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in Healthcare 

 

(  multidisciplinaryמחקרים רב תחומיים ) - קול קורא
 בתחומי הרפואה באמצעות סימולציות 

 

SimReC -   המרכז למחקר באמצעות סימולציות של סביבות עבודה רפואיות הוקם כדי לקדם מחקר רב

( בתחומי הרפואה באמצעות סימולציות. במרכז חברים חוקרים מכלל הפקולטות  multidisciplinaryתחומי ) 

 באוניברסיטה ומבתי החולים המסונפים.  

שנתי שמטרתו גיבוש של קבוצות מחקר רב   מפרסם קול קורא  SimReCבמסגרת פעילותו לקידום המחקר 

תחומיות. קבוצות המחקר שיענו לקול הקורא ויעמדו בתנאי הסף, יקבלו מימון ראשוני שיאפשר להן לגבש את  

 הצעות המחקר שלהן לקראת הגשתן למימון חיצוני. 

( מנהיגות,  3( חינוך רפואי; )2( קליני; )1תחומים מחקריים: ) בארבעה יתמקד   2022הקול הקורא לשנת 

   .( התמודדות עם מצבים מיוחדים 4; )ותקשורת קבלת החלטות ,  עבודת צוות 

סגן   ידי -יוענק עללמלגות  תקציב . הSimReCמועד למימון מלגות לסטודנטים שיעבדו עם חוקרי ה ל קורא זו ק

, אז יבחר צוות  2022 יולי 30 קידום מחקר בין תחומי. הצעות לקול קורא זה יוגשו עד צורך  הנשיא למחקר ל

ש"ח לחצי שנה לצורך   5,000קבל מימון ראשוני של עד כל אחת מהן ת הצעות שה ארבעת שופטים את 

 התחלת העבודה על המחקר, וההכנה שלו להגשה למימון חיצוני.  

 

 : הגשת הצעה

 . (23:55)עד  2022 יולי  30 –הגשת הצעות המועד האחרון ל •

 info@SimReC.org במייל לכתובת:  PDFכקובץ  את ההצעות יש להגיש  •

 ביבליוגרפיהעמודים כולל   5ההצעה תוגש בשפה האנגלית, עד  •

 

 הנחיות כלליות: 

 לקול קורא זה יהיו פרויקטים מקוריים, שיכולים להיות מוגשים למימון חיצוני. הפרויקטים שיוגשו   .1

 , יחד עם סטודנטים וחוקרים שאינם חברים במרכז. SimReC - רשאים להגיש חוקרים החברים ב .2

המימון מיועד למלגות ראשוניות לסטודנטים, ולא לצורך רכישת ציוד קבוע, נסיעות לחו"ל, הוצאות   .3

 אירוח חוקרים מחו"ל וכו'. 

זכייה במימון אינה מזכה בתוספות מחקר ועל המענק לא תיגבה תקורה. עודפי המימון יוחזרו בתום   .4

 .   .SimReC-התקופה ל
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SimReC - The research center for simulation in healthcare - promotes diverse 

interdisciplinary research to increase our understanding of healthcare science, tools, 

processes, services, and management through simulation. Utilizing the advanced center for 

simulation in healthcare facilities at Ben-Gurion university, SimReC researchers 

conduct innovative studies that will improve the healthcare ecosystem. 

 

To advance research opportunities, SimReC announced a call for research proposals for 

multidisciplinary simulation research. Selected research proposals will receive 5,000 NIS for 

six months to support the work and preparations for a submission to an external funding 

source in the fall of 2022. This year the call will focus on the following research areas: (1) 

clinics; (2) medical education; (3) leadership, teamwork and decision making; (4) handling 

special situations.  

 

Submissions 

• Proposals should be submitted until July 30th, 2022 (23:55) 

• Proposals should be sent in a PDF format to: info@SimReC.org 

• Proposals should be in English and up to 5 pages including references.  
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