פברואר 2017
התמחות ) (Residencyבאופטלמולוגיה
ביה"ח הווטרינרי ההוראתי מייסודה של האוניברסיטה העברית )להלן ביה"ח( מציע בזאת משרה
להתמחות ) (Residencyבת  4שנים ,במשרה מלאה ,באופטלמולוגיה .ההתמחות תבוצע על פי
ההנחיות של השירותים הווטרינריים )שו"ט( ,משרד החקלאות .עם סיום ההתמחות ,ועמידה
בדרישות התוכנית ,יוכל המועמד לגשת לבחינות מומחיות ,ובמידה ויצליח ,יהיה זכאי לתואר של
מומחה באופתלמולוגיה מטעם השו"ט .בעתיד תיבדק אפשרותת של הסבת מסלול ההתמחות לזה
של הקולג' האירופאי לאופטלמולוגיה ווטרינרית .ECVO
בשלב ראשון ,תקופת ההתמחות המוצעת היא לשנה אחת בלבד ,ותוארך למלוא התקופה רק לאחר
הערכה ראשונית של התאמת המתמחה לתכנית .רוב ההתמחות תתבצע בביה"ח הווטרינרי מייסודה
של האונ' העברית ,תחת הנחיה ופיקוח של פרופ' רון עופרי ,מומחה לאופטלמולוגיה מטעם השו"ט
ומטעם ה .ECVO-יתכן ויהיה צורך בתקופות התמחות קצרות מחוץ לכותלי ביה"ח )בארץ או בחו"ל(.
תקופות התמחות ,אם יתקיימו מחוץ לכותלי ביה"ח ,ימומנו על ידי המתמחה ,ובתקופה זו הוא יהיה
בחופשה ללא תשלום .הנסיעה לבחינת ההסמכה ולכנסים בינלאומיים בחו"ל ימומנו ע"י המתמחה.
המשרה כוללת עבודה בשעות היום .בנוסף המשרה כוללת כוננויות והקפצות .על המתמחה להיות
פעיל בהוראת סטודנטים וסטאז'רים ,ולקחת חלק במחקרים .תנאי ההעסקה והשכר ייקבעו בחוזה בין
המתמחה לבין ביה"ח .פרטים על תנאי השכר ניתן לברר אצל המנהל האדמיניסטרטיבי של ביה"ח,
מר אנדריי יאנק.
על המועמדים להיות בעלי רישיון כווטרינר מטעם השו"ט ,ולאחר תקופת סטאז' ) (Internshipבת
שנה אחת לפחות ברפואה של חיות מחמד קטנות בבי"ח מוכר ו/או שנתיים רצופות במשרה מלאה
בעבודה במרפאה פרטית בתחום חיות מחמד קטנות )נדרשת דוקומנטציה מלאה של ההעסקה(.
מועמדים המעוניינים בהתמחות יפנו בדואר אלקטרוני לפרופ' רון עופרי ron.ofri@mail.huji.ac.il
עד  .10.3.2017לבקשה יש לצרף קבצים הכוללים את המסמכים הבאים
 .1קורות חיים ותמונת פספורט
 .2מכתב מלווה ) (letter of intentהמסביר את נימוקי המועמד לבחירה בהתמחות
 .3צילום של הדיפלומה ברפואה וטרינרית
 .4צילום של רישיון הרופא הווטרינר מטעם השירותים הווטרינריים
 .5צילום תעודה על סיום  Internshipאו לחילופין מסמכים המעידים על תעסוקה של  2שנים
רצופות במשרה מלאה בתחום רפואת חיות מחמד
 .6מכתבים מ –  2ממליצים בתחום ,בעלי תואר ) DVMאו תואר מקביל( לפחות
• אין לשלוח בקשות או מסמכים בדואר ישראל
יתכן כי מועמדים מסוימים יזומנו לראיון ותשובות סופיות יינתנו עד ערב פסח .10.4.2017 ,תאריך
יעד לתחילת ההתמחות הוא 1.6.2017
על החתום
פרופ' רון עופרי
ביה"ח הווטרינרי ההוראתי מייסודה של האונ' העברית בי-ם
המודעה מיועדת לנשים ולגברים כאחד ,והשימוש בלשון זכר הנו מטעמי נוחות בלבד.

