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 INTERNSHIP  )'כירורגיה של חיות בית קטנות, ב)שנת סטאז 

 בבית החולים הווטרינרי האוניברסיטאי מייסודה של האוניברסיטה העברית,  מוצע

  קורטלרפואה וטרינרית ע"ש  הספר בית
 

 הנוסח מתייחס לנשים ולגברים כאחד, והשימוש בלשון זכר נעשה מטעמי נוחות בלבד

 

ביה"ח( להלן: )בית החולים הווטרינרי האוניברסיטאי מייסודה של האוניברסיטה העברית בירושלים 

 למרץ 14 שתחל בתאריךלתקופה בכירורגיה וחירום  (Internship)לשנת סטאז' מקום אחד מציע 

  .2022 מרץל 13 תאריךועד ל 2120

 

 יצבור במהירות הסטאז'ר. כירורגיה וחירוםמטרת התכנית היא לאפשר התנסות קלינית במחלקת 

 של חיות בית קטנות וטיפול נמרץ חירום בטחון מקצועי וניסיון קליני במגוון תחומים, ובעיקר ברפואת

  .של רפואת חיות קטנות בתחומים השונים בינלאומיים תחת הדרכתם של מומחים ובתחום הכירורגיה

קשר  ;, אבחון, טיפול בבע"ח מאושפזיםקליניים קבלת מקרים יםכולל (Intern) הסטאז'ר חובותיו של

בסמינרים , בישיבות בוקר השתתפות פעילה ;מפניםהטרינרים והוו עם בעלים של חיות מטופלות

כוננויות לילה  יבצע הסטאז'ר ללימודי הווטרינריה. 'שבועיים ובהדרכה קלינית של סטודנטים בשנה ד

לקבל תעודה ו וכן, כדי להשלים את חובותי . כמווחירום במחלקת כירורגיה שבועסופי ותורנויות 

מאמר אחד בכתב עת קליני או מדעי מסוג  לפרסם לפחותיו עלרשמית על עמידה בחובות התכנית, 

Peer Reviewed בארץ או בעולם. 

 

 .תכנית'ר לפני תחילת תקופת הזוהסטא ה"חבחוזה שייחתם בין בי יוגדרו'ר זת הסטאתנאי העסק

 .המועמדים יהיו זכאים לחופשה בת שבועיים במהלך השנה הסטאז'רים שייבחרו מבין

 

הסטאז'רים ותשמש כוועדה מייעצת  ועדה לתוכנית הסטאז' תבקר תקופתית את התקדמות

 במהלך שנת התוכנית.

 

 תנאי סף:

 המועמדים להיות רופאים וטרינרים בעלי רשיון תקף לעסוק ברפואה וטרינרית במדינת ישראלעל 

 לפחות.אחת נסיון קליני  שנתבעלי 

 :)לכתובות המופיעות מטה( את המסמכים הבאים אלקטרוניתעל המועמדים להגיש 



 

 

 סריקה של הדיפלומה ברפואה וטרינרית .1
 גיליון ציונים של התואר ברפואה וטרינרית .2
 כניתותבחירת המכתב הצהרת כוונות המפרט את נימוקי המועמד ל .3
 רישיון לעסוק ברפואה וטרינרית בישראל מטעם השו"טסריקה של ה .4
מכתבי המלצה  2רופאים שאינם בוגרי ביה"ס לרפואה וטרינרית ע"ש קורט צריכים להגיש  .5

 מאנשים בעלי תואר דוקטור לפחות הקשורים לרפואה וטרינרית
. מומלץ לצרף עודכנים הכוללים מס' טלפון סלולרי וכתובת דוא"ל עדכנייםקורות חיים מ .6

 תמונת פספורט.
 

 

עד סוף התשובות תשלחנה ו 17/02/2021 למטה עד לתאריך ןע בדוא"ל המצויהבקשות להגי על

 .חודש פברואר

 עקב לוח הזמנים הצפוף, תיתכן גמישות בתאריך תחילת האינטרנשיפ.

  .ראיון אישי על ידי ועדת הקבלה או נציגיה לעבור ייתכן והמועמדים יתבקשו

 anna.shipov@mail.huji.ac.il:מיילאת הבקשות יש לשלוח ל

 


