תכנית החממה
"החממה לרופאים חוקרים" היא תכנית הזנק אקסקלוסיבית ומובנית לקריירה של רופאים חוקרים בתחום
הפסיכיאטריה והנוירופסיכיאטריה.
מטרת התכנית הינה להעניק תשתית לבניית קריירה אישית כרופא-חוקר בתחום הפסיכיאטריה הביולוגית.
מטרות התכנית
 .1להיות חלק מקבוצה נבחרת של רופאים-חוקרים צעירים שיהוו 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 בארץ ובעולם בנושאי ליבה של מחקר (כגון קריאה ביקורתית,
בניית תכנית מחקר ,השגת מענקי מחקר ,מתודולוגיה וסטטיסטיקה ,עבודה עם תוכנות ,כתיבה מדעית,
הגשה לפרסום ,הצגה בכנסים מדעיים) ובנושאי ליבה של הפסיכיאטריה הביולוגית (כגון הדמיות וגנטיקה).
 .4בניית קריירה כרופא-חוקר ברפואה הישראלית  Networking -בישראל ובעולם ,תכנון קריירה
 .5לימוד שימוש בתוכנה סטטיסטית ( )SPSSותוכנה לעריכת רפרנסים ( .)ENDNOTEיירכשו רישיונות לשימוש
אישי של החוקרים הצעירים בתוכנות במימון מלא.
 .6השתתפות בכנסים של האיגוד ,ימי עיון ולימוד  -במימון מלא.
מי יכול להירשם לתכנית?
בוגרי תכנית  MDעד  5שנים מסוף ההתמחות שלהם.
פסיכיאטרים ,נוירולוגים ,נוירולוגים של ילדים ורופאים התפתחותיים שנמצאים בהתמחות או בהתמחות על
ועד  5שנים מתום ההתמחות או התמחות העל.
איך מתקבלים לתכנית?
בשנת  2016החל מחזור א' של התכנית לתקופה של שנתיים.
קול קורא להרשמה למחזור שני יפורסם במועד המתאים ויכלול את כל הפרטים.
מה המחויבות של המתקבלים לתכנית?
 .1נוכחות מלאה בכל המפגשים ולהשלים לאורך הפרויקט
 .2כתיבה של לפחות אחד מהבאים. Original paper, systematic review, grant proposal, book chapter :
וזאת בהנחיה של המנטור האישי שיינתן לכל מועמד.
כל מחקר בפסיכיאטריה מתאים לתוכנית כלומר ואין חובה למחקר דווקא בפסיכיאטריה ביולוגית.
 .3שמות של שני ממליצים פוטנציאלים (אין צורך במכתבי המלצה).
מהי מתכונת התכנית?
התכנית תימשך שנתיים .בכל שנה ייערכו ארבעה מפגשי הרצאות.
במהלך התכנית כל אחד מהמשתתפים יבצע פרוייקט מחקרי במהלכו ילווה באופן אישי על ידי מנטור שינחה
משלב הרעיון דרך הביצוע ,עיבוד התוצאות והגשה לפרסום .זאת מתוך הבנה כי הדרך היחידה ללמוד לעשות מחקר
היא בגישת " "Hands onוכי לא ניתן להתקדם ולהתפתח ע"י עיסוק תיאורטי בלבד במחקר.
ההתאמה בין חוקר למנטור תיעשה לפי תחומי עניין ורצון הדדי.
ישתתפו בתכנית בכירי החוקרים והקלינאים–חוקרים בארץ.
התכנית נתמכת ע"י חברת יאנסן.
החזון שלנו :לגשר בין רופאים מטפלים לבין חוקרים ,לרווחת המטופלים הסובלים ממחלות פסיכיאטריות ונוירופסיכיאטריות.

