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על התוכנית
משרד הבריאות, המשרד לפיתוח פריפריה נגב והגליל 

ומפעל הפיס, הפקולטה לרפואה בצפת והפקולטה 
לרפואה באוניברסיטת בן גוריון מזמינים אתכן/ם להגיש 

מועמדות לתכנית "כוכבים לרפואה" המיועדת למועמדים 
להתמחות במקצועות נבחרים במוסדות המשתתפים 

בתכנית.

תיאור התכנית: השותפים, המטרה והחזון 
תכנית "כוכבים לרפואה" שמה לה למטרה לצמצם 

פערים באיכות שירותי הרפואה בדגש על פערי כוח אדם 
במקצועות נדרשים.

התוכנית מבקשת לגייס מתמחות ומתמחים מצטיינים 
שיגיעו להתמחות בנגב ובגליל במקצועות הנדרשים, 

תוך קידום מחקר רפואי במסגרת ההתמחויות הנבחרות 
לתוכנית, ותוך שילובם בפעילות מחקרית, אקדמית 

וחינוכית בפקולטות המשתתפות בתכנית.

המוסדות המשתתפים 
בתוכנית בשנת 2022:

דרום
המרכז הרפואי האוניברסיטאי סורוקה - פסיכיאטריה / 	 

נוירולוגיה / הרדמה

המרכז הרפואי האוניברסיטאי ברזילי - רפואה פנימית	 

המרכז לבריאות הנפש באר שבע - פסיכיאטריה	 

צפון
בתחומים של פסיכיאטריה והרדמה במוסדות הבאים:

מרכז רפואי העמק	 

בית חולים פוריה	 

המרכז הרפואי לגליל 	 

בית החולים האיטלקי	 

בית חולים אי.מ.מ.ס הסקוטי	 

בית חולים המשפחה הקדושה	 

מרכז רפואי רבקה זיו צפת	 

מרכז לבריאות הנפש מזור	 
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יתרונות התוכנית
משתתפי התוכנית יהנו מ:

מלגת מחקר משמעותית לאורך תקופת ההתמחות	 

השתייכות לקבוצת מצוינות אזורית	 

ביצוע מחקר בפקולטות הרלוונטיות	 

השתלמות בתחומי התמחות ייחודיים	 

מנטורינג אישי ומקצועי על ידי רופא מומחה	 

ליווי משמעותי בתקופת ההתמחות	 

אפשרות ל fellowship בארץ או החו"ל	 

אפשרות להשתלבות בתוכנית עתידית של מומחים-	 
חוקרים

*( הערה חשובה: מספר המקומות להשתתפות בתוכנית 
מוגבל. עצם הקבלה להתמחות במקומות המשתתפים 
בתוכנית אינה מזכה בקבלה לתוכנית עצמה. לתוכנית 

תהליך קבלה נפרד וקבלה להתמחות מהווה רק אחד מתנאי 
הסף.

תנאי סף להגשת מועמדות
רשאים להגיש בקשה להשתתפות בתוכנית, מועמדים 

העומדים בכל תנאי הסף המפורטים להלן במצטבר, בלבד*: 

סיים את לימודיו האקדמיים ברפואה בהצלחה, במוסד 
אקדמי מוכר בתחום לימוד הרפואה בארץ; 

או לחילופין:

סיים את לימודיו האקדמיים ברפואה בהצלחה במוסד 
אקדמי בחו"ל, בכפוף לעמידה באחת מהחלופות הבאות: 

המוסד האקדמי ממוקם במדינה שההתמחויות המקצועיות 
בה מוכרות כשוות ערך להתמחות בישראל;

המועמד עבר בהצלחה את מבחני הרישוי האמריקאים
USMLE  שלבים 1 ו- 2.

התקבל להתמחות באחת מהמחלקות במוסדות 
הרלוונטיים ובתחומים הרלוונטיים לכל המוקדם ב 1 למאי 

2022. )כולל מי שהתקבל וטרם התחיל התמחותו( 

alexey.belinsky@moh.gov.il :לפרטים ניתן לפנות ל
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תהליך הגשת מועמדות
 הגשת המועמדות להשתתפות בתוכנית תתבצע באמצעות

 atudot@moh.gov.il שליחת מייל לכתובת
____________________________

המועד האחרון להגשת בקשה הוא 15/11/2022.

לא ניתן יהיה להגיש בקשות לאחר מועד זה.

יש לצרף למייל את כל הצרופות הבאות:
קורות חיים של המבקש;	 

תוצאות מבחני הגמר לבוגרי מוסד אקדמי בישראל או 	 
תוצאות מבחני הרישוי לבוגרי מוסד אקדמי בחו"ל;

תוצאות מבחן USMLE לבוגרי מוסד אקדמי בחו"ל;	 

צילום תעודת סיום לימודים מהמוסד האקדמי;	 

3 מכתבי המלצה מרופאים בכירים;	 

ציון עבודת גמר )ככל שהוגשה(;	 

פרסומים מדעיים )ככל שישנם(;	 

מכתב הצהרת כוונות – רקע אישי של 	 
המועמד ופירוט המוטיבציה והרצון 
להצטרף לתוכנית, תוך התייחסות 

לצפון/דרום ולתחום ההתמחות 
הנבחר;

בכותרת של המייל יש לכתוב שם 	 
ושם משפחה , מקצוע התמחות 

מבוקש ומוסד הרפואי המיועד
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מלגות מחקר
התוכנית תכלול מספר שלבים שבסיום כל אחד מהם 

יוענק לכל משתתף בתכנית מלגת מחקר, בכפוף לעמידתו 
בכל הפעולות שנדרשו ממנו במהלך אותו שלב. 

מבלי לגרוע מסמכותם של מנהלי התוכנית לשנות את 
שלבי התוכנית ו/או מלגות שיוענקו בסיום כל שלב, להלן 

מתווה המענקים על פי סדרם הכרונולוגי:

מלגת הצטרפות
שתוענק למשתתפים בתוכנית לאחר חודשיים ראשונים 

ממועד תחילת ההתמחות בפועל ובכפוף לאישור מנהל בית 
חולים.

מלגת פרסום מחקר
תוענק לאחר עמידה בפרסום מדעי שמוגדר כאן באיכות 

העיתון המדעי בו יפורסם המאמר )IMPACT FACTOR  של 
3 ומעלה( ותרומתו של הרופא למאמר שמתבטאת במיקומו 

כמחבר ראשון )או כמחבר ראשון עמית( או כמחבר אחרון, 
כששני התנאים צריכים להתמלא גם יחד.

מלגת "מנטורשיפ"
תוענק לאחר ביצוע פרויקט חניכה עם חניכי תוכנית 

"אילנות" – עתודה רפואית בנגב ובגליל.

מלגת שלב א'
תוענק בכפוף להמצאת אישור מועצה מדעית של 

ההסתדרות הרפואית על מעבר של המבחן הראשון )שלב 
א'( של בחינת ההתמחות הרשמית של המועצה המדעית.

מלגת שלב ב'
תוענק בכפוף להמצאת אישור מועצה מדעית של 

ההסתדרות הרפואית על מעבר של המבחן השני )שלב ב'( 
של בחינת ההתמחות הרשמית של המועצה המדעית.

מלגת שנת השתלמות
תוענק לרופא שסיים את התמחותו ומוכר כמומחה על 

ידי משרד הבריאות, אשר יבצע השתלמות נוספת באחד 
מהמרכזים הרפואיים המשתתפים או השתלמות מקצועית 

רפואית ייחודית באחד ממרכזי העל בישראל או בחו"ל, 
שיאושרו על ידי מנהלי התוכנית. 

יובהר, כי המלגות ישולמו למשתתף בתוכנית בלבד, ולא 
לאדם או תאגיד אחר מטעמם.


