
 

  

 

 

    

 

 8102לשנת  ולמנהיגות רפואית  תמסלול "אופק" למצוינו - קול קורא

 ולפתח רופאים מצטיינים לתפקידי ניהול והובלה הכוללים גם לגייס שמטרתו הינו מסלול מסלול "אופק" 

. אנו מחקר קליני עצמאי וגיוס מלגות למחקר במטרה להגיע למעמד אקדמי )במסלול הקליני או המחקרי(

 את שדרת הניהול הרפואי/אקדמי העתידית של מחלקות המרכז הרפואי. שואפים שבוגרי "אופק" ימלאו

 

מותאמת אישית פיתוח תיבנה תכנית משתתפים עבורם  ארבעהיבחרו השנה ילמסלול "אופק" למצוינות 

 שנים. משלצרכיהם למשך ח

 תכולת התכנית:

o  ,הקצאת חודש בשנה "זמן מוגן" למחקר ותקציב למתאם  לרבותתמיכה במחקר קליני

 ./שירותי עזר )סטטיסטיקה וכו'(בחלקיות משרה מחקר

o  תמיכה בהשתלמויות ייעודיות בהתאם לתכנית האישית )קורס פיתוח מנהלים, קורס

 .ית, קורס סטטיסטיקה וכד'(רפוא-חישוביות ביו

o  סיוע במציאת מקום השתלמות מתאים במרכזים מובילים בחו"ל. ההשתלמות יכולה

 . להיות מחקרית או קלינית בהתאם לצרכי בית החולים ורצון המשתתף

o .סיוע במלגה לתקופת ההשתלמות בחו"ל 

o ותיק לקראת ו/או הצמדה למנהל התכנית  כל משךמנטור שאינו ממחלקת האם לע"י  לווי

 .סוף התכנית

o למשתתף לכל התכנית.₪  033,333-סך סכום התמיכה כ 

 

 :קריטריונים למועמדות

o לאחר סיום ההתמחות.  תייםמועמדים יתקבלו החל מסיום שנת ההתמחות הראשונה ועד שנ 

o .הצטיינות בקליניקה, הוראה ומחקר קליני 

o .)חוות דעת מגורמים שונים )לא רק מנהל מחלקה ישיר 

o תכנית פיתוח אישית איכותית ובעלת היתכנות.לול מפורט למס 

o  לצרכי בית החולים )חיזוק מחלקות ספציפיות, תחומים בעדיפות(.המועמד התאמת 

 

 

 



 

  

 

 

 

 

 

 תהליך הגשת מועמדות:

o  :)מילוי טופס מועמדות אלקטרוני בקישור )פתיחה בכרום בלבד

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScbuwjHzkEXhvOIQNghFLD9rPZ6v

i_Omx6FCD1Yqm85poAchQ/viewform 

o  הגשת הטפסים הבאים בפורמטPDF  "ר אורלי ברק, במייל או סריקה לד

orlyba@tlvmc.gov.il  01.1.1313עד לתאריך: 

o  קורות חיים ורשימת פרסומים 

o העתידיים פרוט תכנית ההשתלמות והמחקר 

o למי שהתקבל כבר  מכתב ממנהל המחלקה/מרכז המחקר במקום ההשתלמות

 להשתלמות.

o  במרת"א וממליצים נוספיםהמלצות מנהל המחלקה 

 

  .הבוחרת המועמדים לראיון אישי בפני כלל חברי הוועדהלאחר סינון ראשוני יזומנו 

 את הישגיהם עד כה וכן תכנית פיתוח אישית ארוכת טווח.  המועמדים יתבקשו להציג במהלך הראיון

 
 151-1112054או בנייד  orlyba@tlvmc.gov.ilבכל שאלה ניתן לפנות לד"ר אורלי ברק במייל 

 

 בהצלחה!

 

 פרופ' ע. מטות       ד"ר גיל פייר
 כאב, ט.נ.כ ,מנהלת מערך הרדמה      משנה רפואי למנכ"ל

 יו"ר ועדת הבחירהו                                                                                                             
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