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לכבוד חברות וחברי האיגוד,
אנו שמחים להודיע על השקת המחזור השני של החממה לחוקרים צעירים.
החממה לרופאים חוקרים היא תכנית הזנק אקסקלוסיבית ומובנית לקריירה של רופאים
חוקרים בתחום הפסיכיאטריה והנוירופסיכיאטריה .התכנית מתקיימת בחסות חברת
"יאנסן" (ועל כך תודתנו) ,ללא מעורבות של החברה בתכנים .מטרת התכנית הינה להעניק
תשתית לבניית קריירה אישית כרופא-חוקר בתחום הפסיכיאטריה הביולוגית .המחזור
הראשון של החממה הצליח בצורה יוצאת דופן כאשר מרבית המשתתפים הגיעו לשלבים
מתקדמים של פרויקט מחקר אישי והגישו מאמרי מחקר מקוריים לפרסום.
מה מרוויחים מהשתתפות בתכנית?
 .1להיות חלק מקבוצה נבחרת של רופאים-חוקרים צעירים אשר יהוו את דור העתיד של
המחקר בפסיכיאטריה.
 .2לקבל ליווי אישי על ידי מנטור ,חוקר בכיר אשר יוביל את החוקר הצעיר "על רטוב"
במחקר ובכתיבה מדעית.
 .3להיפגש ולשמוע הרצאות מטובי המומחים מהארץ ומהעולם בנושאי הליבה של מחקר,
כגון קריאה ביקורתית ,בניית תכנית מחקר ,השגת מענקי מחקר ,מתודולוגיה וסטטיסטיקה,
עבודה עם תוכנות ,כתיבה מדעית ,הגשה לפרסום ,והצגה בכנסים מדעיים ,ובנושאי ליבה של
הפסיכיאטריה הביולוגית.
 .4בניית קריירה כרופא-חוקר ברפואה הישראלית  Networking -בישראל ובעולם ,תכנון
קריירה.
 .5לימוד שימוש בתוכנות סטטיסטיות ותוכנות עריכת ביבליוגרפיה .יירכשו רישיונות
לשימוש אישי של החוקרים הצעירים בתוכנות במימון מלא.
 .6מימון מלא של השתתפות בכנסים של האיגוד ובימי עיון ולימוד.
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הדרישות
השתתפות ב 4-מפגשים שנתיים (יום אחד) במשרדי חברת "יאנסן" בשפיים .השתתפות ביום
העיון השנתי ובכנס השנתי של האיגוד .עבודה על פרויקט מחקר מתחילת התכנית ועד
לכתיבת מאמר מחקר מקורי או הגשת בקשה למענק מחקר עד סיום התכנית .משך התכנית
שנתיים מתחילת השנה האקדמית הבאה (.)2018-2019
מי יכול להירשם לתכנית?
בוגרי לימודי רפואה ,עד  5שנים מסוף ההתמחות שלהם .רופאים אשר השתתפו בעבר
בתכנית המנהיגות הצעירה במשך יותר משנה אחת או במחזור הקודם של החממה אינם
רשאים להגיש מועמדות.
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תהליך ההרשמה והקבלה לתכנית
רופאים המעוניינים להגיש מועמדות לתכנית מתבקשים לשלוח קורות חיים וכן מכתב
המסביר את הסיבות שהביאו את המועמד/ת לפנות לתכנית ,ניסיון העבר במחקר ,עיקרי
הנושאים שהמועמד/ת מעוניין/ת לחקור ותכנית קריירה לשנים הקרובות (עד שני עמודים,
גודל גופן  ,12מרווח של שורה וחצי) .כמו כן יש לשלוח מכתב תמיכה במועמד של מנהל
המוסד בו עובד הרופא ,והתחייבות לאפשר לו להשתתף בתכנית .את החומר יש לשלוח
לדוא"ל  isbpisrael@gmail.comעד לתאריך  .15/6/18מועמדים מתאימים יוזמנו לראיון
אישי.
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