
פומבי81194:מכרז מספר

81092887:מס' המשרה
מנהל/ת שירותי הנדסה רפואית ב'  1 - משרות.:תואר המשרה

שירותי הנדסה רפואית - משק:היחידה
חדרה:המקום
בית חולים הלל יפה חדרה:המשרד
דרגה 41 - 43 דירוג 12 מהנדסים.:הדרגה

100 אחוז:חלקיות
ייקבע בהמשך:טווח שכר

תאור התפקיד :      

ניהול כלל הפעילות בתחום ההנדסה הרפואית בבי"ח כללי בו מ-301 ועד 600
מיטות.

אחריות לפעילות בתחום בכל שעות היממה, כולל שבתות, חגים ושע"ח.
משמש/ת כיועץ/ת ועוזר/ת הנדסי למנהל/ת ביה"ח בכל התחומים הקשורים להנדסה

וטכנולוגיה רפואית, רכש של מכשור וציוד רפואי מתוחכם, תחזוקתו
והפעלתו,בהתאם להנחיות, לכללים ולדרישות אבטחת המידע.

הכנת תכניות הצטיידות שנתיות ורב שנתיות בתחום המכשור והציוד הרפואי
המתוחכם.

אחריות לבדיקת הדגמים, בחירתם והזמנתם בהתאם להוראות ולנהלים המאושרים.
אחריות לקליטת מכשור וציוד חדש בביה"ח והטמעתו במחלקות בהתאם להוראות הנהלת

בית החולים והוראות היצרן.
אחריות למתן שירותי תחזוקה לכלל המכשור והציוד המתוחכם בכל יחידות ביה"ח

לרבות רכישת חלפים ואביזרים, בכל שעות היממה כולל שבתות, חגים ושע"ח.
אחריות לאבטחה וכשירות טכנית של המכשור והציוד לשע"ח.

אחריות לצוות העובדים בשירותי ההנדסה הרפואית כולל עובדים במסגרות נלוות
הכפופים לשירות.

פיקוח על עבודתם של הכפיפים, הדרכתם בעבודה ופתירת בעיות מקצועיות
המתעוררות בהתאם לצורך.

ייזום וארגון השתלמויות לעובדים בנושאים כלליים וספציפיים לשם שיפור
מיומנויותיהם המקצועיות וקידומם בעבודה.

מתן הנחייה מקצועית בכל הנוגע לתפעול הציוד הרפואי ותחזוקתו לצוותים
הרפואיים והפרא-רפואיים, לטכנולוגים הרפואיים והצוותים הטכניים בכל יחידות

בביה"ח.
ייצוג השירות בפני מנהל/ת ביה"ח ובדיונים מקצועיים, בהתאם לצורך.

קיום קשר ישיר עם יצרני הציוד בארץ ובחו"ל וכן עם נציגי החברות והגורמים
המסחריים בכל הקשור בהתעדכנות, בחירת הציוד ורכישתו.

השתתפות בוועדות הלסינקי של בית החולים לאישור ניסויים קליניים בבני אדם



בתחום המיכשור והציוד הרפואי, בהתאם לצורך.
עשוי/ה להשתתף בוועדות מקצועיות ארציות בתחומים עליו/ה מופקד/ת.

עשוי/ה להשתתף בנסיעות מקצועיות לחו"ל, בהתאם לצורך.
מילוי תפקידים נוספים, בתחום המקצועי, לפי הוראות הממונה.

דרישות המשרה:

דרישות סף
**************

רישיונות:
-----------------------------

למהנדסים: רישום בפנקס המהנדסים והאדריכלים.
השכלה:

-----------------------------
תואר ראשון ושני באחד או יותר מהתחומים הבאים: הנדסה רפואית, או הנדסה ביו
רפואית, או פיזיקה רפואית, או הנדסת אלקטרוניקה, או הנדסת חשמל, או הנדסת

מכונות, או הנדסת אופטיקה*.
חובה שאחד משני התארים, ראשון או שני יהיה בהנדסה רפואית, או בהנדסה ביו-

רפואית, או בפיזיקה רפואית**.
ניסיון:

-----------------------------
לבוגרי/ות תואר בהנדסה רפואית, או בהנדסה ביו רפואית: 8 שנות ניסיון

מקצועי, מתוכן לפחות 4 שנות ניסיון מוכח  בשלושה מבין התחומים הבאים:
* הערכת טכנולוגיה רפואית בדגש על מכשור בר קיימא,

* תחזוקה/רכש/ פיתוח ציוד רפואי בדגש על מכשור בר קיימא,
* רגולציה של ציוד רפואי,

* מעורבות פעילה במחקר יישומי בנושא ציוד רפואי (לרבות מחקר קליני).
לבוגרי/ות תואר אחר: 8 שנות ניסיון מקצועי, מתוכן לפחות 6 שנות ניסיון

בלפחות שלושה מבין התחומים המפורטים לעיל.
רצוי ניסיון ניהולי.

דרישות רצויות נוספות:
***************

ידע:
-----------------------------

היכרות עם מערכות מידע ממוחשבות.
שפות:

-----------------------------
ידיעת השפה העברית על בורייה.

ידיעת השפה האנגלית על בוריה לרבות קריאת ספרות מקצועית וטכנית.
כישורים אישיים:



-----------------------------
כושר ניהול צוות עובדים.

יחסי אנוש נאותים.
כושר לנהל משא ומתן.

הערות:
-----------------------------

* רשאים להגיש מועמדותם גם בעלי השכלה מתחומי ההנדסה המפורטים לעיל, שאינם
בתחום הנדסה רפואית או הנדסה ביו רפואית או פיזיקה רפואית ובלבד שלהם 10

שנות ניסיון מקצועי מוכח בתחום ההנדסה הרפואית ובתנאי שעומד/ת ביתר דרישות
הסף המפורטות לעיל. תינתן עדיפות לבעלי השכלה מתחום ההנדסה הרפואית/ הנדסה

ביו רפואית/ פיזיקה רפואית.

הערות:

כל מקום בו מפורט תאור התפקיד בלשון זכר,הכוונה גם ללשון נקבה וכן להפך
מועמדים למשרה זו עשויים להיבחן במבחני כישורים כלליים והתנהגותיים.

ראה/י הסברים והנחיות למועמדים שייבחנו .
עובד מדינה המגיש מועמדות למכרז פומבי יצרף לבקשה שתי הערכות עובד

תקופתיות של השנתיים האחרונות.
המכרז פורסם ביום : ב' באב, תש"ף (23/07/2020)

היום האחרון להגשת בקשות למכרז זה הוא : ט' באב, תש"ף (30/07/2020)



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. 
  
 


