קול קורא להגשת מועמדות למחזור השלישי של ה'חממה לחוקרים צעירים'
של האיגוד הישראלי לפסיכיאטריה ביולוגית.

האיגוד הישראלי לפסיכיאטריה ביולוגית ,גאה לפתוח את המחזור השלישי של 'החממה
לחוקרים צעירים' ,תוכנית ייחודית שמטרתה יצירת תשתית לבניית קריירה אישית כרופא.ה
חוקר.ת בתחום הפסיכיאטריה ביולוגית.
התוכנית מיועדת למתמחים.ות בפסיכיאטריה ובפסיכיאטריה של הילד ,בכל שלבי
ההתמחות ,המתעניינים.ות במחקר ומעוניינים להעמיק את ההכרות עם השדה המחקרי
ולקדם פרויקט מחקר בתחום הפסיכיאטריה הביולוגית ,בהובלתם.ן .לכל משתתף.ת במסגרת
התוכנית יוצמד מדריך.ה מלווה בתהליך החל משלב גיבוש הרעיון המחקרי דרך ביצועו
בפועל ועד לפרסומו בירחונים מדעיים.
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מה כוללת התוכנית?
התוכנית כולל סידרה של  6מפגשים שנתיים :מפגש והשתתפות בכנס האיגוד ,מפגש
והשתתפות יום העיון של האיגוד ועוד  4מפגשים יומיים .בנוסף ,יערכו פגישות אישיות
תקופתיות עם המדריך.ה המלווה .התוכנית כוללת הרצאות וסדנאות של מיטב הקלינאים
החוקרים בארץ ,הרצאות של מרצי חוץ מהמובילים בתחומם בעולם וחשיפה רחבה לעמיתים
ואפשרות לבסס קשרים מחקריים ענפים.
השתתפות בפרויקט כוללת מימון מלא של כנס האיגוד השנתי וימי העיון.
על מה אני מתחייב.ת?
 .1הגעה לכלל ימי העיון והכנסים במשך כל תקופת התוכנית.
 .2קידום מחקר משלביו הראשוניים ועד פרסומו.
 .3פניות מתאימה לקידום פרויקט המחקר.
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תהליך הגשת המעומדות:
המחזור החדש יפתח בכנס השנתי של האיגוד במרץ  2022יימשך כשנתיים ויסתיים בכנס
השנתי של האיגוד באביב .2024
רופאים.ות מתמחים.ות המבקשים.ות להציע את מועמדותם לתוכנית מתבקשים לשלוח את
חבילת ההרשמה בהתאם למפורט להלן בקובץ בקובץ  word/pdfאחד ,כתב דיוויד פונט ,12
רווח שורה וחצי ,הנושא את שם המועמד ושיוכו המוסדי:
 .1קורות חיים -עד שני עמודים.
 .2מכתב מלווה המסביר את התוכניות המחקריות לעתיד הקרוב .-עד עמוד אחד.
 .3מכתב המלצה – עליו חתום רופא.ה בכיר.ה בדרגת מנהל.ת מחלקה או מקבילה
לו.ה.
 .4מכתב תמיכה מטעם מנהל.ת בית החולים (בבתי חולים פסיכיאטרים) או מנהל.ת
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המחלקה (בבתי חולים כלליים) ,הכולל התחייבות המוסד לאפשר למועמד
השתתפות מלאה בתוכנית ופינוי זמן לעסוק במחקר המוצע.
יש לשלוח את טפסי המועמדות לכתובת המייל המצורפת לעיל לא יאוחר מיום ה31/12/21-
בחצות  .פניות שישלחו במועד מאוחר יותר לא ייבחנו .יום ראיונות לתוכנית יערך במהלך
חודש ינואר (המועמדים יקבלו הזמנה נפרדת) במהלכו ייבחרו משתתפי המחזור השלישי של
התוכנית.
הודעות למועמדים.ות שנבחרו לתוכנית ישלחו עד ה .1/2/22
תוכנית החממה לחוקרים צעירים נתמכת על ידי חברת 'יאנסן' המלווה את התוכנית
במחויבות גדולה מתחילתה.

בברכה,

דר' כפיר פפר

דר' אמיר קריבוי
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