
מהו מבנה תוכנית "בראש"?
בין  שילוב  על  בדגש  זאת  דרכם.  בתחילת  ומתמחים  במתמחות  תמיכה  ע"י  מצטיינים,  חוקר/ת  רופא/ה  לפתח  נועדה  התוכנית 
מצויינות קלינית ומצויינות מחקרית. משתתפות ומשתתפים בתוכנית יקבלו תקציב של עד 100,000 ₪ לשנה למשך שלוש שנים, 

ובנוסף זמן מוגן לביצוע המחקר.

המחקר יבוצע בהדרכת רופא/ה או חוקר/ת בכירים בשערי צדק. אפשרי בנוסף גם שותפ/ה ממוסד אקדמי אחר.   

לכל משתתפ/ת תיבנה תכנית פיתוח כרופא/ה-חוקר/ת בליווי מנטור/ית  (לאו דווקא מי שמדריכ/ה את עבודת המחקר).  

למה מתחייבים/ות המשתתפות/ים בתוכנית?
מעבר משנה לשנה ידרוש דיווח התקדמות לועדת השיפוט. הוועדה תבחן גם את ההתקדמות המדעית, וזאת ע"י דו"ח שנתי    
שיוגש ע"י המשתתפ/ת, וגם את ההתקדמות הקלינית, לפי המלצת מנהל/ת המחלקה. בהיעדר התקדמות מספקת מדעית ו/או 

קלינית, תופסק ההשתתפות בתוכנית.

על הרופא/ה להתחייב לביצוע תקופת מדעי יסוד, גם אם ישנה לה/לו אפשרות לפטור מתקופה זו, וכן לעבוד במחקר למשך 3    
חודשים מעבר לתקופת ההתמחות.

בתחילת כל שנה אקדמית ייערך יום עיון שבו יציגו משתתפי התוכנית את עבודות המחקר שלהם.   

על הרופא/ה להצהיר על כוונתו/ה לעבוד במרכז הרפואי שערי צדק למשך 3 שנים עם סיום התוכנית או לאחר חזרה מהשתלמות.   

מי יכול להגיש מועמדות?
רופא/ה בתחילת הדרך המקצועית: משלב הסטאז' (רגיל או ישיר) ועד סיום השנה השנייה להתמחות, לפני ביצוע תקופת מדעי 

היסוד. סטאז'ר/ית  שיתקבלו לתוכנית יחלו אותה עם תחילת ההתמחות. 

איך מגישים מועמדות לתוכנית?
תיק הגשה –        לקבלת טפסי ההגשה.   לא יתקבלו בקשות שלא נכתבו במסגרת הטפסים. הטפסים כוללים:   

א. קורות חיים מובנים (ראה טופס) עם הצהרה אישית על כוונות ותוכניות המועמד/ת (עד עמוד). 

ב. המלצה של מנהל המחלקה.

ג. מומלץ לצרף עד 2 המלצות נוספות של גורמים רלוונטיים נוספים (לדוגמה של מנחה בעבודת גמר או עבודת דוקטורט, גורם 
אחר המכיר את המועמד/ת).

ד. הצעת מחקר – עד 4 עמודים (ראה טופס) עם תקציב מחקר. 

כל ההצעות ייבחנו ע"י ועדה מדעית מקצועית, מועמדות/ים יוזמנו בנוסף לראיונות אישיים.

נרשמים/ות לתוכנית בראש שלא יתקבלו לתוכנית, ייחשבו אוטומטית כמיועדים לתוכנית תל"מ למחקר, ללא צורך בהגשה נוספת.
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