
מאתגר לפתרון
זוהי הזדמנות עבורכם להתמודד עם האתגרים הבוערים ביותר  , "מאתגר לפתרון"תודה רבה שנרשמתם לפרויקט 

.תוך שיתוף פעולה עם אנשי מקצוע מתוך כללית ומחוץ לה, בכללית

:ריכזנו עבורכם מהם השלבים השונים בתהליך ומה הם כוללים

:התכנית כוללת חמישה שלבים עיקריים

shahafsn@clalit.org.il: מנהל חדשנות פנים ארגונית–שחף שניר 

naamab@israelinnovation.org.il: הישראלי לחדשנותהמכון -נעמה באור

(.  בהתאם לזמינות ואילוצים)יתכנו הבדלים בהשקעה בין חברי הצוות –זוהי הערכה של הזמן הממוצע הנדרש * 

: פירוט התהליך

שלב בתהליך
לוחות 

זמנים  
?מה זה דורש ממני?מה השלב כולל

הערכת  

שעות

קול קורא

8.3עד 

קריאה לכל העובדים של הארגון להגיש  

אתגרים באמצעות הפורטל לתוכנית  

'מאתגר לפיתרון'

לאפיין את האתגר•

בעדיפות  )עובדים 6לבנות צוות של עד •

(מרכז רפואי-לצוותים של קהילה

להגיש את האתגר באמצעות הפורטל•

תשובות עבור 

מי שהגיש
1.4עד 

בסוף חודש מרץ תתכנס וועדת  

7אשר תדון ותבחר את , השיפוט

אתגרים שהתקבלו לתוכנית

לאחר הוועדה כל הקבוצות יקבלו  ... לחכות

תשובות  

חיבור 

לחברות רב  

2-לאומיות

:שלבים

אפריל

מחקר ואפיון עומק : סדנה ראשונה•

של האתגר והכנה לראיונות שטח

ראיונות שטח ותיקוף  : לאחר הסדנה•

האתגר עם מטופלים וצוות רפואי

נוכחות חובה בכל הסדנאות  •

תאריכים  )שעות 4-משך הסדנאות כ•

(ישלחו מראש

לאחר הסדנה הראשונה יש לראיין  •

מטופלים או  ( ראיונות10מינימום )

בכל ראיון  . מטפלים הקשורים לאתגר

משך כל  )אנשי צוות 2נוכחים לפחות 

(  ראיון כשעה

עבודה עצמאית -לאחר סדנה שנייה•

על הפתרון  ( עם הצוותים הטכנולוגים)

(שעות שבועיות3-כ)

לכל אורך החודש שיחות ועדכון  •

שבועיות עם נציגי התוכנית

שעות20-כ ניתוח הראיונות וחקר  :סדנה שנייה•

שוק  

תחילת עבודה על  : לאחר הסדנה•

הפתרון

הסדנה השנייה תתקיים יחד עם  *

,  חברות הטכנולוגיה הרב לאומיות

במטרה לבנות תוכנית עבודה יחדיו

גיבוש  

הפיתרון

מאי עד  

ספטמבר

הפתרון יחד  פיתוח: ספרינט של יומיים

עם חברות הטכנולוגיה ובניית מודל  

עסקי

קבוצות  3-לאחר הספרינט יבחרו כ*

להצגה בכנס איכות וחדשנות  

נוכחות חובה באירוע הספינט של כל  •

הצוות

אירוע הספינט הינו אירוע של יומיים •

עבודה עצמאית על הפתרון במהלך •

3-כ)החודשים מאי ועד ספטמבר 

(שעות שבועיות

שיחות עדכון  , לכל אורך התקופה•

שבועיות עם נציגי התוכנית

שעות70-כ

עבודה עצמאית של  : לאחר הספרינט

הקבוצות על הפתרונות  

2020כנס איכות וחדשנות 9.9.2020

נוכחות חובה של הצוותים בכנס •

הצגה מול ועדת השיפוט בהובלת  •

ל"המנכ

שעות5-כ

שעות 95-כ

בתקופה של  

*חצי שנה

:יצירת קשר


