
 

 

 2022-לרפואה מדעית אקדמיה הלאומית הישראלית ב  חברותקול קורא להגשת מועמדות ל  
 

 יעלה  לא  מן המניין באקדמיה  ות /, מספר החברים הלאומית הישראלית לרפואה מדעית )להלן "האקדמיה"(   על פי תקנון האקדמיה
   .חברות וחברים במהלך חמש השנים הבאות  25-עלינו לצרף עוד כ על מנת להגיע למספר זה,  . 70על 

 
 שנה ועד לשלוש פעמים את אותו/ה מועמד/ת,  כל  ב  ת/אחד   ת/יוכל להציע מועמד ת/ ,מלבד צוות וועדת חברות  ,אקדמיה  ת /כל חבר

   . במידה ולא ת/ייבחר בפעם הראשונה
 

 : בלבד(להלן פרטי הגשת מועמדות )בלשון זכר מטעמי נוחות  
 

 חבר מן המניין באקדמיה:  קבלת  קריטריונים ל 
 

 ותואר מומחה במדינת ישראל, ובעל מינוי של  או רפואת שיניים  חוקר, בעל רישיון רופא  או רופא שיניים  רופא  יהיה  חבר מן המניין

בפקולטות בהן יש   במסלול הרגיל )מסלול חברי הסגל האקדמי באוניברסיטה(. הפקולטות לרפואה בישראל  פרופ' מן המניין באחת 

ילקח בחשבון מי שעומד בכללי הקידום במסלול האקדמי הרגיל. כמו כן, במקרים מיוחדים יובא בחשבון כמועמד  ימסלול אחד בלבד,  

 דמי הרגיל על אף שאינו במסלול זה. למינוי חבר מן המניין, גם מי שעומד בכללי הקידום לפרופ' מן המניין במסלול האק 

 

 חבר מן המניין ייבחר על ידי מליאת האקדמיה על פי הקריטריונים המובאים להלן: 

בעל תחום מחקר פעיל, עצמאי ומשמעותי שלזכותו תגליות והישגים ברורים   – מצוינות בתחום המחקר הרפואי בישראל  •

לתובנות מדעיות ורפואיות חשובות ובעלות השפעה על עולם    המתבטאים בפרסומים חשובים ובגילויים/המצאות שהביאו 

 הרפואה ואשר זכו להכרה לאומית ובינלאומית. 

  במערכת הבריאות בישראל רפואת שיניים /עובד בתחום הרפואה •

  אזרח או תושב מדינת ישראל  •

 מתחייב להשתתף באופן פעיל בפעילות האקדמיה  •

 שנים  75טרם מלאו לו  •

 

 : חברים חדשים הליך קבלת   
 

 אשר אינם חלק מצוות    ,האקדמיה על ידי שלושה מחברי האקדמיה לרפואה מדעית מזכירת שם המועמד יוגש בכתב ל •

 ,  הקול הקורא פרסום מועד מם וי  30 תוךההצעות תוגשנה  . ש ראשי ושני חברים מגישים תומכים מגי -ועדת חברות 

 . 30.11.2022-כלומר השנה עד ל

   ת ותגיש סיכום מנומק בכתב לנשיאמהמועד האחרון להגשת מועמדות, יום  30במהלך בהצעות  תדון    ועדת החברות •

 . מועד הבחירות לפחות שבועיים לפני וזאת  , האקדמיה עם המלצה לקבל או לדחות את המועמדות

 וועדה  ה הצוות שלמאנשי או אחד ועדת החברות  "ר אשר את רשימת המועמדים, הם יוצגו על ידי יות  הלאחר שהנשיא •

 . האקדמיה ת לדיון במליא

 תיעשה בהצבעה חשאית וברוב של שני שליש מבעלי זכות ההצבעה שנוכחותם בישיבה נרשמה כדין.  הבחירה  •

 להגשת מועמדות: הנדרשים מסמכים  

 ואינם נמנים בין    חתימות של ממליצי המשנה, כולם חברי האקדמיהה שתי בצירוףמכתב המלצה מפורט של ממליץ הראשי 
 . במכתב יש לפרט:   צוות ועדת חברות

 

   , תפקידו והכשרתושם המועמד •

   תרומה קלינית יוצאת דופן  •

 תרומה חינוכית יוצאת דופן  •

 H-Index, לציין תרומה מחקרית יוצאת דופן בעלת השפעה על עולם הרפואה •

 ( בינלאומייםפרסים והכרה בינלאומית )כולל פעילות בינלאומית  •



 

 

 פעילות ציבורית בארץ  •

 למכתב יש לצרף: 
 

• CV  עדכני מלא 

 ( רצ"במסמך המרכז את הישגי המועמד ) •

 רשימת פרסומים  •

 . ISI- ומספר הציטוטים מה  INDEX-H-פלט עדכני של ה •

 ( רצ"ב דוגמהמכתב הסכמה של המועמד להגשתו ) •

 

 
 .   30.11.2022המועד האחרון להגשת מועמדות הינו: 

 malkeb@ima.org.ilשמות מועמדים ומסמכים מלווים יש להעביר למזכירת האקדמיה, עו"ד מלכה בורו, במייל: 
 
  


