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קול קורא -מסלול "אופק" למלגות מצוינות ומנהיגות רפואית לשנת 2021-2022
מסלול "אופק" הינו מסלול שמטרתו לגייס ולפתח רופאים מצטיינים לתפקידי ניהול והובלה הכוללים
גם מחקר קליני עצמאי וגיוס מלגות למחקר במטרה להגיע למעמד אקדמי (במסלול הקליני או
המחקרי) .אנו שואפים שבוגרי "אופק" ימלאו את שדרת הניהול הרפואי/אקדמי העתידית של מחלקות
המרכז הרפואי.

למסלול "אופק" למלגות מצוינות ומנהיגות רפואית ,יבחרו השנה שני משתתפים עבורם יינתן סיוע
במלגה בגובה עד  25,000$לתקופת השתלמות ,מחקרית או קלינית ,בת שנה לפחות ,בחו"ל .מקום
ההשתלמות ומטרתה ייבחנו בין היתר עפ"י מידת התאמתם לאסטרטגיית בית החולים.

בנוסף ,ועל פי מיפוי הצרכים ,תיבנה לזוכה תכנית פיתוח עתידי מותאמת אישית בת חמש שנים
העשויה לכלול תמיכה במחקר קליני ,תמיכה בהשתלמויות ייעודיות ,סיוע במציאת מקום השתלמות,
ומינוי מנטור לפי תחום ההתפתחות העתידי.

קריטריונים למועמדות:
 oמועמדים יוכלו להגיש מועמדותם החל ממעבר בהצלחה של בחינת שלב א' ועד שלוש שנים
לאחר סיום ההתמחות.
 oהצטיינות בקליניקה ,הוראה ומחקר קליני.
 oחוות דעת מגורמים שונים (לא רק מנהל מחלקה ישיר).
 oבעלי תכנית מאושרת ע"י הנהלת המחלקה למסלול פיתוח אישי איכותי ובעל היתכנות.
 oהתאמת המועמד לאסטרטגיית בית החולים (חיזוק מחלקות ספציפיות ,תחומים בעדיפות).
 oהשתלמות בת שנה לפחות לאחר סיום תקופת ההתמחות במקצוע הבסיס.
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תהליך הגשת המועמדות:
יש למלא טופס מועמדות אלקטרוני בקישור זה עד  15באוגוסט ( 2021פתיחה בכרום בלבד).
במסגרת מילוי הטופס יידרש המועמד להעלות מסמכים נוספים ובהם:
 oקורות חיים.
 oרשימת פרסומים.
 oתכנית מפורטת בפריסה של חמש שנים להתקדמות מקצועית ,מחקרית ואישית (נא לכלול
נושאים כגון תאריכי בחינות ,לימודי תארים נוספים או לימודי המשך ,השתלמויות מתוכננות
בארץ ובעולם ,אבני דרך מחקריות וכדומה).
 oהמלצות מנהל המחלקה במרת"א (חובה) וממליצים נוספים (כדאי).
 oאישור קבלה להשתלמות (במידה וקיים).

לאחר סינון ראשוני יוזמנו המועמדים לראיון אישי בפני כלל חברי הוועדה הבוחרת.
המועמדים יתבקשו להציג במהלך הראיון את הישגיהם עד כה וכן תכנית פיתוח אישית ארוכת טווח.

בכל שאלה ניתן לפנות לד"ר אורלי ברק במייל  orlyba@tlvmc.gov.ilאו בנייד .050-4048157
בהצלחה!

ד"ר אורלי ברק
מנהלת היחידה לקידום רופאים

פרופ' גיל פייר
משנה רפואי למנכ"ל
וסמנכ"ל רופאים

פרופ' עידית מטות
מנהלת האגף הכירורגי ומערך
ההרדמה ,ט"נ וכאב
יו"ר ועדת הבחירה
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