
info@mifne.org.il          ניתן ליצור קשר עם מנהלת המערך בכל שאלה, התלבטות, או הצעה במייל

Msw ,דליה שלום
רכזת מקצועית אזור צפון

054-2616096

daliashalom23@gmail.com

Msw ,עליזה דולב
מנהלת מקצועית מערך מפנה

אזור מרכז

050-4863408

alizadolev@gmail.com

Msw ,גילה רשף
רכזת מקצועית אזור דרום

052-6539196

gilar43@gmail.com

Msw ,נועה אוברמן
רכזת מקצועית אזור ירושלים

052-2730047

noa.oberman1@gmail.com

למידע נוסף כנסו לאתר:

מערך סיוע לרופאים
mifne.org.il

הבחירה במקצוע רפואה כמקצוע לחיים היא בחירה משמעותית המחייבת מאמץ והשקעה רבה. לעיתים במהלך 
הדרך הארוכה ובמהלך ההיכרות עם מקצועות הרפואה השונים, עולים ספקות והרהורים ובעיקר צורך בחידוד כיוון 

ההתמחות הספציפי ואופן העבודה המתאים לכל אחד ואחת.

במסגרת "מפנה" – מערך סיוע לרופאים – אנו מציעים ייעוץ קריירה ממוקד המיועד לסטודנטים לרפואה ולרופאים 
בכל שלבי הקריירה.

התהליך כולל שני מפגשים )סה"כ 3 שעות( של שיחת ייעוץ אישית עם יועצי קריירה מומחים על מנת לסייע 
 בבחירת מסלול התמחות, עבודה בקהילה או בבתי חולים, התלבטויות לגבי המשך הקריירה ועוד.

התהליך יכלול

שעת פגישה ראשונה להיכרות מעמיקה ובירור הצורך.

מענה על שאלות שיינתנו על ידי יועצי הקריירה  - לבירור רצונות, צרכים, כישורים, סגנון עבודה, אילוצים, 
חלומות, שאיפות קריירה ועוד. המענה ייעשה בזמנכם החופשי ובקצב המתאים לכם.

פגישה נוספת של שעתיים הכוללת שיחה מעמיקה על תשובותיכם וקבלת המלצות להמשך. 
ההמלצות יבוססו על אינטגרציה של תשובותיכם עם הידע והניסיון של יועצי הקריירה לגבי תפקידים, אפשרויות 

וקריירה בעולם הרפואה.
 

תחום ייעוץ הקריירה ילווה מקצועית על ידי אמי סקליר בעלת חברת "בי סקסס בע"מ" והייעוץ יוענק על ידי יועצי 
קריירה ותיקים, מיומנים ומנוסים ברחבי הארץ, רובם ככולם מילאו תפקידים משמעותיים בארגונים במקביל לניסיון 
רב בייעוץ ואימון מעברי קריירה. בנוסף, הוכשרו יועצי קריירה אלו בהכרת תחומי ההתמחות העיקריים ברפואה, 

כולל אופי העבודה ודרישות התפקיד והם בעלי ניסיון קודם בייעוץ לאנשים מתחום הרפואה.

תהליך הייעוץ הינו בתשלום, במחיר מופחת ואחיד אשר מסובסד על ידי הר"י.

על מנת לקבוע פגישה ולקבל פרטים נוספים אנא פנו לאחת מהרכזות האזוריות.
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כתובת בלתי תלויה, זמינה, מקצועית ודיסקרטית* שמספקת לכם הרופאים 

"מרחב מוגן" ומאפשרת להתמודד עם מצבי חיים ומשברים באופן יעיל ונכון 

יותר ובתחושה שאתם לא לבד.
*נתוני הפונים ישמרו בסודיות מוחלטת ולא יחשפו בפני אף גורם למעט במקרים של סכנה לחיי אדם.

הרכזות האזוריות לשרותכם

יעוץ קריירה

כאן בשבילך, בדיסקרטיות מלאה!
מערך סיוע לרופאים


