
 

 

 ט"תשע כסלו' ו
 2018 נובמבר 14

 לכבוד:
 ציבור המתמחים

 ,ה/נכבד ר"ד

 קורס הכנה לעבודת מדעי יסוד למתמחיםהנדון: 

המועצה המדעית רואה חשיבות בהתנסות במחקר במסגרת עבודת מדעי היסוד. לאור פניות 
ו בשנה ולכן יזמנ ,שקיבלנו, הבנו כי קיים צורך בקיום הכנה לקראת היציאה לביצוע המחקר

 קורסי הכנה לעבודת מדעי יסוד. האחרונה מספר 

לרנר, מומחית בבריאות הציבור, רופאה בכירה -נבנה ומועבר על ידי פרופ' ליאת גבעההכנה קורס 
 במכון גרטנר ומרצה באוניברסיטת תל אביב בפקולטה לרפואה.

המועצה המדעית  הוועד הפועל שלהחליט שקיבלנו,  החיוביים לאור הצלחת הקורסים והמשובים
עבודת  חייבים בביצועהמתמחים הכל  הכנה יהפוך חלק חיוני מההכנה למחקר עבורהשקורס 

, מתמחים שיצאו למחקר במדעי היסוד החל מתאריך זה .01/06/2019 החל מתאריך ,מדעי יסוד
 לבצע את קורס ההכנה בהצלחה, לפני קבלת אישור ליציאה למחקר. ויידרש

על מנת לאפשר לכולם . ללא תשלוםהמועצה המדעית של הר"י לכל מתמחה הקורס יינתן על ידי 
במשרדי חלק אינטרנטי ויום הרצאות יחיד להשתתף בקלות בקורס, מתכונתו שונתה, והוא כולל 

 : הר"י

  החלק  .לרנר ושאלות-של פרופ' ליאת גבעמצולמות הרצאות  7כולל החלק אינטרנטי
על המתמחים לקבל ציון עובר על מנת להשתתף ביום ו ,מבוא ליום ההרצאות האינטרנטי הוא

 ההרצאות. 

  כולל הרצאות של פרופ' ה ,שיתקיים במשרדי הר"י במועדים לאורך כל השנה ,הרצאותיום
 .לרנר ומר שי תמם-ליאת גבע

, רמת גן, 2, בניין התאומים 35במשרדי הר"י )ז'בוטינסקי  9:00-15:00הקורסים יתקיימו בין השעות 
, בית חולים באזור הצפוןב(, למעט שני מועדים שיתקיימו בבית חולים באזור הדרום ו11קומה 

 .עליהם תימסר הודעה נפרדת

 :  מועדי הקורסים הקרובים

 , יום ג'25.12.18 √

 , יום א'24.2.19 √

 יום א', 7.4.19 √

 יום א' , 12.5.19 √

 יום ג', 11.6.19 √

 יום ד' , 4.9.19 √

 יום א' , 10.11 √

 https://www.ima.org.il/internesnew/scientific/formregistration.aspx : בקישורלהירשם  יש

https://www.ima.org.il/internesnew/scientific/formregistration.aspx


 

 

 

הרשאה להשתתף בחלק האינטרנטי, אותו יש להשלים עד שבוע לפני  תקבל/ילאחר ההרשמה, 
 יום ההרצאות.

 : לתשומת ליבכם

  .יום ההרצאות נספר כחלק מתקופת מדעי יסוד 

  היציאה לתקופת מדעי יסוד מותנית בביצוע הקורס. 01/06/2019החל מתאריך 

 

 

 בכבוד רב,

 

 גידי פרתפרופ' 
 ו"ר המועצה המדעיתי

 ההסתדרות הרפואית בישראל


