
 
 
 
 

לרופאים תואר שלישיל םלימודימסלול   
 

למי מיועד המסלול  
.מיועד לרופאים בעלי עניין מיוחד במחקר בסיסי אשר מוכנים להקדיש את מלוא זמנם ללימודים מסלול זה  

 
בחירת משתתפי התוכנית  

.סדרי המיון והקבלה לתוכנית זהים לאלה הנהוגים במסלול הרגיל  
 

משך התוכנית  
• . במקרים חריגים ומיוחדים שנים 4.5בדומה לתוכנית הלימודים הרגילה לתואר שלישי, משך התוכנית הוא   - 

מוד בלו״ז ובכפוף לכך שהתלמיד יראה יכולת לע ,בהם יעלה צורך ממשי לסיים את התוכנית בזמן קצר יותר
.לתלמיד לוח זמנים מיוחדה לשקול לקצר את משך התוכנית. במקרה שכזה יקבע קצר, ועדת ההוראה עשוי  

• שיקול מכריע בהחלטת ועדת ההוראה לקבל מועמד למסלול מקוצר זה הוא הסיכוי שהמועמד יוכל להשלים את  
בתוך שלוש שנים. לפיכך, יתרונות מהותיים עבור מועמד השוקל להתקבל למסלול זה הינם: ומחקרו לימודיו 

ושאי המחקר שלה; (ב) קיומו של פרויקט מחקר (א) היכרות מוקדמת עם קבוצת המחקר המיועדת ועם נ
.(בקבוצה הנ"ל) אליו יוכל המועמד להצטרף עם קבלתו ללימודים  

• למועמדים אשר אינם מכירים היטב את המעבדה אשר במסגרתה מבקשים הם ללמוד מומלץ להצטרף לקבוצה  
ת "מדעי יסוד" או באופן למספר חודשים טרם ההרשמה לתוכנית. ניתן לעשות כן בכמה אופנים (למשל במסגר

עצמאי אחר) ולכל פרק זמן המוסכם בין המועמד לראש קבוצת המחקר. במשך תקופה זאת המועמד אינו 
וקיומה של התקשרות שכזו עם המעבדה אינה מבטיחה את קבלת המועמד  ,נחשב כתלמיד במדרשת פיינברג

.ללימודים  
• אך לא יצליח לעמוד בלו״ז הקצר תשקול ועדת  שנים 3.5במקרה בו רופא שיתקבל ללימודים במסלול של  

.ההוראה לאשר לו הארכה כדי שיוכל לסיים את הלימודים בלו״ז דומה לזה של המסלול הרגיל  
 

דרישות אקדמיות  
בכל החובות האקדמיים הנדרשים מתלמידים לתואר שלישי. עם זאת, תלמידים הלומדים במסלול הנ"ל חייבים 

: ים הבאיםלקחת את הקורסהלימודים עליהם  כחלק מתכנית  
1. מולקולרית במבט עלביולוגיה    
2. מבנה ותפקוד של חלבונים   
3. עולם ה  -RNA  
  

מלגת לימודים  
גובה המלגה לתלמידים במסלול זה זהה לזה של תלמידים במסלול הלימודים הרגיל.  

 
הגשת מועמדות  

עם זאת, על המועמדים לציין  .הגשת מועמדות למסלול נעשית באמצעות הרישום המקוון באופן זהה למסלול הרגיל
לימודי דוקטורט לרופאים". כמו כן, רשימת המסמכים "במקום המתאים כי הם מגישים את מועמדותם לתוכנית 

.הדרושים לתיק המועמדות שונה במקצת מזאת הנדרשת ממועמדים למסלול הרגיל  
 

תאריך יעד להגשת מועמדות  
.השנהאין תאריך יעד. ניתן להגיש מועמדות במהלך כל   

 
 
 

	   	  



PhD	  Tracks	  for	  MDs	  
 
Who	  is	  this	  Track	  Designed	  for	  
The	  PhD	  track	  for	  MDs	  is	  designed	  for	  MDs	  with	  a	  strong	  interest	  in	  basic	  science	  research	  and	  who	  are	  
interested	  in	  devoting	  full-‐time	  research	  to	  this	  program.	  	  
	  
Candidate	  Selection	  
The	  criteria	  for	  the	  selection	  of	  participants	  are	  similar	  to	  the	  criteria	  for	  selection	  of	  participants	  in	  the	  
regular	  PhD	  track.	  
	  
Length	  of	  the	  Program	  
• The	  program	  is	  meant	  to	  last	  four	  and	  a	  half	  years,	  like	  the	  regular	  PhD	  program.	  However,	  in	  rare	  

and	  special	  cases,	  where	  there	  is	  real	  and	  objective	  need	  to	  complete	  studies	  in	  a	  shorter	  time,	  and	  
where	  you	  can	  demonstrate	  that	  you	  are	  capable	  of	  completing	  studies	  in	  a	  shorter	  time,	  the	  
program	  can	  be	  condensed	  into	  three	  and	  a	  half	  years	  (at	  the	  discretion	  of	  the	  Life	  Sciences	  Board	  of	  
Studies).	  If	  you	  receive	  approval	  to	  do	  a	  condensed	  program,	  a	  special	  timetable	  will	  be	  set	  up	  for	  
you.	  

• A	  key	  consideration	  for	  being	  accepted	  to	  the	  condensed	  three-‐and-‐a-‐half-‐year	  track	  is	  the	  likelihood	  
that	  you	  will	  complete	  your	  studies	  during	  this	  short	  time.	  	  

• Prior	  acquaintance	  with	  the	  intended	  PhD	  research	  group	  and	  its	  topics	  of	  research,	  as	  well	  as	  the	  
existence	  of	  a	  feasible	  research	  project	  that	  the	  candidate	  can	  join	  in	  the	  lab,	  are	  strong	  advantages.	  
If	  you	  are	  not	  intimately	  familiar	  with	  the	  lab	  you	  wish	  to	  join,	  consider	  spending	  time	  in	  that	  lab	  for	  
several	  months	  to	  become	  acquainted	  with	  its	  research	  prior	  to	  applying	  for	  this	  program.	  This	  can	  be	  
done	  in	  any	  format	  (e.g.,		(מדעי יסוד    and	  for	  any	  length	  of	  time	  that	  is	  agreed	  upon	  with	  the	  head	  of	  
the	  research	  group.	  You	  are	  not	  considered	  to	  be	  a	  WIS	  student	  during	  this	  period;	  and	  making	  this	  
effort	  does	  not	  guarantee	  that	  you	  will	  be	  accepted	  for	  PhD	  studies.	  

• Students	  who	  are	  accepted	  to	  the	  three-‐and-‐a-‐half	  year	  track	  and	  are	  unable	  to	  complete	  their	  
studies	  during	  this	  time	  period	  may	  have	  their	  studies	  extended	  to	  the	  regular	  four-‐and-‐a-‐half	  year	  
track,	  at	  the	  discretion	  of	  the	  Board	  of	  Studies	  of	  the	  Life	  Sciences.	  

 
Academic	  Requirements	  
As	  a	  student	  in	  this	  program,	  you	  are	  required	  to	  fulfill	  all	  of	  the	  academic	  requirements	  for	  PhD	  
students	  in	  the	  Life	  Sciences.	  	  Please	  note	  that	  as	  part	  of	  your	  study	  program	  you	  must	  take	  the	  
following	  courses:	  	  
1. An	  Overview	  of	  Molecular	  Biology	  
2. Protein	  Structure	  and	  Function	  
3. RNA	  World	  
	  	  	  
Monthly Fellowship 
The monthly fellowship is identical to the fellowship paid to students in the regular PhD track. 
 
Application	  Procedures	  
The	  application	  process	  for	  this	  program	  is	  the	  same	  as	  the	  process	  for	  applying	  to	  the	  regular	  
PhD	  program.	  Please	  see	  How	  to	  Apply	  for	  a	  PhD.	  The	  list	  of	  documents	  that	  you	  are	  required	  to	  
submit	  is	  slightly	  different	  from	  the	  regular	  PhD	  track	  requirements.	  
 
Application	  Deadline	  
There	  is	  no	  application	  deadline.	  Applications	  may	  be	  submitted	  at	  any	  time.	  
 


