
 חינוך רפואי זו 
ההתמחות שלנו

קול קורא להצגת מועמדות
לפרסי מצויינות

בחינוך רפואי בהתמחות

אנו קוראים לכם להמליץ על מועמדים חברי הר"י בקטגוריות הבאות:
פעילי המועצה המדעית של הר"י  1

המועמדים: ציבור הרופאים והרופאות הלוקחים חלק בפעילות המועצה המדעית
הפרס יוענק לרופאות ורופאים המקדישים מזמנם לפעילויות המועצה המדעית במסגרת 
הוועדות השונות )ועדת התמחות, ועדת הכרה עליונה, ועדת בחינות עליונה, ועדות הכרה, 

ועדות בחינה, ועדות מקצועיות, ועדת מדעי יסוד, ועדת חינוך(. המועמדים משתתפים 
באופן פעיל בעשייה, בישיבות ובדיונים, סייעו בקידום נושא/ים חינוכיים והביאו 

להישגים בתחום שקידמו.

מחנך  2
המועמדים: רופאות ורופאים מנהלי מסגרות מוכרות להתמחות )מחלקות, 

יחידות, מרפאות, מכונים, מרכזי בריאות וכדומה( ורופאות ורופאים בכירים 
העוסקים בריכוז ההתמחות במסגרת מוכרת 

הפרס יוענק לרופאות ורופאים המקדישים את זמנם לעשייה בתחום הכשרת 
המתמחים, קידומם ולימודם בכל ההיבטים, ומובילים צעדים משמעותיים בקידום 

ההוראה במחלקה וקידום המתמחים.

מתמחה  3
המועמדים: מתמחים ומתמחות

הפרס יוענק לרופאות ורופאים מתמחים היוזמים ותורמים לקידום כללי של תחום 
ההתמחות בארץ, לוקחים חלק פעיל במחלקתם בעיצוב ההוראה במחלקה, מחקר קליני 

ובסיסי, ונוטלים חלק בהוראת מתמחים צעירים, סטודנטים וסטאז'רים.

יו"ר ועדת התמחות  4
המועמדים: יו"ר ועדות התמחות במוסדות הרפואיים

הפרס יוענק ליו"ר ועדת התמחות שבפעילותם במסגרת תפקידם במוסד הרפואי, 
מקדמים את ההתמחות וההוראה באופן קבוע בכל ההיבטים, מהווים ערוץ ישיר 

למתמחים, ויוזמים יוזמות מיוחדות לקידום המתמחים.

יוזמה מיוחדת לקידום ההתמחות  5
המועמדים: כלל הרופאים

הפרס יוענק לרופאות ורופאים אשר פעלו באופן ייחודי לקידום ההתמחות והמתמחים 
במסגרת האיגוד ו/או המוסד הרפואי בו עובדים. 

קידום התמחות בקהילה   6
המועמדים: רופאי הקהילה

הפרס יוענק לרופאות ורופאים אשר פעלו, יצרו ויזמו פעילויות לקידום ההתמחות 
בקהילה במסגרת המוסד הרפואי בו עובדים ו/או האיגוד המקצועי אליו שייך.

איגוד מדעי   7
המועמדים: ועדי איגודים 

הפרס יוענק לאיגוד מדעי של ההסתדרות הרפואית באחד מתחומי ההתמחות, שחרת 
על דגלו קידום הכשרת המתמחים, ופועל באופן אקטיבי לקידום איכות החינוך הרפואי 

בכל ההיבטים, מעדכן את סילבוס ההתמחות, מטפח למידה מאורגנת, עידוד ותמיכה 
ביציאה לכנסים ומקדם יוזמות ייחודיות לשיפור איכות ההתמחות.

רכז/ת ועדת התמחות/ רכז אדמיניסטרציה/ כח אדם רפואי  8
המועמדים: רכז/ת ועדת התמחות, מזכיר/ת הנהלה וכח אדם העוסק/ת בנושאי 

ההתמחות במוסד הרפואי
הפרס יוענק לרכזות ורכזי התמחות אשר מקדישים זמנם לטיפול במתמחים )לרבות 

בסטאז'רים וסטודנטים(, מהווים גורם מטפל, מייעצים ויוזמים פעולות לקידום 
המתמחים וההוראה במוסד הרפואי.

הנחיות להצעת מועמדים
  הצעות למועמדים יוגשו על ידי ממליצים 

בלבד
  יש להגיש הצעות על גבי טופס הגשת 

מועמדות לפרס המועצה המדעית
  רשאי להמליץ כל רופא, למעט כפיפים 

ישירים
  יש לפרט בכתב את פרטי המועמד 

וקטגוריית הפרס לה הוא מועמד, 
בצירוף נימוק מלא ומפורט. יש לצרף 
לבקשה העתקי קו"ח, מכתבי המלצה 

משני גורמים שונים. ניתן לצרף תעודות, 
תמונות או מכתבים נוספים התומכים 

בהמלצה וכדומה
  המועמדים לפרס יהיו חברי הר"י, למעט 

מועמדים לפרס רכז/ת ועדת התמחות 
)קטגוריה מס' 7(

  היקף הפירוט לבקשה יעמוד על עמוד 
A4, פונט 12 ברווח כפול, לכל היותר

במסגרת כנס חינוך רפואי בהתמחות, תעניק המועצה המדעית של הר"י פרסים 
לרופאים שהפגינו מצוינות בחינוך רפואי בהתמחות על היבטיו השונים.

 מועד אחרון לקבלת 
ההצעות: 10.10.2019

 שאלות ניתן להפנות 
 באמצעות דוא"ל:

 לילך אבירם
lilach@ima.org.il

 רותי וינגרטן
ruthie@ima.org.il

ההצעות יובאו לדיון בוועדת 
 הפרסים של הכנס, אשר 

תקבל החלטותיה ותשיב עד 
לתאריך 30.10.19

אתר הכנס

 להגשת 
המלצות 

למועמדים

רישום לכנס
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