
חינוך רפואי זו 
המומחיות שלנו

 המועצה המדעית
SCIENTIFIC COUNCIL

 )BioHub( חוקרים ומתמחים הצטרפו אלינו לרשת חוקרים
ארצית למחקר בסיסי-תרגומי שתקדם את עולם הרפואה!

ב- 2020 הוקמה ועדה מייעצת למועצה המדעית לבחינת סטטוס מדעי היסוד בהתמחות ותוצאיו, שהמליצה לטייב את תקופת מדעי 
היסוד ולנצל את הזמן הייעודי ללימוד וביצוע מחקר איכותי. 

מחקר הנגשת  חנוך קשתן, שמטרתה  ופרופ'  בן-אהרון  אירית  פרופ'  של  בראשותם  ייחודית,  תכנית  להקים  החלטנו  כך,   בעקבות 
וmentoring למתמחים של חוקרים בכירים במגוון תחומי מחקר.

לתכנית זו יש פוטנציאל רב לחיזוק ומיצוב המחקר הרפואי )התרגומי והקליני( בקרב הרופאים ובמקביל ולמנף גם את המחקר הרפואי 
בבתי החולים. התכנית אושרה ע"י נשיאות המועצה המדעית של הר"י. 

במסגרת תכנית זו, תוקם בשיתוף עם רשת 8400 רשת ארצית למחקר בסיסי-תרגומי המורכבת חוקרים בכירים מהאקדמיה ומבתי 
החולים, שתהיה פתוחה לקבלת מתמחים ללא תלות במוסד ממנו מגיעים, תוך התאמה בין המנחה והמתמחה.

פרופיל המתמחה:
  עניין במחקר ורצון ומחויבות להשקעה בתקופת מדעי היסוד

  אישור מנהל המחלקה לשחרר את המתמחה ממטלות קליניות 
למשך 4 ימים בשבוע ולאורך כל 6 החודשים של מדעי היסוד וזאת 

על מנת להבטיח פעילות מחקרית רציפה של המתמחה. 

הבטים טכניים:
  תידרש הגשה מראש של התכנית לאישור המועצה המדעית כ-6 

חודשים מינימום לפני התקופה המיועדת.
  התחלת מדעי יסוד בתכנית זו תהיה בשתי תקופות זמן קבועות 

בשנה )4-6.2022, 10-12.2022( על מנת לאפשר הערכות 
מערכתית לשיבוץ ובקרה. 

<<< להגשת מועמדות לרשת ואיתור מנטור הכנס/י ללינק: 

פרופיל המנחה:
  מעבדת מחקר מתקדמת באוניברסיטה, מכון מחקר או מוסד רפואי.

  החוקרים המנחים יהיו מכל קשת תחומי המחקר, כולל ביולוגיה 
ורפואה )ביומד(, מדעים מדויקים, ביואינפורמטיקה, הנדסה, מדעי 

הרוח והחברה ועוד
  ענין ללמד ולחנוך רופא צעיר ורצון לשיתוף פעולה עתידי

מחויבות המנחה:
  מחויבות לmentoring של המתמחה )הנחיה בכתיבת ההצעה, לווי 

בתהליך המחקר, פגישות שבועיות קבועות(
  הצמדת דוקטורנט מתקדם )לאחר שלב הגשת הצעת מחקר( 

שילווה את המתמחה 
  הגדרת פרויקט שמתאים לתקופה מוגבלת של 6 חודשים

<<< להגשת מועמדות לרשת הכנס/י ללינק:

הרשת תהווה מאגר דינמי של חוקרים ורופאים-חוקרים אליו ישתייכו הן המנטורים והן המתמחים, שיתפקד כפלטפורמה 
ארצית בעלת תכנים מקצועיים וחברתיים וכבסיס להמשך שיתופי פעולה וחינוך מחקרי. 

הצטרפו אלינו בכדי לממש הזדמנות פז להידוק הקשר אקדמיה-בתי חולים ולקידום מחקר איכותי בבתי החולים. 

 תכנית מצטיינים: במסגרת קול קורא יוכלו מתמחים המעוניינים להמשיך במחקר מעבר למדעי היסוד להגיש את 
מועמדותם למסלול רופאים חוקרים מצטיינים, במסגרתו יוענק זמן שמור ומלגת מחקר על בסיס תחרותי.

BioHub@ima.org.il -ליצירת קשר >>>

לחצו כאן<<<לחצו כאן<<<

רשת רופאים חוקרים          
בישראל של ההסתדרות הרפואית 

https://www.ima.org.il/biohub/regresident.aspx
https://www.ima.org.il/BioHub/RegResearcher.aspx

