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  שלב 1 - הגדרת תחומי חדשנות
 הגדרת הנושאים שהארגון רוצה לקדם במסגרת החדשנות בהתאם למטרותיו

 בחירת תחומי החדשנות שהארגון יכול לקדם הקשורים ליכולותיו )משאבים, גורמי מפתח, ידע(

 הסכמה על תחומי המיקוד הארגוני והתנעת התהליך

 חיבור ההנהלה הבכירה לנושא 

 בחירה ותיעדוף נושאי המיקוד המשמעותיים ביותר לארגון

 קיום דיון הנהלה לחיבור ההנהלה והשקת התהליך 

 סקירת סיפורי הצלחה: תהליכי קידום חדשנות בארגוני בריאות שונים בארץ 

 הסתייעות בארגונים המקדמים טרנספורמציה דיגיטלית למשל 'המכון הישראלי לחדשנות'

 בחינת התוצרים הרצויים בסוף התהליך אשר ישרתו את הכיוון האסטרטגי של הארגון ומכאן 
   בחירת תחומי המיקוד

 דירוג תחומי המיקוד שעלו על ידי חברי ההנהלה בהתאם לפרמטרים קבועים מראש שיקבעו

   על ידי ועדת ההיגוי של הארגון 

מה יכול לקרות 
בשלב הזה?

אתגרי השלב

כלים

שלב 5 - איתור ופנייה
 בניית תהליך סדור של פניית הארגון לחברות חיצוניות בכדי לאתר טכנולוגיות רלוונטיות

 קביעת הקריטריונים להערכת הטכנולוגיה ואופק הטמעתה בארגון

 פרסום האג'נדה הזו ברחבי הארגון

 ניהול תהליכי התנסות והטמעה של טכנולוגיות בארגון )תכנון תחרות אתגר, הוצאת קול קורא(

 איתור מדוייק ממוקד ואיכותי של הטכנולוגיות המתאימות

 שוני וגישור על פערי התרבות הארגונית מוסד רפואי מול סטארטאפ 

 הכשרת מרכז חדשנות בארגון בעל הכשרה מתאימה לצורך בחינת טכנולוגיות

 בניית קריטריוני הגשה לצורך איתור וסינון הטכנולוגיות 

 יצירת פלטפורמות לנטוורקינג של מקדמי החדשנות עם חברות טכנולוגיה

 סדנאות - סדנאות לחדשנות לבעלי התפקיד בארגון

 פתיחת מרכז חדשנות בארגון - טכנולוגי-קליני-עסקי

 פיתוח מדיניות ברורה לקידום והקלה על הבירוקרטיה

מה יכול לקרות 
בשלב הזה?

אתגרי השלב

כלים

שלב 6 - סינון ראשוני
 הכשרה של צוות השיפוט בארגון הבריאות, על הקריטריונים ודרכי בחינת המיזמים

 בחינת המיזמים והתאמתם לארגון הבריאות )מטרות, יעדים, יכולות וכו'(

 אתגר בהתאמת המערכות הטכנולוגיות של הסטרטאפ למערכות הטכנולוגיות של הארגון 
  )אבטחת מידע, חוק הגנת המידע ועוד...(

   )Talk the talk or Walk the Walk( אתגר באומדן רצינות המיזם 

 בחינת רלוונטיות המיזם לארגון מבחינת- צרכים, שטח, תשתיות, ורגולציה

 קביעת קריטריונים מוגדרים מראש לצורך בחינת התאמת הטכנולוגיה לארגון 
  )למשל ולידציה קלינית של הטכנולוגיה, דרישות IT ועוד(

 הקמת צוות סינון רב תחומי )שטח/IT/הנהלה(

 תחקיר על המיזם לפני המפגש והכנת סט שאלות לקראת הפגישה

 סקר שוק - סקירת פתרונות קיימים

 בקשה מהחברה להציג מידע וניסיון רלוונטיים בהתאם לקריטריונים שייקבעו מראש טרם הפגישה

מה יכול לקרות 
בשלב הזה?

אתגרי השלב

כלים

שלב 7 - ביצוע פיילוט

 אפיון ראשוני של הפיילוט )מס' משתתפים, משך הפיילוט, מדדי ההצלחה של הפיילוט,
   דרישות המחקר(

 הסכמה הדדית של הארגון והסטרטאפ בנוגע להצעת המחקר ומתווה העבודה 
   )מטרות הפיילוט, אופן יישום הפיילוט ומדדי ההצלחה של הפיילוט( 

 בחינה ראשונית של ישימות הטכנולוגיה 

 קיום הפיילוט

 אתגר ברתימת אנשי הצוות במחלקה לתפעל את הטכנולוגיה במסגרת הפיילוט

 הקצאת משאבים נדרשים ונכונים

 חיבור הצוות לפעילות: עדכון שוטף על הפיילוט בישיבות המחלקתיות, הזמנת הצוות לכנסים וסדנאות  
   בנושא חדשנות, ניוזלטר בנושא חדשנות

 הגדרת אופן התמיכה של החברה לצורך הסרת חסמים וסיוע לצוות המשתמש בטכנולוגיה

 רתימת הצוות לביצוע הפיילוט ע"י דיברור הרווח האישי שייצא לכל אחד מהם בזכות הצלחת הפיילוט

 תמחור הפיילוט על כל רכיביו )שעות, כ"א וכו'( על ידי אנשי יחידת מחקר מארגון או מחוצה לו 
   בהתאם להצעת המחקר. 

 תמיכה ומענה דינמי

 תוכנית עסקית תקציבית ברורה מלווה לאורך הפיילוט ובחינת אפשרויות המימון השונות.

מה יכול לקרות 
בשלב הזה?

אתגרי השלב

כלים

שלב 8 - תוצאות ומסקנות

 סיכום תוצאות הפיילוט כולל עמידה ביעדים וניתוח התוצאות

 הקשבה ויצירת התאמות גם מול הסטרטאפ לגבי דברים שלא עבדו טוב בפיילוט

 דיון הנהלה על התוצרים מהתהליך )בין אם הוגדר כהצלחה או שלא( וביצוע תהליך של 
   הפקת לקחים הכולל שינוי )אם מתאים( של תהליכים בארגון

 אתגר בהתמודדות עם כשלון חלקי או מלא של הפיילוט

 פערי ציפיות גדולים בין המוצר הסופי ליעד המקורי

 הגדרת מדדי ההצלחה של הפיילוט לפני  היציאה לדרך

 היערכות מקדימה: תקשורת לקויה, חוסר סנכרון וחוסר תגמול עלולים להוות חסמים להצלחת הפיילוט  
   ולכן יש לדאוג לגורמים הללו מבעוד מועד

 שיתוף ושילוב צוות IP באיפיון ובתכנון הפיילוט

 מעורבות הנהלה בכירה בכל השלבים, בנוסף לדרג ביניים 

 קביעת  בחינת ביניים של הטכנולוגיה וביצוע התאמות בהתאם לצורך העולה מהשטח

 קביעת דרך פעולה של החלטה, המשך ותיקון אל מול NO GO  )למידה ממושכת של מה עובד 
   ומה לא עובד(

 כינוס כל הגורמים השותפים לפיילוט לישיבה מעמיקה על הבנת הגורמים לאי עמידה ביעדים 
   והפקת לקחים 

מה יכול לקרות 
בשלב הזה?

אתגרי השלב

כלים

שלב 9 - הרחבה
 ארגון הבריאות מתקשר את השינוי הצפוי לכלל עובדי הארגון ומאפשר להם להיערך להרחבת הפיילוט   

   או לתת המלצות על צרכיהם השונים

 מינוי ועדת היגוי מטעם הארגון שתהיה אחראית לנושא ההרחבה )מפיילוט נקודתי לפיילוט רחב( 

 בחירת המחלקות המתאימות לתכנית הרחבת הפיילוט ואנשי צוות מתוכן אשר יקחו חלק בועדת    
  ההיגוי של הארגון

 בחינת התאמת התשתית לצורך הרחבת הפיילוט )תקציבית, מחקרית, קלינית, מיחשובית וכו'(

 אתגרים בפעילות השוטפת של ארגון הבריאות וטיפול בתקלות 

 אתגר בהטמעה בקרב עובדי הארגון - שמרנות, התנגדות לשינוי ותרבות ארגונית

 אתגר בהקצאת תשתיות ומשאבים

 הצבת אנשי הטמעה ליד כל צוותי הארגון אשר עתידיים לעבוד בשוטף עם הטכנולוגיה החדשה

 שיווק פנימי של השינוי כבעל ערך לעובד ולארגון

 רתימת העובדים לתהליך

 ליווי צמוד לאנשי הצוות גם בסיום הפיילוט וההטמעה

 ארגון רואה פני עתיד - קביעת מטרות לארגון לטווח הרחוק - מיקום ארגון הבריאות  
   כמקדם חדשנות, יעיל וחדשני

מה יכול לקרות 
בשלב הזה?

אתגרי השלב

כלים

שלב 10 - הטמעה

 הארגון מסביר את הצורך לשינוי והתועלת שתהליך ההטמעה יכול להביא לארגון  

 ניהול התהליך עובר מצוות הפיילוט לניהול השוטף של הארגון 

 התנעת תהליך בחינה לאורך זמן של ההצלחה או יעילות הטכנולוגיה החדשה

 הטמעת הטכנולוגיה באופן מלא בארגון 

 תוצרי התכנית נמדדים במסגרת מדדי הביצוע של הארגון

 קביעת תהליכי עבודה מחייבים ביחס לשימוש בטכנולוגיה 

 אתגר בהתממשקות למערכת הקיימת של הארגון )טכנולוגיה, פרטיות, אבטחת מידע(

 התנגדות העובדים לשינוי

 אתגר בליווי ההטמעה

 התייעצות עם חברות טכנולוגיות שמתמחות בביצוע אינטרגציה בין מערכות

 שיתוף העובדים בערך שיקבלו עבורם ועבור והאירגון בזכות השינוי

 תקשורת שוטפת בנוגע לשינוי - שיתוף העובדים על בסיס קבוע, שיקוף התהליך

 עידוד פידבקים של העובדים לתהליך לאורך הדרך וליווי מקצועי

 התייחסות להטמעה כפרוייקט בפני עצמו עם אבני דרך, מדדים ויעדים

 זמינות ונגישות כלי הטמעה טכנולוגי ואנושי

 שמירת תהליך ההטמעה פשוט ככל הניתן

מה יכול לקרות 
בשלב הזה?

אתגרי השלב

כלים

שלב 4 - אפיון התוצר המבוקש
 בחירת המחלקות בהן יתקיים הפיילוט

 הגדרת האימפקט הקליני במציאת טכנולוגיה שתענה לאתגר

 הגדרת היכולות/מגבלות המחשוביות של הארגון בהכנסת טכנולוגיה חיצונית

 אתגר בהגדרת המגבלות של המערכות המחשוביות הקיימות בעת מפגש עם טכנולוגיות מבחוץ

 פערים בין הגדרת הצורך של הארגון לבין הגדרות הצורך של הסטארטאפ

 קושי בשילוב מערכת חדשה בתוך מערכת קיימת

 צירוף איש מערכות מידע מהארגון לצוות ההיגוי 

 הקמת צוות רב מקצועי ספציפי )וועדת היגוי משותפת רלוונטית(

 הקמת מרכז לחדשנות כללי בכל ארגון בריאות

 תרשים זרימה להגדרת מדדים למעקב אחר ההתקדמות

 גמישות טכנולוגית, מדד הסטארטאפ להתאמה

 רתימת דרגי ביניים, מובילי דיעה ומשתמשי קצה להבנת הצורך

 מיפוי מערכת טכני )מחשבים, IP, משפטי(

מה יכול לקרות 
בשלב הזה?

אתגרי השלב

כלים

  שלב 2 - מיקוד האתגרים
  בחירת הכלים שבאמצעותם ניתן לאתר אתגרים לפעילות החדשנות

  הצפת האתגרים מהמחלקות השונות

  החלטה על האתגרים שאיתם יוצאים לדרך לתחילת עבודה

 איתור הכלים לצורך העלאת האתגרים מהשטח

 בחירת אתגרי המטרה מתוך כלל האתגרים 

 קיום תחרות אתגרים בין מחלקתית תוך חלוקת פרסים למחלקות הזוכות

 הקמת קבוצת מקדמי חדשנות מתוך הארגון אשר יפיצו את התהליך בארגון יעודדו 

   את ההגשות במחלקות

 שכלול מגוון הקריטריונים הרלוונטיים לארגון לצורך דירוג האתגרים, דירוג האתגרים בקרב ועדת ההיגוי  

   המקדמת את החדשנות בארגון ובחירת אתגרי המטרה.

מה יכול לקרות 
בשלב הזה?

אתגרי השלב

כלים

  שלב 3 - הקמת תשתיות
 הקמת ועדת היגוי לחדשנות בתוך הארגון: הועדה תאשר בחינת טכנולוגיות חדשניות ותתמוך 

   בפעילות היזמית בארגון  בשלוש רמות: רפואית, טכנולוגית וארגונית

 מיסוד תהליכי עבודה מוסכמים לבחירת והטמעת טכנולוגיות

 הכנסת הנושא לישיבות הנהלה קבועות בנושא

 הקצאת תקציב לצורך מימון הפעילות

 אתגר בגיוס תקציבים לצורך פעילות

 חסמים בתהליך: כ"א. רגולציה. תקציב. רכש. אבטחת מידע

 סקירת אפשרויות מימון ממשלתיים במסגרת התכנית הלאומית: 'בריאות דיגיטלית כמנוע צמיחה'

 תיקצוב השקעה ראשונית - כ"א ייעודי )מינוי מנהל פרוייקט חדשנות(, הקצאת תקציב ובדיקת   

   מקורות מימון, סקירת המכרזים בתחום ודרישות קדם, תשתית משפטית לרכש/התקשרות,

   דרישות סף מחשוביות של הארגון

 בחירת יעד אסטרטגי בעל מידת ישימות גבוהה שיאפשר כניסה מהירה לשת"פ וסיפור הצלחה מהיר

מה יכול לקרות 
בשלב הזה?

אתגרי השלב

כלים
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