
 

 

 
 

 

 כותב מדעי )מענקים ומאמרים(  התפקיד:

 מנהל מכון המחקר, המרכז הרפואי לגליל.  כפיפות:

 מלאה :היקף משרה

מכון המחקר של המרכז הרפואי לגליל, בקמפוס המרכז הרפואי בנהריה, הוא הגדול 
והמתקדם מסוגו בגליל. המכון מקדם ומבצע מחקר בסיסי, יישומי, וקליני על ידי מדענים, 

אים, וסטודנטים. המרכז הרפואי לגליל, יחד עם השותף האוניברסיטאי שלנו הפקולטה רופ
אילן, רואים במחקר חלק בלתי נפרד מפיתוח -לרפואה על שם עזריאלי של אוניברסיטת בר

 המרכז הרפואי, ובעל תפקיד חשוב ומשמעותי בשיפור הבריאות בגליל.

מבצעות מחקר בתחום הנוירוכירורגיה, רפואיות ה-מעבדות ביו 9מכון המחקר כולל כיום 
גינקולוגיה, נפרולוגיה, קרדיולוגיה, המטולוגיה, גנטיקה, ניתוחי פה ולסת, אף אוזן גרון 
וראומטולוגיה, כל אחת בראשות מנהל המחלקה או רופא בכיר של החטיבה/המחלקה 

 הרלוונטית. המעבדות מאוישיות על ידי חוקרים, רופאים וסטודנטים.

עיקרי של הכותב המדעי היא זיהוי אפשרויות מימון חדשות ועבודה מול הסגל התפקיד ה
 והצוות בכתיבה והגשה של מענקי מחקר, תוך עמידה קפדנית בתקנות המענק. 

המועמד צריך להיות בעל ניסיון והצלחה מוכחת בזכייה במענקים ממוסדות וקרנות 
 רפואי.-במחקר ביו  EU, NIH )(, ובעולם )ISFתחרותיים בארץ )כגון 

 פירוט התפקיד: 

. זיהוי הזדמנויות מימון חדשות של מענקים בהתבסס על סדרי עדיפויות מוגדרים של מכון 1
 המחקר ותחומי העניין של המעבדות הקיימות; 

 . ניתוח קולות קוראים ואפשרויות מימון נוספות;2

 . כתיבה, ארגון, והגשה של בקשות למענקים;3

 ל החומרים הנדרשים להגשה במועד;. מעקב אחרי כ4

 אילן;-. שיתוף פעולה עם רשות המחקר, והסגל האקדמי והמנהלי, באוניברסיטת בר5

 . כתיבה, עריכה, והכנת מאמרים רפואיים/מדעיים וחומר אקדמי אחר לפרסום6

 

 

 

 



 

 

 

 

 כישורים נדרשים: 

 רפואי-השכלה: דוקטורט בתחום ביו; 
 בור( בעברית ובאנגלית; שליטה בשפה נוספת היא שליטה מלאה )קריאה, כתיבה, ודי

 ;יתרון
  ,יחסי אנוש מצוינים; יכולת אינטראקציה עם מגוון גורמים, כולל רופאים, מדענים

 ;סטודנטים, ואנשי כספים ומנהל
  רפואיים תחרותיים -שנות ניסיון )עם הצלחות( בכתיבת מענקי מחקר ביו 3לפחות

 ;ברמה הלאומית והבינלאומית
  שנות ניסיון בכתיבה, עריכה ופרסום בכתבי עת רפואיים ומדעיים מובילים 3לפחות; 
 אנרגטי, נלהב, יוזם, ובעל יכולות ארגון וניהול זמן; 
 תכונות אישיות של יושרה, אמינות, דבקות במטרה, וסבלנות. 

 

 קורות חיים יש להעביר לנירית קראוס

niritk@gmc.gov.il 

 אנו זמינים במייל לכל שאלה.
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