
תפקידו של מקדם החדשנות בארגון בריאות הוא לאפשר לארגון לבחון ולהטמיע דרכי פעולה חדשות 
לשפר את איכות הטיפול ואת בריאות  , במטרה לקדם את מטרות הארגון, וטכנולוגיות מתקדמות

: על פי רוב מקדם החדשנות נדרש לפעול בארבעה מישורים. המטופלים

לבחינה של  , ובכלל זה הובלת צוותי חדשנות להגדרת צרכיםניהול מערך ארגוני מקדם חדשנות•
.   טכנולוגיות ולקידום תהליך ההטמעה

קידום תהליכי עבודה , באמצעות תקשור הנושאיצירת תרבות ארגונית המקדמת חדשנות•
.   ויצירת שיתופי פעולה בין יחידות בארגון ומחוצה לו

.  בנושאים שיזמים יכולים להציע פתרונות בעלי ערךאפיון הצרכים של הארגון•

לקידום ולתמיכה ביזמים המקדמים פתרונות פורצי דרך  , לפנייהכתובת לניהול קשרי יזמים•
.  בטיפול הרפואי

להכשיר מנהלים כאמור לעיל וליצור קהילה של מנהלי  נועדבארגוני בריאות ' מקדמי חדשנות'קורס 
תשתף ידע ותשקיע בשיתופי פעולה בין  , קהילה זו תחזק את ההון אנושי. חדשנות בארגוני בריאות

.   ארגוני הבריאות עצמם ובינם לבין קהילת היזמים בתחום

משרד  , (עמותה ללא מטרות רווח)הקורס פותח כחלק ממיזם משותף של המכון הישראלי לחדשנות 
.   הכלכלה וישראל דיגיטלית לקידום תחום הבריאות הדיגיטלית בישראל

ניהול  , מובילי דעה בתחומי ניהול ארגוני בריאות, שיועברו על ידי מומחים, הקורס כולל שמונה מפגשים בני ארבע שעות
.  והטמעת חדשנות וכלכלה ארגונית

19:00–15:00המפגשים יתקיימו בימי שני בין השעות 

.אביב-תל , צמוד לתחנת רכבת השלום, 34קומה , עזריאלי הבניין המרובע', הקורס יתקיים במשרדי תדמור ושות

מנוחיןר יונתן "ודבליצררן ' פרופ:מרכזים אקדמיים

:ומיועד למשתתפים העונים על התנאים הבאים( מוגבל לעד עשרים איש)הקורס מועבר בקבוצה קטנה :דרישות קבלה
.  ת ישירות להנהלה/ומדווח, (תלוי בגודל הארגון)ת על פעילות החדשנות בארגון או במרחב /ת אחראי/המועמד. 1
.ת להגיע לשבעה משמונת המפגשים/ת מתחייב/המועמד. 2
הכוללת הכנת מצגת לתכנית עבודה ראשונית לארגונו בהתאם  , ת להשתתף במטלת הקורס/ת מתחייב/המועמד. 3

.   להנחיות שיינתנו

.  ועדת קבלה תבחר אישית את המועמדים כדי להבטיח גיוון ברקע ובתחום האחריות

של המכון הישראלי לחדשנות בשיתוף " מובילי חדשנות בארגוני בריאות"המשתתפים בקורס יקבלו תעודת סיום קורס * 
.המשרד הכלכלה וישראל דיגיטאלית

.במקרים חריגים תינתן מלגה. 500₪עלות הקורס לאחר סבסוד של הגורמים המממנים לעיל היא * 

:להגשת מועמדות לקורס
www.bewellil.org/innovation-course-healthcare
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(  תכנית מפורטת להלן)תכנית הקורס 
אתגרים והזדמנויות במערכת הבריאות ותפקיד מקדם החדשנות בארגוני בריאות  : 1מפגש -29.01.18

מערכת ניהול לקידום חדשנות בארגון  :2מפגש -19.02.18

יישום והטמעה של טכנולוגיה חדשה  , ניתוח הפוטנציאל לניסוי: 3מפגש -12.03.18

הדרך לארגון הבריאות העתידי וכלי התמיכה הרלוונטיים לו  : 4מפגש -09.04.18

קידום תרבות של חדשנות בארגון בריאות  : 5מפגש -30.04.18

מודלים למימון חדשנות בארגוני בריאות: 6מפגש -21.05.18

שימוש במאגרי מידע לקידום חדשנות  : 7מפגש -04.06.18

של חדשנות בתחום הבריאות  סיסטם-והיכרות עם האקו–מפגש סיום : 8מפגש -25.06.18

:1שיעור 
אתגרים והזדמנויות במערכת הבריאות ותפקיד מקדם החדשנות בארגון: מבוא

oאתגרי מערכת הבריאות בכלל ואתגרי החדשנות בבריאות בפרט  : רפואת העתיד

o פאנל של שלושה מנהלי חדשנות על תפקידם  –תפקיד מנהל החדשנות בארגוני בריאות

oארבעת הכובעים של מנהל חדשנות בארגוני בריאות  : סדנת משתתפים

:2שיעור 
בניית מערכת ניהול לחדשנות בארגון

ארגוניות וחיבור ההנהלה לתהליך-שותפויות פנים, הקמת צוותי משימה, קידום חדשנות באמצעות עידוד עובדים

oמאסטרטגיה ועד שיטות : מערך החדשנות בארגון

o יישוםLean startup ח מכבי  "בקופ

oמיפוי המצב בארגונים בהווה והדגשים לעתיד  : סדנת משתתפים

:3שיעור 
ניתוח פוטנציאל טכנולוגיה ליישום והטמעה בארגון

o  זיהוי צרכים ובחינה של ששת הממדים להתאמה של טכנולוגיה חדשנית לארגון

 Effectivenessיכולת רפואית  

 Adherence & Compliance–יכולת שיתוף פעולה של הלקוח 

Cost Benefit Analysis–יכולת מימון 

Innovation Readiness–יכולת קוגניטיבית להבין את השינוי מצד המעורבים 

Management System–יכולת ניהול מערכתית 

  Gradual Experimentation–יכולת הכלה הדרגתית 

oפאנל של יזמים מתוסכלים ולא מתוסכלים : הבנת התהליך מנקודת המבט של היזמים

oהתאמת היוזמות והיערכות לכניסתן לארגון  -ארגוני קליידוסקופ: סדנת משתתפים

קורס מקדמי חדשנות בארגוני בריאות
-סילבוס-
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:4שיעור 
הדרך לארגון הבריאות העתידי

o עקרונות פעולה ויישום של ארגון בריאות עתידני

o תכניות עבודה וכלי תמיכה: הבריאות בקידום חדשנות בארגוני בריאותאסטרטגיית משרד

o האתגרים הראשוניים של הארגון שלי בפיתוח חדשנות:  חלק ראשון–דיון משתתפים והצגת פרויקט

:5שיעור 
קידום תרבות של חדשנות בארגון

oלמידה מהצלחות ומכישלונות : חדשנות ברמת הפרט

oמתודולוגיות להסרת חסמים בארגון וליצירת בריתות: אישית-חדשנות ברמת הקבוצה ואינטראקציה בין
קיימא-ושותפויות בנות

oמנהיגות, מיפוי הארגון כמקדם חדשנות מבחינת חזון: חדשנות ברמת הארגון וסביבתו,
ניהול ופעילות עם הקהילה

:6שיעור 
מודלים למימון חדשנות בארגוני בריאות  : איפה הכסף

oמדדי הצלחה ואבני דרך  , בניית תקציב ותכנית עסקית לפרויקט חדשנות

oיצירת שיתופי פעולה עם גורמי חוץ ; שיטות ואתגרים, עקרונות: מסחור ידע

oמיפוי מקורות אפשריים לגיוס כספים לניסויים

:7שיעור 
מאגרי מידע לקידום חדשנות  

o  מיצוי תובנות ושימוש במאגרי מידע

oסוגיות בפתיחה של מאגרי מידע רפואיים

oהיבטים טכנולוגיים וארגוניים ושיטות עבודה, דרישות רגולטוריות: תכנון ניסוי קליני בעולם הדיגיטלי
עם נסיינים 

o האתגרים הראשוניים של הארגון שלי בפיתוח חדשנות  : חלק  שני–דיון משתתפים והצגת פרויקט

:  8שיעור 
של חדשנות סיסטם-סיום והשתלבות באקו

oקהילות חדשנות ומה אפשר לקבל מ: מה יש שם בחוץ-BeWell.il 

o סקירה ותהליכי עבודה –ואקסלרטוריםחממות

oאיך אפשר לפתח חדשנות פתוחה בארגוני בריאות  : הרצאת סיום

o מה אפשר לעשות מחר והדרכים לפיתוח : שיח משתתפים–סיכוםCommunity of Practice   אפקטיבי

קורס מקדמי חדשנות בארגוני בריאות
-סילבוס-
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