
תוכנית "אוריון" מיועדת לקידום רופאים-חוקרים מצטיינים בתחילת דרכם. מדובר במסלול ייחודי המאפשר 
לרופאים מצטיינים לעסוק במחקר במקביל להתמחותם במסלול הקליני כך שהכשרתם והשתלבותם במרכז 

הרפואי תביא להעלאת איכות המחקר, הרפואה וההוראה. 

מהו מתווה תוכנית "אוריון"?

התוכנית נועדה לתמוך ברופאים חוקרים בתחילת דרכם לתקופה של 3-5 שנים. במסגרתה יקבלו הזוכים מענק של עד 	 
500,000 ₪ למימון זמן המחקר והוצאות ישירות למחקר. 

הרופאים יבצעו את המחקר במעבדות קיימות תחת הדרכתם של חוקרים בכירים. 	 
לכל משתתף תבנה תכנית פיתוח אישית במסלול המשלב רפואה ומחקר, בליווי מנטור שאינו ממחלקת עמית התכנית.	 
השתלמות במרכז מוביל בחו"ל תתאפשר בהתאם לצרכי בית החולים ורצון המשתתף. בית החולים יסייע במציאת מקום 	 

השתלמות מתאים.

מהי מחויבות עמיתי תכנית "אוריון"? 

התקדמות המועמד תיבחן לאורך כל התוכנית בעזרת דוחות שיוגשו לוועדה המדעית מדי שנה לבדיקה כתנאי להמשך 	 
המענק. בהיעדר התקדמות מספקת, תופסק השתתפות הרופא בתכנית. 

בתחילת כל שנה אקדמית ייערך יום עיון בו יציגו רופאי "אוריון" את עבודות המחקר שלהם בפני הסגל הבכיר ונציגי קרן קאהן	 
מצופה מהמשתתף לקחת חלק בהכשרת סטודנטים ומתמחים אחרים ולגייס מענקי מחקר תחרותיים החל מהשנה הרביעית 	 

למסלול )ISF  וקרנות אחרות(.
באחריות מחלקות עמיתי התכנית להשלים לפי הצורך את מימון תכניות המחקר שלהם. 	 
עם סיום התכנית, יעברו עמיתי "אוריון" למסלול רופא-חוקר בכיר. מצופה מרופא-חוקר בכיר כי יקים באפן עצמאי מעבדת 	 

מחקר בתחומו. 

מי יכול להגיש? 

רופאים משלב הסטאג' ועד לסיום שלב א' של ההתמחות	 
רופאים שאינם עדיין עובדי בית החולים  אך בכוונתם להשתלם השתלמות קלינית בבית החולים	 
ניסיון מחקרי הכרחי	 

מה יש לכלול בהגשה?

קורות חיים )עד 5 עמודים כולל רשימת פרסומים נבחרים(	 
המלצות של מנהל המחלקה וגורמים רלבנטיים נוספים )למשל מנחה לדוקטורט( )עד 3 מכתבים(	 
תכנית  פיתוח אישי )מחקרי ורפואי(  )עמוד אחד(	 
הצעת מחקר ל-3 שנים, כולל תקציב שנתי עם דגש על פריטי ציוד ייחודיים הנדרשים )עד 4 עמודים כולל טבלאות, תמונות 	 

ורפרנסים( 

את הבקשות יש לשלוח לדר' גלית כהן, מנהלת היחידה למענקי מחקר ומחקר בסיסי, מרכז רפואי ת"א
galitco@tlvmc.gov.il עד לתאריך 15.11.2022

איך יבחרו הזוכים?
כל ההצעות יבחנו על ידי ועדה מדעית מקצועית שבראשה יעמוד פרופ' עידו וולף 	 
המועמדים יוזמנו לראיונות אישיים	 
מועד צפוי למתן התשובות: 1.1.2023 	 

בברכת הצלחה, 

תכנית "אוריון"  2022
תכנית לקידום רופאים-חוקרים מצטיינים במרכז רפואי ת"א 

בתמיכת קרן מוריס קאהן

פרופ' אלי שפרכר
סמנכ"ל מחקר ופיתוח

המרכז הרפואי תל אביב

פרופ' גיל פייר
משנה רפואי למנכ"ל

וסמנכ"ל לענייני רופאים


