי הבטיחות והגהות, בהתאם לנהלי
משרד הכלכלה, תקנות ונהלי משרד הבריאות והנהלים המקובלים במעבדה.

ביצוע בדיקות נדרשות ברמה מקצועית נאותה ועל פי נוהלי משרד הבריאות ונוהלי
המעבדה המאושרים על ידי הממונה.

רישום תוצאות הבדיקה בספרי המעבדה ובתוכנות מחשב ייעודיות, והפצתם לגורם
המפנה.

יישום כללי הבטחת איכות ובקרת איכות פנימית וחיצונית, לפי התקנות ונהלי
משרד הבריאות המקובלים במעבדה, כחלק מהעבודה השוטפת.

יישום כללי הבטיחות והגהות לפי התקנות ולפי הנהלים הרלבנטיים הנהוגים
במעבדה,

ניהול רישום שוטף במהלך הבדיקה של המדדים הנקבעים, תוך הפניית תשומת לב
הממונה לתוצאות חריגות ופועל/ת על פי תקנות משרד הבריאות, נהלי משרד

הבריאות וההנחיות המקומיות ביחידה.
ביצוע פעולות במעבדה תוך רישום ותיעוד שוטף על פי נוהלי המעבדה המאושרים

ותוך שמירה על נוהלי הבטיחות והגהות המקובלים במעבדה.
עיבוד נתוני הבדיקות והעברתם לממונה לאישור.

סיוע בעריכת מחקרים וסקרים.
ביצוע פעולות תחזוקה, ניקיון וחיטוי כנדרש.

פירוט מטלות נוספות לאמבריולוג/ית מומחה:
=======================================

ספירת והערכת איכות תאי זרע, הכנת זרע להפריה, הפקת זרע מביופסיה, הקפאת
זרע.

זיהוי ביציות בתוך הנוזל הזקיקי, הפשטת ביציות מתוך תאי הקולומוס, הפריית
ביציות באמצעות חשיפה לתאי זרע או באמצעות הזרקת זרע לביציות במיקרו

מניפולציה.



גידול ביציות מופרות וטרום עוברים בתרבית ומעקב אחר התפתחותם, זיהוי הפריות
והערכתן, הערכת איכות טרום עוברים והכנת עוברים להעברה לרחם.

הקפאה ושימור לטווח ארוך של טרום עוברים והפשרתם תוך שימוש בטכניקות שונות.
הוצאת תאים מטרום עוברים, לצורך אבחון גנטי.

קבלת דגימות ואחריות לסימונן ורישומן, תוך ביצוע זיהוי ושיוך של הדגימות
למטופלות.

ביצוע תפקידים נוספים, בתחום המקצועי, בהתאם להנחיות הממונה.
דרישות המשרה:

השכלה וניסיון :
-----------------------------

תואר שני (M.Sc) באחד מבין המקצועות: מדעי החיים, מדעי הרפואה, גנטיקה,
רפואה, רפואה וטרינרית, כימיה, ביוכימיה, ביוטכנולוגיה, הנדסת

ביוטכנולוגיה, חקלאות, רוקחות או תזונה*.
לאמבריולוג מתלמד - הכרה במעמד זמנית או קבועה של עובד/ת מעבדה רפואית

אקדמאי/ת מטעם משרד הבריאות*.
לאמבריולוג מומחה - תעודת הכרה במעמד של עובד/ת מעבדה רפואית בכיר/ה בתחום

הפוריות ו-4 שנות ניסיון מקצועי, מתוכן שנתיים במעבדה להפריה חוץ גופית.
ידע:

-----------------------------
הכרת החוקים והתקנות הקשורים לעבודה.

שפות:
-----------------------------

ידיעת השפה העברית כדי ביטוי בכתב ובע"פ.
ידיעת השפה האנגלית כדי קריאת ספרות מקצועית.

 
כישורים אישיים:

-----------------------------
יכולת עבודה בשעות לא שגרתיות.

יכולת סקירה ממושכת והבחנה טובה במיקרוסקופ.
יכולת הקפדה על פרטים ודיוק.

מסירות, יושרה והתנהגות אתית בעבודה.
יכולת טובה לתקשורת בינאישית.

  הערות*:
-----------------------------

*רשאים להגיש מועמדות גם בוגרי תואר שני באחד מבין התחומים המצוינים לעיל.
מועמדים אלה יידרשו להשלים את כל החובות הנדרשים לקבלת תעודת הכרה במעמד

כעובדי מעבדה רפואית אקדמאי, לרבות תקופת הסטאז' ועמידה בהצלחה בבחינה בכתב
של האגף למקצועות רפואיים.



עמידה בדרישות אלה תהווה תנאי הכרחי לשיבוץ דרך קבע במשרה.

הערות:

.o 16.6.2019וועדת הבוחנים תתכנס לא יאוחר מיו
המועד הסופי להתכנסות הוועדה יקבע בהתאם להתקדמות הטיפול במכרז.

הודעה על המועד הסופי תשלח למועמדים העונים לדרישות הסף במכרז.
יש לצרף קורות חיים, הערכות עובד מהשנתיים האחרונות

ואישור זכאות להשתתף במכרז פנימי.
כל מקום בו מפורט תאור התפקיד בלשון זכר,הכוונה גם ללשון נקבה וכן להפך
המכרז פורסם ביום : ז' באייר, תשע"ט (12/05/2019)

היום האחרון להגשת בקשות למכרז זה הוא : יד' באייר, תשע"ט (19/05/2019)
ועדת הבוחנים תתכנס לא יאוחר מיום : יג' בסיון, תשע"ט 16/06/2019

המועד הסופי להתכנסות הוועדה יקבע בהתאם להתקדמות הטיפול במכרז, הודעה על
המועד הסופי שנקבע תישלח למועמדים העומדים בתנאי הסף למכרז.

במכרזים פנימיים עד דרגה 20 (כולל) בדירוג המנהלי ומקבילותיה, אם הוגשה
מועמדות אחת, רשאית הנהלת המשרד למנות את המועמד/ת למשרה ללא

צורך בכינוס וועדת בוחנים, וזאת בכפוף לאמור בפסקה 11.426(א) לתקשי"ר.



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

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

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

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

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

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

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

עליך לפנות למרכז השירות האינטרנטי באמצעות מערכת הגיוס האלקטרונית. 
  
 


