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 לפרטים נוספים 
ולהגשת מועמדות לחץ כאן <<<

תחום טכנולוגית העילית ברפואה מתפתח באופן מואץ בארץ ובעולם והינו בסיס לפיתוחים חדשניים אשר ישנו את פני 
הרפואה בהיבטים רבים בהם: מודל אספקת השירות הרפואי, תהליכי העבודה, שילוב טכנולוגיות מתקדמות באבחון, 

טיפול, מעקב ומניעת מחלות. 

עם זאת, קיים מחסור בבתי החולים ובקופות החולים -ברופאים בעלי ידע ומיומנויות בתחום הטכנולוגיות הרפואיות אשר 
יוכל להוביל איתור, פיתוח ושימוש בטכנולוגיות חדשניות ובכך לסייע לכוון את מדיניות ארגוני הבריאות ואת הטמעת 
הטכנולוגיות הרפואיות לשירות. מנגד, גם תעשיית טכנולוגיות הבריאות חסרה ברופאים מומחים המבינים, מעוניינים 

ומסוגלים להשתלב בתעשייה זו, תוך הכוונת הצוותים המפתחים, הובלת מחקר בנושא, ועוד. 

מתוך הכרה בחשיבות שינויים אלה, כמו גם הדחיפות שבכך בעת הזו, הוקמה החברה הישראלית לטכנולוגיה עילית 
ברפואה במסגרת הר"י שמטרתה לפתח ולקדם תחום זה. 

להקמת  המדעית  והמועצה  הרפואית  ההסתדרות  עם  יחד  ברפואה  עילית  לטכנולוגיה  החברה  פעלה  מיסודה,  עם 
בוגרי ההשתלמות  )בכל תחום(.  ביזמות וחדשנות, בה ישתתפו רופאים מומחים   )FELLOWSHIP( השתלמות עמיתים

יוכלו להשתלב בהובלת החדשנות והיזמות הרפואית הן בארגוני הבריאות והן בתעשייה.

לראשונה בישראל!
קול קורא לרופאות ולרופאים בעלי תואר מומחה

 החברה הישראלית לטכנולוגיה עילית ברפואה, גאה להשיק:
השתלמות עמיתים בחדשנות ויזמות רפואית

FELLOWSHIP התכנית מוכרת ע"י המועצה המדעית של הר"י כהשתלמות עמיתים

מטרת התוכנית 
להקנות  ידע ומיומנות מעשית בשלושת תחומי הליבה של טכנולוגיה עילית ברפואה: פיתוח תרופות, מכשור רפואי ורפואה 
דיגיטלית, וכן במעטפת הרגולטורית והמשפטית של עולם היזמות הרפואית לרופאים, קלינאים מומחים, כך שבתום ההשתלמות 
יוכלו לשלב בין העבודה הקלינית לבין תחום זה. במהלך ההשתלמות ירכוש המשתלם את ההבנה, הניסיון והמיומנויות הנדרשים 
בכדי שיוכל לתמוך בפיתוח מוצרים שונים, לעזור בהפיכת רעיונות מהשדה הקליני לפתרון טיפולי, אבחוני או תפעולי לטובת 

קידום מערכת הבריאות.

מחזור ראשון ייפתח במאי 2021

 משך התוכנית שנה, בהיקף של חצי משרה, וכוללת לימודים עיוניים וכן שני סבבי חשיפה מעשית
)5 חודשים כ"א( בשתי חברות מובילות בתחומים שונים. דמי השתתפות בתוכנית הינם 5,000 ₪

 מס'
המקומות מוגבל 

- הקדימו 
להרשם 

 תכנית
ראשונה תחל 
במאי 2021

 הפניה מיועדת לרופאות
ורופאים כאחד

ד"ר חדוה ווליוביץ, יו"ר החברה
ד"ר מירי מזרחי ראובני, מזכירת החברה

פרופ' אלי שפרכר, גזבר החברה

 פרופ' נועה ליאל, ראש תוכנית השתלמות
עמיתים ויו"ר וועדת חינוך

הוועד המייסד של החברה לטכנולוגיה עילית ברפואה:

מועד אחרון להגשת מועמדות וקבלת מכתבי ההמלצה 07.02.2021 ראיונות קבלה יתבצעו במהלך פברואר 2021
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