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

להעז ולהשפיע על תחום הבריאות באמצעות חדשנות ויזמות.

והחודש: דודי קליין, ראש אגף החדשנות של אסותא, חברת Uniper ובפינת בדיקת דופק 
מצורפים עבורכם תוצרי סדנת האירוע .Digital.Health.Now, מוזמנים להתרשם.

ננצל את ההזדמנות להזכיר לכם שארגון בריאות שיש לו אתגר ומחפש חברה מתאימה לצורך 
הגשה לתכנית הפיילוטים של רשות החדשנות, מוזמן לפנות אלינו! 

מתי ולמה נכנסת לתחום החדשנות? 
אני לא חושב שנכנסים לזה, אני מאמין שנולדים ככה וגדלים לתוך זה – או שאתה אדם שרוצה לעשות 
דברים חדשים ושונים, מוכן לקחת סיכונים, ללכת בדרך לא קונבנציונלית ולפעמים לעמוד מול המערכת – 
או שאתה לא כזה. מאז שאני זוכר את עצמי עסקתי בדברים חדשים, לבנות מאפס, ליצור - עוד משירותי 
הצבאי בחיל המודיעין - ליזום פרוייקטים חדשים, לפתח מדורים חדשים ולהקים יחידות חדשנות, דרך 

תפקידי השונים לאחר מכן בהייטק ועד לתפקיד שאני עושה באסותא קצת יותר משנה.

מה ההחלטה הכי חשובה בקריירה שלך?
יש המון החלטות חשובות שקיבלתי, חלקם טובות וחלקם פחות, לדעתי לזאת שהיתה הכי הרבה השפעה 
עלי היא להקים סטרטאפ. יש משהו אחר בלהיות יזם )ועוד יזם יחיד( בסטרטאפ מעבר לכל תפקיד אחר, 
זה גורם לך לנשום את העשייה 24/7,ש אתה לומד לעבוד במצבי לחץ קיצוניים, תנאי אי ודאות, מגבלות 

משאביות ותחרות תמידית.

טיפ לניהול אפקטיבי של הזמן?
לא להשאיר מיילים שלא נקראו, וכתוצאה מזה – אם יש לך משימה שלוקח פחות מ-2 דק לעשות אותה 

- תעשה אותה מיידית.

מה הדבר הראשון שאתה עושה כשאתה מגיע בבוקר לעבודה?
העבודה מתחילה ברגע שאני מתעורר –מסתכל בנייד, מיילים, הודעות, עדכוני חדשות. כאני מגיע למשרד 

בדרך כלל זה לחבר את המחשב למטען

מה הדבר שאתה הכי אוהב בעבודה שלך?
העניין  בתחומי  האינסופי  הגיוון  אנשים.  של  והבריאות  החיים  על  להשפיע  תהליך  של  בסופו  היכולת 

והעשייה וכמובן עבודה עם אנשים סופר מוכשרים, חכמים ומדהימים שכל עיסוקם היא טובת החולים.

אתגר איתו אתה מתמודד בקידום חדשנות
למרות שאסותא היא גוף הבריאות המתקדם והמהיר שאני מכיר וכנראה מהמהירים בעולם, עדיין מדובר 
 4,000 מ-  יותר  שבה  גדולה  חברה  גם  זאת  רגולציה.  להמון  וכפוף  הבריאות  במערכת  שנמצא  בארגון 
עובדים ולפעמים יש אתגר לא פשוט להתאים את קצב העבודה היזמי והחדשני לקצב עבודה של ארגון 
בריאות. אני חייב לומר שעם הזמן זה משתפר משמעותית כי יש רצון אמיתי בארגון שמגיע מלמעלה, 

היו״ר והמנכ״ל דרך ההנהלה והעובדים עצמם בכדי לקדם את הנושא ולהצליח.

אם לא היית בתחום הבריאות מה היית עושה?
מנהל תיכון ומורה למתמטיקה, שני מהדברים האהובים עלי זה מתמטיקה וללמד. שילוב של שניהם יחד 

עם חינוך דור צעיר זה משהו שתמיד רציתי ואני מקווה שאעשה כשאהיה.

בדיקת דופק
חדשות ועידכונים

מודל החדשנות ואתגרי 
ההטמעה בארגוני הבריאות

רפואה פרסונלית
הכירו את דודי קליין

ראש אגף חדשנות
אסותא מרכזים רפואיים

ELEVATOR PITCH 
UNIPER

פלטפורמה דיגיטלית להנגשת 
טיפול מרחוק לאוכלוסיה 

המבוגרת

ISRAEL INNOVATION COLORS

Israel innovation institute palette includes 5 primary colors. yellow, pink, green, turquoise and dark peppar.
Israel innovation colorful pallet creates the strongest association and identity of the brand, while gray combination create the 

balance and depth to materials. The color that gets the largest volume is turquoise with a light gray background. 

FONT ENGLISH
MAIN FONT: FRUTIGER CONSENSED LT STD

OPTIONAL TITLE FONT: CLASSICAL GARAMOND BT

Israel innovation institute font is used in the logo, headlines, and for other common uses, 
in both print and web. 

iii uses 3 weights of frutiger LT: Condensed, bold and black. 
Optional font for Title is: Classical Garamond BT
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FONT ENGLISH:  Frutiger LT Std
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פונט בעברית - אלמוני צר במשקל רגיל ומשקל בולד

א
אלמוני צר רגיל 

אבגדהוזחטיכלמנסעפצקרשת
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א
אלמוני צר רגיל 
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רפואה פרסונלית

ELEVATOR PITCH

דודי קליין

ראש אגף חדשנות
אסותא מרכזים רפואיים

מה המוצר שלכם ואיך נולד הרעיון?
יוניפר פיתחה פלטפורמה דיגיטלית להנגשת טיפול מרחוק בבית ובקהילה ולמען קידום אורח חיים בריא 
בעולם  הפעילות  את  התחילה  החברה  דיגיטלית.  אינה  שלרוב  המבוגרת,  האוכלוסיה  בקרב  בודד  ופחות 
ה – SOCIAL AND SENIOR CARE ובמהלך 2018 הרחיבה את הפעילות לעבודה עם ארגוני בריאות כדי 
לסייע להם להגיע באופן מרוחק ופשוט לאוכלוסיה מבוגרת ולהנגיש לה תוכניות טיפול ורפואה מונעת בבית 

ובקהילה. 

החברה מספקת לביתו של המטופל קופסת טלוויזיה שמתחברת לכל טלוויזיה ביתית )לא בהכרח חכמה(, 
שלט פשוט ומצלמה, שהופכים את הטלוויזיה מכלי פאסיבי לכלי תקשורת אינטראקטיבי, וחברתי שמאפשר 
לאזרח הותיק להשתתף במפגשים חברתיים, הרצאות, שיחות 1:1 עם המטפל, לקבל תזכורות  לתרופות ועוד. 
בנוסף, מספקת יוניפר ספריית תוכן של הרצאות ומפגשים חיים לקידום אורח חיים בריא, מפגשי התעמלות 
הבריאות,  חברתיים.לארגון  ומפגשים  קוגניטיביים  לתרגולים  הרצאות  רוחנית,  להעצמה  מפגשים  ותזונה, 
יוניפר מספקת אוסף כלים דיגיטלים להנגשת תוכניות טיפול אישיות מהבית כולל יכולת מעקב ואינטרקציה.

לארגון  ומאפשרת  עניין  ותחומי  חברים  עם  פשוט  באופן  אותו  מקשרת  המטופל,  את  מעצימה  המערכת 
הבריאות להנגיש את תוכניות הטיפול באופן אישי ומרחוק ובאופן אינטגרטיבי הכולל הן הבטים שונים – 
מנטליים, חברתיים, ורפואיים. אני )רמי קירשבלום( ושותפי, מאיר שרייבר, רצינו לסייע לקרובי משפחתינו 
המתבגרים, ושאלנו: ״מה אנחנו מאחלים לעצמינו ולקרובי משפחתינו כשנתבגר?״ הבנו שלהזקין זה לחיות 
לשימוש  קלה  פלטפורמה  לפיתוח  אותנו  הוביל  הדבר  תוכן.  ומלאי  מעניינים  חיוניים,  משמעותיים,  חיים 
שמעצימה את המשתמשים ומחברת אותם למה שהם אוהבים ומאפשרת לארגון הבריאות להנגיש את טיפול 
אינטגרטיבי והאישי בבית. המערכת של יוניפר פרוסה היום בקרב אזרחים ותיקים רבים ברחבי בארץ ובחוף 
דיורים  עיריות,  והעבודה,  הרווחה  משרד  כמו  שלהם  השירות  להנגשת  שונים  ארגונים  ומשמשת  המערבי 

מוגנים, מכבי שירותי בריאות – ביתי ועוד.

סרט על השירות - לחץ כאן

היקף הגיוסים?
3 מיליון דולר

האם התחלתם לעשות פיילוטים עם ארגוני בריאות?
התחלנו פיילוטים בארה״ב עם ספק בריאות בתחום בריאות הנפש וקופת חולים. 

רגע משמעותי בסטארטאפ
המסע בנוי מריבוי של רגעים משמעותיים. הראויים לציון הם הרגעים שהמחישו לנו את האפקטיביות והתרומה 
של המוצר. למשל מחקרים שנערכו על ידי גופים אחרים בארץ ובארצות הברית שהראו כי השירות הפחית 
דיכאון ב-28% בממוצע אצל המשתתפים בניסוי והפחתת בדידות )לפי מדד UCLA( ושיפור תפיסת הבריאות 
בקרב משתתפי הפיילוט. עוד רגע משמעותי היה כשהכנסו כלים למעקב אחר השימושיות במוצר וראינו את 
הנתונים והבנו עד כמה האוכלוסיה מבוגרת שאינה דיגיטלית יכולה להשתמש בכלים טכנולוגיים באופן יום 
יומי ברגע שהתפעול הוא פשוט ויש ערך ברור במוצר )70% משתמשים פעילים שבועיים, יותר מ – 30 דקות 

שימוש במערכת של יוניפר עבור משתמש פעיל(

חוויה יוצאת דופן בחיי הסטארטאפ?
במהלך אחד המפגשים הוירטואליים, ובעת שאחת המשתמשות )בת 78( מבצעת את התרגולים של המרצה 
בבית, נכנסה בתה הצעירה ואמרה שלום לאמא בתוך מחשבה שאמא צופה בטלויזיה. האמא אמרה לה – 
״שקט, אני עכשיו מתרגלת עם החברים דימיון מודרך״ הבת, שלא היתה מודעת להצטרפות של אמא לשירות 

של יוניפר, לא הבינה במה מדובר.

ואז, האם פצחה בשורה של הסברים טכנולוגיים לבתה על השירות – ״את רואה את המדריכה, היא מדברת 
איתי עכשיו, ואני וכל החברות שלי מתרגלות, הן שומעות ורואות אותי ואני אותן והכל דרך הטלויזיה״ הבת, 
שהיתה טכנולוגית לחלוטין, לא הבינה במה מדובר ואיך יכול להיות ששורה של אנשים מדברים איתה ועם 

אמא  דרך הטלויזיה ורואים אותם.

היה משעשע לראות אזרחית ותיקה מעדכנת את בתה בהתפתחויות הדיגיטליות האחרונות. הבת ההמומה 
לא הפסיקה להודות למדריכה על השירות הנהדר.

איפה תהיו בסוף 2019?
היעדים העסקיים של יוניפר ל – 2019 כוללים את הרחבת בסיס הלקוחות בארץ ובארה״ב והעמקת השימוש 
של המערכת כמערכת המסייעת להנגיש טיפול אישי בבית מרחוק, טיפולי בריאות הנפש, טיפול אינטגרטיבי 

בקהילה, אשפוז בית, קידום אורח חיים בריא ועוד.

שם חברה: UNIPER -פלטפורמה דיגיטלית
להנגשת טיפול מרחוק לאוכלוסיה המבוגרת

מספר עובדים: 20
מיקום: תל אביב וארצות הברית

שנת הקמה: 2016
www.unipercare.com :אתר

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

Digital.Health.Now. בחודש נובמבר קיימנו את האירוע השנתי לבריאות דיגיטלית

חדשנות  למקדמי  ייחודית  סדנה  קיימנו  האירוע  במהלך  לא...(  עדיין  אנחנו  כי  )התאוששתם? 

מארגוני בריאות במהלכה 120 מקדמי חדשנות מתחומים שונים )צוות קליני, צוות סיעודי, נציגי 

יחידות מחשוב, מנהלי חדשנות ועוד...( השתתפו והגדירו את האתגרים העולים בשלבים השונים 

במודל כניסת החדשנות לארגוני הבריאות. התוצרים הוצגו על קוליסת ענק, נאספו וסוכמו והנה 

התוצרים כבר כאן. מוזמנים ללחוץ על התמונה ולהתרשם מהמודל ומאתגרי ההטמעה שהוגדרו 

על ידי הקולגות שלכם.

לינק לתוצרי הסדנה 

https://innovationisrael.org.il/program/3749
https://www.youtube.com/watch?v=-FKGETZdpbo
https://mailchi.mp/israelinnovation/innovaitonenablers
https://mailchi.mp/israelinnovation/innovaitonenablers
https://docs.wixstatic.com/ugd/83bdb1_208eb67a5b3f420495cf87de7e27a1eb.pdf
https://docs.wixstatic.com/ugd/83bdb1_208eb67a5b3f420495cf87de7e27a1eb.pdf

