קול קורא

לתמיכה בקידום תהליכי חדשנות בארגוני בריאות
 ,HealthILקהילת החדשנות בבריאות של ישראל ,מיזם משותף של המכון
הישראלי לחדשנות עם משרד הכלכלה ,ישראל דיגיטלית ,רשות החדשנות
ומשרד הבריאות יוצאת בקול קורא לתמיכה בקידום פעילויות חדשנות בארגוני
בריאות )בתי חולים וקופות חולים( בישראל.
רקע
ארגוני הבריאות פועלים מאז הקמתם ללא לאות למצוא פתרונות חדשניים לאתגרים עימם הם
מתמודדים – אתגרים קליניים ,אתגרים תפעוליים וכמובן האתגר לספק מענה איכותי בהעדר משאבים.
הם עושים זאת באמצעות פיתוח והטמעה אמצעים ויכולות חדשניים ,פיתוח שיטות הפעלה ומתן מענה,
ועוד.
בתקופה זו ,ניתן לראות שארגוני הבריאות נמצאים במהלכה של קפיצת מדרגה באופן שבו הם מנהלים
את מהלכי החדשנות בתחומם .ניכר כי במרבית הארגונים קיימים בעלי תפקיד מוגדרים לקידום התחום,
נוצרה שפה משותפת ובארגונים רבים קיימת הכרות עם כלים לקידום חדשנות .כמו כן ,מתפתחים
תהליכי שיתוף בידע ובלמידה הרוחבית.
קפיצת המדרגה הנוכחית משקפת התקדמות נוספת במיסוד התחום ומינוף הערך שלו לארגון – זוהי
תחילת מעבר מחדשנות ספורדית המעוררות התלהבות וגאווה לתפיסה אסטרטגית הכוללת תחומי
מיקוד ומנגנונים שיטתיים ,רציפים ומתוקשרים פנימה והחוצה ונוגעים באתגרי הליבה של הארגון.
קפיצה זו מלווה בשינוי באתגרים עימם מתמודדים הארגונים  -מאתגרים של לעורר את תחושת הצורך,
הבנת ההזדמנות והנכונות לקפוץ למים לאתגרים מורכבים יותר ,כבדים יותר ויקרים יותר  -אתגרים של
מיסוד ,בניית מנגנונים ותשתיות והתמקצעות.
 HealthILמובילה ומקדמת את האקוסיסטם בישראל בתחום החדשנות בבריאות ופועלת להטמעת
טכנולוגיה ולקידום טרנספורמציה דיגיטלית במערכת הבריאות .מאז הקמתה פועלת  HealthILבאופן
צמוד ורציף עם ארגוני הבריאות ושחקנים נוספים באקוסיסטם – ממשלה ,חברות טכנולוגיה וסטארטפים
להטמעת חדשנות ובריאות דיגיטלית בארגוני בריאות .מתוך הכרות מעמיקה זו ,פותחה גישתנו
הייחודית – חדשנות פתוחה ממוקדת אתגרים.
כל אלו ,מאפשרים לנו לתת תמיכה למנהלי חדשנות בארגוני בריאות ,לחברות טכנולוגיה וליזמים בכדי
לגשר על הפערים הקיימים בתחום ,ולוודא כי יותר ויותר שחקנים באקוסיסטם עובדים יחד באופן
אפקטיבי.
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מתוך כך ,וכמענה לצרכים הנוכחיים של ארגוני הבריאות HealthIL ,יחד עם ועדת ההיגוי של הקהילה,
בחרנו בשנה זו להתמקד בשני ערוצי פעילות מרכזיים:
האחד ,ערוץ רוחבי ,שבמסגרתו נרחיב את מאגר הפתרונות הטכנולוגיים לאתגרים שאותם זיהינו
כאתגרים רוחביים במערכת הבריאות  -שחיקת צוות רפואי ,התמודדות עם שוויוניות בבריאות
ולוגיסטיקה בבריאות .פתרונות אלו יונגשו במסגרת אירועי חיבורים שונים שיתקיימו לאורך השנה.
הערוץ השני ,נותן מענה לצרכים פרטניים של ארגוני בריאות אשר מקימים ומפתחים את מערך החדשנות
שלהם בימים אלו .במסגרת ערוץ זה אנו יוצאים בקול קורא להפעלת תהליכים פרטניים בארגוני
הבריאות על מנת לאפשר מענה שיוויוני ורחב לכלל ארגוני הבריאות בארץ.

תיאור הקול הקורא
מטרת הקול הקורא
 HealthILהנו משאב לאומי המאפשר לארגוני הבריאות להרחיב את פעילותם בתחומי החדשנות
הארגונית והחדשנות הפתוחה על בסיס כלים והכוונה לניהול חדשנות בת-קיימא ,ניהול שיתופי פעולה
והטמעת פתרונות חדשניים .מטרת הקול הקורא הנה לאפשר לכלל ארגוני הבריאות להנות מסט היכולות
של הקהילה על בסיס קריטריונים ברורים.

במסגרת הקול הקורא ניתן להגיש בקשה לשתי פעילויות אפשריות:

1

סדנה פנים ארגונית לאיתור אתגרים :

סדנה לצוות רב תחומי בארגון ,לזיהוי האתגרים
המרכזיים שאותם מעוניין הארגון לקדם באמצעות
חדשנות פנימית או חדשנות פתוחה.
הסדנה מהווה בסיס להתנעת תהליכי חדשנות
בארגוני בריאות ומאפשרת רתימת המשתתפים
לתהליכים
ולבניית תשתית למיקוד פעולת מערך החדשנות.
משך הסדנה הנו  4שעות והיא מתקיימת בארגון
הבריאות .במהלכה ,נבין מהי חדשנות בבריאות,
כיצד מגדירים אתגרים ונגדיר את אתגרי הארגון
הספציפי .תוצרי הסדנה הנם רשימת אתגרים
ותעדוף האתגרים ע"י הארגון.
תהליך ההכנה דורש שתי פגישות הכנה עם הצוות
המוביל את הסדנה להגדרת התחומים בהם יאותרו
האתגרים ופגישת סיכום.

2

איתור פתרונות לאתגר )קול קורא( :

זיהוי אתגר ארגוני אחד בו הארגון מעוניין לזהות
פתרונות קיימים בשוק ולפעול יחד עם החברות
שמפתחות את הפתרון לפיתוח רלוונטי.
במהלך פעילות זו נקיים עם הארגון פגישות
למיקוד וניסוח האתגר ,נפיץ אותו בקהילה
ובערוצי ההפצה שלנו ונאסוף פתרונות
רלוונטיים .לאחר כחודש וחצי נקיים פגישה
להצגת הפתרונות שהוגשו והמלצה להמשך
ההתקדמות עימם.

תנאי הסף לסדנה פנים ארגונית

תנאי הסף לאיתור פתרונות לאתגר )קול קורא(

הסכמה של הנהלת ארגון הבריאות

הסכמה של מנהל ארגון הבריאות

רתימה של לפחות שתי מחלקות בארגון

מחויבות כללית להקצאת משאבים מטעם הארגון
)בין היתר זמן מומחים ,השקעה בתשתיות ,מימון
פיילוטים ועוד(

השתתפות מינימלית של  25משתתפים בסדנה
)שחרור לחצי יום מלו"ז המחלקה(
הסכמה לקיום הסדנה במהלך החודשים
יולי-אוקטובר
בחירת נושאי מיקוד לאיתור האתגרים
התחייבות ל 2-פגישות הכנה ופגישה לדיון
בתוצרי הסדנה
תיאום כל הגורמים הארגוניים הרלוונטיים

התחייבות להקמת צוות משימה פנים-ארגוני ייעודי
לפרויקט
הסכמה עקרונית לקידום פיילוטים או פיתוח
משותף עם חברות )במידה וימצאו מתאימות(
התחייבות להיפגש )אפשר גם וירטואלית( עם כלל
החברות הרלוונטיות במהלך השבועיים לאחר
פגישת הצגת הפתרונות
תיאום כל הגורמים הארגוניים הרלוונטיים

קהל היעד להגשה
ארגוני בריאות בישראל שמעוניינים להרחיב את יכולות ניהול החדשנות ,ברמה הארגונית וכן בחדשנות
פתוחה בעבודה מול חברות טכנולוגיה .בכלל זה  -בתי חולים כלליים ,בתי חולים ייעודיים )פסיכיאטריים,
שיקומיים וגריאטריים( ,קופות חולים )כולל מחוזות(.

דגשים להערכת בקשה
עדיפות תינתן לארגונים שבהם לא בוצעו פעילויות דומות ע"י  HealthILבמהלך השנה האחרונה
בסדנת איתור אתגרים תנתן עדיפות לארגונים בשלבי ההקמה של מערך החדשנות
בתהליך איתור פתרונות תנתן עדיפות לארגונים אשר יש להם יכולת מוכחת לקיום תהליך שת"פ עם
חברות טכנולוגיות ולתחומים בהם לא ביצענו תהליך שכזה בשנה האחרונה
בתהליך איתור פתרונות ינתן יתרון משמעותי להגשות של מספר ארגוני בריאות יחד
בשנה הנוכחית אנו מעוניינים לתמוך בהרחבת פעילות החדשנות בארגוני בריאות ייעודיים ולכן תנתן
עדיפות לפעילויות בתחומי הגריאטריה ,פסיכיאטריה ושיקום

לוחות זמנים
מועד אחרון להגשת בקשות6.6.22 :
מועד אחרון לקבלת החלטה והודעה למתאימים27.6.22 :
תחילת פעילות :החל מיולי 2022

הגשת מועמדות
בטופס ייעודי

בלינק המצורף

הבהרה חשובה
היקף הפעילות של  HealthILנקבע כחלק מהמכרז הממשלתי.
לכן ,לצערנו לא נוכל לתת מענה לכלל הבקשות שיועלו.

שאלות בנושא ההגשה – ניתן לפנות ל
hadask@israelinnovation.org.il

