
 
 
 

 מתמחים או מומחים לרופאים מסלול לימודים לתואר שלישי
 

 כללי
מצטיינים להצטרף לתוכנית לימודים  (מכון ויצמן למדע רואה חשיבות רבה בעידוד רופאים מתמחים (או מומחים

יוקרתית אשר במסגרתה יבצעו מחקר בסיסי עם תזה ובסיומה יוענק להם תואר דוקטור לפילוסופיה. התוכנית 
מכון ויצמן למדע ישאף לשתף את   The Linda and Michael Jacobs Charitable Trust ממומנת בחלקה ע"י

כמדענים בשנת שבתון וכד'. כמו כן,  ,בוגרי התוכנית במחקר המתבצע במעבדות המכון כמדענים אורחים, כיועצים
שיתוף פעולה בין בוגרי התוכנית לבין המכון ישקול להעמיד מקור כספי למענקי מחקר על בסיס תחרותי לצורך 

 .מדעני המכון
 

 המסלול למי מיועד
מיועד לרופאים מתמחים עם ותק של שנתיים לפחות בהתמחות (או רופאים מומחים), בעלי עניין מיוחד  מסלול זה

דים במחקר בסיסי, ואשר בית החולים, במסגרתו הם מבצעים את התמחותם (או עובדים), מעוניין להגישם כמועמ
לתוכנית, מתוך כוונה כי לאחר סיום התוכנית ושלב ההתמחות, ישתלבו בצוות המחקרי המוביל של בית החולים, 

 .בנוסף לעבודתם הקלינית
 

 בחירת משתתפי התוכנית
בית החולים יבחר מועמדים מתאימים לתוכנית מקרב המתמחים המצטיינים בו. ראש התוכנית במכון ויצמן יבחן את 

ות. בעקבות בדיקה זו, יזמין ראש התוכנית מועמדים מצטיינים, שיעמדו בתנאי הסף המתוארים לעיל, תיקי המועמד
ועדת הקבלה תעביר את  .להופיע בפני ועדת קבלה בהרכב מיוחד שייקבע על ידו. הוועדה תיוועץ בנציג בית החולים

שה. מועמדים שיוחלט לקבלם יוכלו חוות דעתה לראש התוכנית, אשר ימליץ על המתאימים לקבלה בפני דיקן המדר
שנתית הוא הסיכוי -להצטרף לתוכנית. בדומה למסלול לרופאים, גם כאן שיקול מכריע לקבלה לתוכנית התלת

 .שהמועמד יהיה מסוגל להשלים את לימודיו בפרק זמן קצר זה
 

 משך התוכנית
בתוכנית יוכל לשוב לעבודה מלאה שנים. ייחודי לתוכנית זאת, רופא המשתתף  4.5משך התוכנית אמור להיות  •

 .במקרה כזה הוא לא יוכל להמשיך לקבל מלגה .החודשים האחרונים של לימודיו 6בבית החולים במהלך 
ובכפוף לכך שהתלמיד  ,בהם יעלה צורך ממשי לסיים את התוכנית בזמן קצר יותר -במקרים חריגים ומיוחדים  •

שנים. במקרה  3.5-יה לשקול לקצר את משך התוכנית לועמוד בלו״ז קצר, ועדת ההוראה עשיראה יכולת ל
 .שכזה יקבע לתלמיד לוח זמנים מיוחד

 
 דרישות אקדמיות

בכל החובות האקדמיים הנדרשים מתלמידים לתואר שלישי. עם זאת, תלמידים הלומדים במסלול הנ"ל חייבים 
 : ים הבאיםלקחת את הקורסהלימודים עליהם  כחלק מתכנית

 מולקולרית במבט עלביולוגיה  .1
 מבנה ותפקוד של חלבונים .2
 RNA-עולם ה .3
 

 הקדשת זמן
מחקר במעבדה, פגישות (משתתפי התוכנית יידרשו להשתתף בתוכנית הלימודים הנדרשת מתלמידי מחקר במכון 

קבוצתיות, סמינרים מחלקתיים קורסים וכד'), בשעות הפעילות השגרתיות במכון ובהיקף של ארבעה וחצי ימים 
עפ"י תיאום מוקדם עם המנחה. בשארית השבוע יוכל כל אחד ממשתתפי התוכנית לשמור על קשר  -בשבוע לפחות 

על משתתפי התוכנית חל איסור  .'עם המחלקה בבית החולים באמצעות השתתפות בישיבות מחלקה, תורנויות וכד
 .יות הקליניותושמר את המיומנעבודה חיצונית (למעט יום עבודה בשבוע בבית החולים, כנאמר לעיל, כדי ל

 
 יבות בית החולים למשתתפי התוכניתמחו

בית החולים יקפיא את התמחותם (או עבודתם) של משתתפי התוכנית למשך התוכנית כדי לאפשר להם להקדיש 
זמן מלא ללימודים ולמחקר ללא כל דרישה לנוכחות בבית החולים (למעט יום אחד בשבוע). בתום הלימודים יאפשר 

 .)ית החולים למשתתפי התוכנית לשוב להתמחותם (או לעבודתםב
 



 מלגת לימודים
במהלך הלימודים בהם תוקפא ההתמחות או עבודתם של המשתתפים בבית החולים, לא יקבלו משתתפי התוכנית 

 גובה המלגה לתלמידים במסלול .דעיקבלו מלגת קיום ממכון ויצמן לממשכורת מתמחה/מומחה מבית החולים, אלא 
 זה זהה לזה של תלמידים במסלול הלימודים הרגיל.

  
 חתימה על טופס הסכם בדבר קניין רוחני

והחתים את הגורם המוסמך בבית  ,מועמד אשר התקבל לתוכנית לא יוכל להתחיל את לימודיו לפני שחתם בעצמו
 .החולים אליו הוא משתייך על טופס הסכם בדבר קניין רוחני

 
 הגשת מועמדות

שבית החולים בו הם מתמחים בחר להגישם כמועמדים לתוכנית, מוזמנים להירשם ללימודי דוקטורט מועמדים, 
במדרשה באמצעות הרישום המקוון, ויציינו כי הם מגישים את מועמדותם לתוכנית "לימודי דוקטורט לרופאים 

פורט בפרק הגשת כמ בנוסף לרישום המקוון, יגישו המועמדים למדרשה תיק מועמדות ."מומחים או מתמחים
 המועמדות לתואר שלישי באתר המדרשה.

 
 תאריך יעד להגשת מועמדות

 .אין תאריך יעד. ניתן להגיש מועמדות במהלך כל השנה
 
 

 
PhD	Track	for	Medical	Residents	and	Specialist	MDs	
	
General	
The	Feinberg	Graduate	School	offers	a	unique	and	selective	PhD	track	for	outstanding	medical	
residents	and	specialist	MDs.	This	special	track	is	partially	funded	by	the	Linda	and	Michael	
Jacobs	Charitable	Trust.	The	Weizmann	Institute	of	Science	aspires	to	collaborate	with	graduates	
of	this	program	in	its	research	activities,	as	visiting	scientists	or	consultants.	If	you	are	interested	
in	applying	to	the	program,	please	note	the	following:	
		
Eligibility	
The	program	is	designed	for	medical	residents	who	have	completed	at	least	two	years	of	
residency	in	any	medical	specialty	(or	specialists	working	at	the	hospital),	who	have	an	interest	
in	basic	science	research.	You	may	only	be	nominated	as	a	candidate	to	the	program	by	the	
management	of	the	hospital	in	which	you	do	your	residency	(or	work	as	a	specialist),	who	must	
have	the	intent	to	include	you	(upon	completion	of	your	studies	at	WIS)	among	the	hospital's	
leading	research	staff,	in	addition	to	handling	clinical	duties.	
	
Selection	of	Participants	in	the	Program	
Each	interested	hospital	selects	candidates	to	the	program	from	among	its	medical	residents.	
The	head	of	the	program	at	WIS	reviews	each	application.	Following	this	review,	the	head	of	the	
program	invites	eligible	outstanding	candidates	for	an	interview	with	a	special	committee.	The	
committee	consults	with	the	relevant	hospital	and	reports	to	the	head	of	the	program,	who	
then	submit	recommendations	to	the	FGS	Dean.	
	
Length	of	the	Program	
• The	program	is	designed	to	last	four	and	a	half	years.	Unique	to	this	track,	students	may	

return	to	full-time	work	in	the	hospital	during	the	last	six	months	of	the	program,	during	
which	time	the	thesis	is	written.	

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

	
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	
		
Time	Dedication	
As	a	participant	in	this	program,	you	are	expected	to	take	part	in	all	study-related	activities	
required	of	students	in	the	regular	track,	including	laboratory	research,	group	meetings,	
departmental	seminars	and	courses,	for	at	least	four	and	a	half	days	per	week	(coordinated	in	
advance	with	the	head	of	the	research	group).	In	the	remaining	time,	you	are	entitled	to	engage	
in	clinical	activity	in	order	to	maintain	your	relevant	clinical	skills.	
	
Commitment	by	the	Hospital	
The	hospital	makes	a	commitment	to	participants	in	this	program:	The	hospital	will	“freeze”	
your	appointment	for	four	years,	to	allow	you	to	devote	yourself	fully	to	studies	and	research	at	
the	Weizmann	Institute	of	Science.	The	hospital	will	not	have	any	claim	on	your	time,	except	for	
one	day	per	week.	At	the	conclusion	of	your	studies	at	WIS,	the	hospital	will	allow	you	to	
resume	your	residency	(or	work).	
	
Fellowship	
During	the	time	that	you	are	studying,	your	position	at	the	hospital	is	frozen,	and	you	will	not	
receive	a	salary	from	the	hospital.	During	this	time,	you	receive	a	monthly	WIS	fellowship	
identical to the fellowship paid to students in the regular PhD track. 
 
Intellectual	Property	Form 	
If	you	are	accepted	to	the	program,	you	may	not	start	your	studies	before	you	AND	the	relevant	
authorities	in	your	hospital	sign	the	form	that	indicates	acceptance	of	the	Weizmann	Institute	
policy	on	a	form	of	consent	concerning	intellectual	property	rights.	You	are	not	allowed	to	
start	your	studies	(and	certainly	you	may	not	receive	a	fellowship)	without	signing	this	form.		
	
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.	


