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 *של חיות מחמד בכירורגיה( Residencyהצעה להתמחות )
  

התמחות  משרתל אפשרותביה"ח הווטרינרי להוראה מייסודה של האוניברסיטה העברית מציע בזאת 
(Residency )שנים, במשרה מלאה.  4 היא בת .  תקופת ההתמחות**של חיות בית קטנות בכירורגיה

של חיות בית קטנות, ותלויה  לכירורגיהרופאי נחים של הקולג' האיהמבוצע לפי הקווים ההתמחות ת
יוכל המועמד לגשת לבחינות ההסמכה של  באישורו של הקולג'. עם סיומה של תקופת ההתמחות

 .Diplomate of the European College of Veterinary Surgeryהקולג' לקבלת התואר 

 
ת ערכהשנים לאחר  ארבעת להארכה עד תנהיא לשנה אחת וניתקופת ההתמחות המוצעת 

תחת  ,תקופת ההתמחות תתבצע בביה"ח הווטרינרי מייסודה של האונ' העברית רוב. תמחההמ
כירורגיה. כמו כן, בהתאם לדרישות הקולג', הקולג' האירופאי ל מטעםהנחיה ופיקוח של מומחים 

ייתכן ויהיה צורך .  נוספיםקולג'ים  םמטעעל ידי מומחים בתחומים הרלוונטיים  תהיה הנחייה
.  תקופות התמחות  אשר תלי בית החולים )בארץ או בחו"ל(ומחוץ לכבתקופות התמחות קצרות 

 . בחופשה ללא תשלוםהיה תתקופה זו , והמתמחה של ימומנו מחשבונויתקיימו מחוץ לכותלי המוסד 
 

 . 30.06.2026–וסיומה ב  01.07.2022 הוא מועד תחילת ההתמחות
כמו כן על המתמחה  .ועד לסיום המטלות בבית החולים,המקובלות דה בשעות ת עבוכולל המשרה

תנאי ההעסקה והשכר ייקבעו בחוזה בין  כוננויות לילה/סוף שבוע/חג בחודש. 10-12לבצע כ 
המתמחה לבין ביה"ח הווטרינרי מייסודה של האונ' העברית. פרטים על תנאי השכר ניתן לקבל אצל 

  ביה"ח מר אנדריי יאנק. טיבי שלסטרהל האדמיניהמנ
 

לפחות בתחום הרפואה של חיות מחמד אחת בת שנה  סטאז'על המועמדים להיות לאחר תקופת 
בעבודה במרפאה פרטית בתחום  מלאהבמשרה  רצופות שנתיים( או Internshipקטנות בבי"ח מוכר )

 אנה שיפובלד"ר רוני בדואר אלקטלפנות חיות מחמד קטנות. על המועמדים המעוניינים בהתמחות 
 anna.shipov@mail.huji.ac.il , 01/05/2022 –לא יאוחר מ 

 קורות חיים מעודכנים .1
 מכתב מלווה המסביר את נימוקי המועמד לבחירה בהתמחות .2
 ברפואה וטרינריתום של הדיפלומה ציל .3
 מטעם השירותים הווטרינרייםהווטרינר צילום של רישיון הרופא  .4
 שנתייםאו לחילופין מסמכים המעידים על תעסוקה של  Internshipצילום תעודה על סיום  .5

 מדאת חיות מחובתחום רפבמשרה מלאה רצופות 
 , בעלי תואר דוקטור לפחותממליצים בתחום 2-מכתבים מ  .6

 
 חלק מהמועמדים יוזמנו לראיונות אישיים.יתכן ו

 . 2022 צע חודש מאיבאמ ינתנותשובות סופיות 
 

 על החתום
 אנה שיפובד"ר 

DVM, PhD, Dip. ECVS 

 האונ' העברית בירושלים, רטביה"ס לרופאה וטרינרית ע"ש קו, ביה"ח הווטרינרי
 .shipov@mail.huji.ac.ilAnna 

 
 עמי נוחות בלבד* המודעה מיועדת לנשים ולגברים כאחד, והשימוש בלשון זכר הנו מט

  **   קיום ההתמחות תלוי באישור סופי של הנהלת בית החולים.
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