
MED ABOUT INNOVATION
MED about Innovation הוא מגזין למקדמי חדשנות בתחום הבריאות שרוצים לחשוב, לשנות, 

להעז ולהשפיע על תחום הבריאות באמצעות חדשנות ויזמות.

בפינת הרפואה הפרסונלית תוכלו לקרוא על רועי אטלס, מנכ״ל רמבם מד-טק, זרוע המסחור 

של רמב״ם. בפינת הElevator Pitch תשמעו על The Elegant Monkeys, החברה מפתחת את

Kenko Technology, אלגוריתם בינה מלאכותית לתרגום של מדדים פיזיולוגיים לרגשות ומצבים מנטליים.

ובפינת בדיקת דופק תוכלו להנות מהמאמר שלנו שנכתב על ידי יעל אופיר ויואב פישר והתפרסם בדוח

הביומד השנתי של ארגון ההייטק הישראלי IATI וחברת PWC בנושא גישה ממוקדת אתגרי מערכת הבריאות.

מתי ולמה נכנסת לתחום החדשנות? 
נכנסתי לתחום החדשנות במהלך הדוקטורט שלי במכון וייצמן שם נחשפתי

לשימוש חדשני בתאי גזע לבנית רקמות אנושיות ושימושים רפואיים נוספים. בהמשך הצטרפתי לחברת 
אומריקס ביופרמצבטיקה שם עסקנו בפיתוחים חדשים של פולימרים ותאים ליצירת רקמות ואינדוקציה 

לבנית כלי דם.

תאר את אחד האתגרים בתחומך שנעשתה בו התקדמות טכנולוגית משמעותית? הצלחה דיגיטלית? 
גנטים עי שינוי הקוד  לגוף לתיקון פגמים  רנ״א מוזרקים  התקדמות משמעותית נעשה בשימוש ברצפי 
הגנטי של הגן הקלוקל. לא מזמן אושרה בארהב תרופה מבוססת על טכנולוגיה זו לטיפול במחלת ניוון 
שרירים. זה מהפכני ויוביל לסדרה עצומה של טיפולים למחלות המבוססות על מוטציה גנטית בגן יחיד 

שמגורמת לפתולוגיה.

מה ההחלטה הכי חשובה בקריירה שלך? 
להצטרף לרמבם ולנהל את רמבם מד טק, כדי לקדם את הרפואה ברמבם ובעולם דרך פיתוחים 

טכנולוגים חדשניים.

טיפ לניהול אפקטיבי של הזמן? 
. TO DO LIST לעבוד עם פתקים שם כתוב

מה הדבר הראשון שאתה עושה כשאתה מגיע בבוקר לעבודה? 
מתחיל לעבוד.

 
מה הדבר שאתה הכי אוהב בעבודה שלך? )לאו דווקא בהקשר של חדשנות(

אינטראקציה עם אנשים יצירתיים ויזמים.

 
אתגר איתו אתה מתמודד בקידום חדשנות: 

 להשיג כספים למיזמים.

אם לא היית בתחום הבריאות מה היית עושה? 
תחום החלל.

בדיקת דופק
התמקדות בגישת אתגרי

מערכת הבריאות

 

רפואה פרסונלית
רועי אטלס מנכ״ל רמב״ם 

מד-טק, זרוע המסחור
של רמבם

  ELEVATOR PITCH
THE ELEGANT MONKEYS

אלגוריתם בינה מלאכותית
 לתרגום מדדים פיזיולוגיים 

לרגשות ומצבים 
מנטליים

רפואה פרסונלית

ELEVATOR PITCH

רועי אטלס

מנכ״ל רמבם מד-טק, זרוע המסחור של רמבם

מה המוצר שלכם ואיך נולד הרעיון?
החברה מפתחת את KENKO TECHNOLOGY, אלגוריתם בינה מלאכותית לתרגום של מדדים

פיזיולוגיים לרגשות ומצבים מנטליים. המוצר הוא API/SDK שמקבל מדדים פיזיולוגיים משעונים
חכמים וסנסורים רפואיים שקיימים כבר היום בשוק ומספק מדידות וסטטיסטיקות על המצב הרגשי

של המשתמש.

הרעיון נולד מחוויה אישית של המייסדים שהרגישו צורך בכלי שיעזור להם להיות יותר מודעים
למצבים של סטרס ועומסים נפשיים שקורים )לצערנו( לאורך החיים באופן כללי ובעבודה בפרט.

הבעיה המרכזית הייתה שקשה מאוד לשים את האצבע על הרגע הזה שבו אותו עומס נפשי הולך
להגיע. מכאן הגיע הרצון להביא כלי מדידה שיוכל לדעת בכל רגע נתון מה מצבנו הרגשי ולשקף לנו

אותו בצורה כמותית ואובייקטיבית כך שיוכל לעזור לנו לווסת את הרגשות שלנו בעצמנו.

היקף הגיוסים?
כ5 מיליון דולר

האם התחלתם לעשות פיילוטים עם ארגוני בריאות?
החברה פעילה מאוד בשוק היפני. נכון להיום, החברה מקיימת מספר פיילוטים ביפן, גרמניה וישראל

במישורים מסחריים ומחקריים )לרבות ניסויים קליניים(. פרויקט פיילוט מעניין במיוחד בתחום
MAX( הבריאות מתבצע עם קבוצת מחקר מבית חולים פסיכיאטרי בגרמניה השייך למכון מקס פלנק
PLANK(, שמטרתו לספק מדד אובייקטיבי לעומסים נפשיים הן של המטופל והן של המטפל במסגרת

טיפולי פסיכותרפיה.

איך זה עובד?
ישנם שני תרחישי פיילוט בהקשר של ארגוני בריאות:

1. סשן טיפול מטפל\מטופל - המטפל והמטופל מקבלים צמידים המנטרים מדדים פיזיולוגים במהלך
הסשן, כאשר המטפל מתייג שלבים במהלך הטיפול. לאחר הטיפול מופק ניתוח המשלב את התיוגים

ומציג את התנהגות העומס הרגשי על המטופל וגם על המטפל ובכך נמדדת אפקטיביות הטיפול
והתמודדות המטפל עם הסיטואציה.

2. מעקב תקופתי - מטופל מקבל מכשיר לביש המנטר מדדים פיזיולוגים באופן רציף למשך תקופה.
במהלך התקופה הוא מתייג אירועים שהוגדרו מראש ולבסוף מופק ניתוח המשלב את התיוגים
ומאפשר למטפלים הסתכלות על העומס הרגשי של המטופל באופן רציף ובפרט אל מול אותם

אירועים מוגדרים.

מה הטעות הכי גדולה שעשיתם ואיך התגברתם עליה?
הפתרון הראשון שאותו הציעה החברה היה פתרון כולל אשר בא לתת מענה לכל שרשרת הערך,

מפיתוח חומרה לצרכי ניטור, דרך ניתוח המידע המתקבל מהסנסור ועד מתן המלצות
לטיפול\התמודדות עם המצב רגשי למשתמש הקצה. בהינתן פתרון רחב היה קושי לייצר תהליך

מכירתי של הפתרון כמו גם לייצר הבנה לגבי היתרון התחרותי של החברה. המסקנה שעלתה מהר
מאוד על השולחן הייתה שצריך למקד את הפתרון לחלק בו הצוות מצטיין – אלגוריתמים של בינה
מלאכותית. כך, החלטנו שהפוקוס של החברה יהיה על ניתוח הדאטה והשארנו את איסוף הדאטה

והאלמנט הטיפולי בצד.

רגע משמעותי בחיי סטארטאפ
אחד הרגעים המשמעותיים בחיי החברה היה כאשר נחתם הסכם השקעה ושיתוף פעולה אסטרטגי

בהיקף של כמה מיליוני דולרים עם תאגיד החומרה היפני MURATA MANUFACTURING. תחילת דרכו
של מוצר עסק רבות בהקשרים של ניטור סטרס ולכן רצינו לפנות לשוק היפני, שם יש צורך אקוטי
בטכנולוגיות מהסוג שפיתחנו. עם זאת, מדובר על אחד השווקים המורכבים ביותר לחדירה, לא רק

בשל פערי שפה ותרבות אלא גם בגלל האיכות הבלתי מתפשרת אותה דורשים הלקוחות ביפן.
שיתוף הפעולה עם חברת MURATA סייע לנו רבות לבניית המוצר בצורה מוקפדת ולביסוס המוניטין

שיש לנו כיום בשוק היפני.

סיפור פיקנטי או הומוריסטי סביב גיוס/פיבוט של המוצר/מו״מ/ גיוס עובדים/עסקה שנסגרה ועוד...
למעשה, נפגשנו לראשונה עם חברת MURATA בהאקתון שהיא ערכה בתל אביב לפני מספר שנים.

זה לא טריוויאלי בשביל סטארטאפ לשלוח צוות להאקתון, אבל החלטנו שהולכים על זה באווירה ספורטיבית. 
מתוך 11 צוותים שנבחרו בקפידה הצוות שלנו מצא את עצמו במקום הראשון וכ-17 שעות לאחר הזכייה כבר 
היינו על מטוס בדרך ליפן לפגישה עם הנהלת MURATA. לאחר קצת יותר משנה, הניצחון בהאקתון הוליד 
את הגיוס ואת שיתוף הפעולה יוצא הדופן בין סטארטאפ ישראלי שהיה אז בשלבי SEED ובין תאגיד ציבורי 

יפני רב-לאומי עם יותר מ80 אלף עובדים ושווי של יותר מ-30 מיליארד דולר.

איפה תהיו בסוף 2019? מטרות? יעדים?
בסוף 2019 נהיה לאחר גיוס סבב השקעות נוסף, עם צוות גדול והרבה בשורות משמחות

Kenko Technology | The Elegant Monkeys :שם חברה
מספר עובדים: 13

מיקום: וייצמן 14, תל אביב
שנת הקמה: 2014

שם ותפקיד העונה על השאלון:
עומרי פרשי, מנהל פיתוח עסקי

HealthIL )לשעבר BeWell.il( היא קהילת הבריאות הדיגיטלית של המכון הישראלי לחדשנות 
אשר פועלת במטרה לקדם התנסות והטמעה של טכנולוגיות חדשניות על ידי ארגוני הבריאות 

בארץ.

אתם מוזמנים להתעדכן ולקחת חלק בפעילות ובאירועים שלנו.

מעוניינים להמליץ על מקדמי חדשנות נוספים מהארגון בו אתם עובדים? לחצו כאן

בדיקת דופק

שיפור מערכת הבריאות בגישה המונעת מהאתגרים האמיתיים של המערכת
 PWC וחברת IATI מאמר שלנו התפרסם בדוח הביומד השנתי של ארגון ההייטק הישראלי

)כותבים: יעל אופיר, יואב פישר(תחום הבריאות הדיגיטלית נהנה ב2018 מגיוסים של 511 מיליון דולר 
וממספר הולך וגדל של חברות מצליחות. אבל המדדים של התעשייה הזו צריכים להתייחס גם ואולי 

בעיקר לשימוש והניצול של הטכנולוגיות והשפעתן על מערכת הבריאות.

להטמעה של טכנולוגיות במערכת הבריאות יש שתי גישות - גישה מבוססת פתרונות, כמו שקורה 
היום - יזמים עם רעיון מגייסים כסף, קרנות הון סיכון עם כסף מחפשות סטארטאפים להשקיע בהם 

ואת הרעיון או המוצר מנסים לשווק לארגוני הבריאות.

ולא  הבריאות  ארגוני  של  האמיתיים  באתגרים  שממוקדת  אחרת,  גישה  ומיישמים  מאמינים  אנחנו 
בפתרונות כפי שהם נתפסים על ידי היזמים. לגישה זו שני יתרונות מרכזיים: היא מאפשרת הסתכלות 
רחבה יותר על כלל האתגרים של הארגון ותעדוף שלהם ומצד שני מאפשרת פתיחות לקשת רחבה 

יותר של פתרונות.

במהלך 2018, זיהינו ב HEALTHIL )לשעבר BEWELL.IL( בשיתוף עם 26 ארגוני בריאות לא פחות מ-474
הארגון  של  האתגרים  כלל  את  להבין  אפשר  הזו  מהזווית  בבריאות  לחדשנות  כשניגשים  אתגרים. 
כולל ניהול, סיעוד, אתגרים קליניים, אדמינסטרטיביים וטכנולוגיים ולתעדף את האתגרים לפי מידת 

הקריטיות או האימפקט שלהם.

היתרון הנוסף לגישה ממוקדת אתגרים הוא היכולת להגיע לסט רחב יותר של פתרונות. בהרבה מקרים 
אנחנו נתקלים באתגרים שכבר יש להם פתרון בארגון הבריאות או שאפשר לפתור אותם די בקלות 
באמצעים לא טכנולוגיים. ושכן מחפשים פתרון טכנולוגי, לפעמים הוא לא נמצא בתחום הבריאות. 
טכנולוגיות מתחומים אחרים יכולות להיטמע בהצלחה בארגוני בריאות, כמו: טכנולוגיות לזיהוי תנועה 

פותחים את הדלת לחדשנות של ניווט בתוך מבנים, סנסורים ועוד.

לקריאת המאמר המלא - לחץ
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