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  רקע

נמצא בהאצה בעולם הבריאות בארץ ובעולם, וצפוי לשנות את פני הרפואה הרפואית והיזמות חדשנות תחום ה

מודל אספקת השירות הרפואי, בשיטות העבודה ובשילוב בשנים הקרובות, כפי שיבוא לידי ביטוי בשינוי 

 . מניעת מחלותו, טיפול באבחוןטכנולוגיות מתקדמות 

 להובילהרפואיות אשר יוכל  הטכנולוגיותרפואי מיומן בתחום  דםא חחולים חסרים בכהבריאות ובתי הארגוני 

 הכנסת ואתהבריאות  ארגוניכוון את מדיניות ל סייעובכך ל ,ותניחדש בטכנולוגיות ושימוש איתור, תוחיפ

 מעונייניםהמבינים,  מומחיםרופאים בחסרה  הבריאות ותטכנולוגי תעשיית. מנגד, גם הרפואיות הטכנולוגיות

 תבבניי, להיות שותפים םלצוותים המפתחים על מנת לסייע בהכוונת זו, להצטרף בתעשייהומסוגלים להשתלב 

 תוכנית השתלמותעל ידי החברה הישראלית לטכנולוגיה עילית ברפואה נבנתה לאור כך  מחקרים נדרשים ועוד. 

הן בארגוני  ,הובלת החדשנותבעמדת  יוכלו להשתלב בוגרי ההשתלמות רפואית.ויזמות בחדשנות עמיתים 

  ובכך יהווה גשר בין שני עולמות אלה.  ,הבתעשייהבריאות והן 

 משך ההשתלמות מבנה ו

 .שנה בחצי משרההוא ההשתלמות משך 

  חלק עיוני ומחלק של חשיפה מעשית.ממורכבת ההשתלמות 

 וכן ,(בהמשך)כמפורט  שונים בתחומים הרצאות שיכלול ,שבועיים בן מרוכז ותמבוא קורסיכלול  העיוני החלק

יום אורכו של . (ימי לימוד 31 ל)סך הכ תוההשתלמכל תקופת לאורך  בשבועיים פעם ודיונים צאותהר ימי

 שעות לימוד, חלקן בהוראה פרונטלית וחלקן בדיונים.  8 הואשתלמות הה

 פיתוח:  רפואית חדשנות של עיקריים בתחומים העוסקותבתעשייה בחברות תתקיים  מעשיתהחשיפה ה

חשיפה  ויעבור, אלו תחומים שלושת מתוך שנייםמשתלם יבחר  כל תרופות, מכשור רפואי ורפואה דיגיטלית.

שהינו אחראי על ההשתלמות למשתלם יוצמד  .שבחר בתחומים שיעסקוחברות  בשתיבת חמישה חודשים 

המשתלם בגורמים המאיצים והמעכבים עובד בחברה בדרגה ניהולית בכירה. בתקופת החשיפה בחברה יתנסה 

 ולתהליכים המרכזים בהתפתחותה.  קידום הפעילות בחברה

או תוכנית חליפית  מוביל בתחום זה במרכז אוניברסיטאי שבוע השתלמות בחו"ללכלול יכולה ההשתלמות 

את הקבוצה וכן לגבש  ,גם בעולם זו הבתעשייידע ולהיבטים לחשוף את המתמחה ל ת שבוע זה הינהמטר .בארץ

  .כמובילה בתחום על מנת שתהווה גרעין להמשך וביסוס התחום בארץ

 מטרות ההשתלמות

  תוך הקניית ידע ומיומנות מעשית  ,רפואיתויזמות  חדשנות בהיבטים המיוחדים של מומחיםרופאים הכשרת

 במעטפת וכן, תרופות, מכשור רפואי ורפואה דיגיטלית פיתוח:  של התחום ליבההתחומי  שלושתב

 לביןכלו ליצור ערוץ דו כיווני בין הרפואה הקלינית יו כך. הרפואית היזמות עולם של והמשפטית הרגולטורית

לתרום לפיתוח אופקים חדשים בניהול חדשנות רפואית בארגוני בריאות וכן  ,הרפואיות הטכנולוגיותעולם 

 . זו המחקר ופיתוח בתעשייב

 ,ניסיון ומיומנויות בכדי שיוכל לתמוך בפיתוח מוצרים שונים, לעזור בהפיכת רעיונות  הבנה, רכישת ידע

 .הרפואית המערכת של לצורך תפעולי או אבחוני, טיפולי לפתרוןמהשדה הקליני 

  משתלםמה דרישות הבסיס

 .מתחומי המומחיות ברפואה באחדבעל תעודת מומחה  .1

 ין בתחום ומעונין להשתלם בנושא.יענ בעל .2

 . בעתיד ההשתלמות ולשלב בין התחומים במשךשילוב עבודה קלינית ב מעוניין .3

 . של ועדת ההשתלמות איון קבלהיר מעבר .4
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 המוסד השולח לקבל את המשתלם בחזרה לתפקיד אותו ביצע לפני היציאה להשתלמותהצגת התחייבות מ .5

 ם התחום.ממשקים עבתפקיד שיש לו או לתפקיד העוסק בניהול חדשנות רפואית בארגון או /ו

 בתוכנית דרישות מהמשתלם

לאורך עיוניים  השתלמות ימי, המבואותמהזמן בכל אחת מהפעילויות )קורס  לפחות 80% ב השתתפות .1

 .(החברות בשתי חשיפה מעשיתהתוכנית, 

 .דעת חיובית משתי החברות בהן השתלם חוות .2

בה יוצגו היבטים בפני ועדת ההשתלמות,  ,ות בהן השתלםחבראחת מהכל ב ההשתלמות על מצגת הצגת .3

 .לפני ופעל יזם םמשתלשה מעלה,בין השאר מאלה שהוזכרו  ,מתוך תחומים שונים

 עמיתיםהועדת השתלמות 

, נציג מהמועצה ברפואה לטכנולוגיה עילית הישראלית החברה חברירופאים  5כוללת עמיתים הועדה השתלמות 

הוועדה תהיה אחראית על עובדים בכירים בתחום טכנולוגיות עילית שאינם רופאים.  3וכן  "ינציג הר ,המדעית

 כל היבטיה. ההשתלמות על 

 : תפקידי הוועדה להשתלמות עמיתים

רבע בהיקף הנחוץ ללגיבוי במידת הצורך )נוספות  וכן חברות, בחירת החברות בהן תתבצע ההשתלמות .1

הוועדה תבחן את בקשות החברה, ותגיש את  .מטה שהוגדרוממספר המשתלמים( על פי הדרישות 

 המלצותיהן לאישור על ידי ועדת ההכרה.

 בחירת המשתלמים על פי הדרישות שהוגדרו.  .2

 מעקב אחרי תוכנית הלימודים העיונית. .3

לגבי  והחונכיםהמנהלים המלווים אותם  ,הדיווחים של המשתלמיםמעקב אחר ההשתלמות וקבלת  .4

 בתקופת ההשתלמות. ת ובעיות שעולותהתקדמות ההשתלמו

, וודא עם המשתלם שאכן הוא מקבל את התמיכהתפקידו יהיה לעקוב וללכל משתלם שרופא  חונךציוות  .5

שהוגדרה מול כל אחת משתי  הידע והמיומנויות בתחום אליו הוא נחשף ברמה גבוהה ובהתאמה לתוכנית

 .החברות

, הערכת העיונית, החשיפה והתהליך כולו ושל החברותסיכום והצגה של משובי המשתלמים את הלמידה  .6

  לקחים.והפקת  המשתלם, התוכנית

 ההשתלמות.הגשת המלצה למועצה המדעית לאישור סיום  .7

 

 לקבל משתלמים תמעוניינוהבתעשייה  מחברות דרישות הבסיס

 . (תרופות, מכשור רפואי ורפואה דיגיטלית עיסוק בתחום טכנולוגיה עילית ברפואה )פיתוח .1

 בהיקף של יומיים בשבוע משך חמישה חודשים.  ידע, יכולות ונכונות לחנוך וללמד את המשתלם חברה בעלת .2

 כולל מנהלים ומפתחים ולפחות רופא אחד.  ,עובדים 10חברה בגודל של מעל  .3

 : יש מוצר בפיתוח בשלב מתקדם לחברה .4

 לפחות. ניסוי בשלב שני - בפיתוח תרופות  

 מוצר אחד שהראה תוצאות חיוביות במספר נבדקים לפחות - בפיתוח מכשור. 

 במוצר שנמצא בשלבי יישום מעשי. - ברפואה דיגיטלית 
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 .לנדרש החברה תמנה מנהל בכיר שיהיה אחראי על ההשתלמות, ויכין תוכנית במסגרתה ייחשף המשתלם .5

והחברה עובדים בהתאם לתוכנית. את המנהל  שהואויוודא  ,האחראי יהיה בקשר רציף עם המשתלם

שיוגדר גיה עילית ברפואה או צוות ונולטכתאשר ועדת ההשתלמות של החברה הישראלית להאחראי 

 , לאחר ראיון אישי. מטעמה

מחקר חקר שוק  : כגון לפחות, מהתחומים העיקרים 5 -ל ףתוכנית לפיה המשתלם ייחש תציגהחברה  .6

שלבי פיתוח ;  חיפוש מקורות מימון ; לפיתוח שמתוכנן בחברה עסקיבניית מודל  ; והקשר בין הרעיון לצורך

תהליכי רגולציה של פיתוח ואישור  ; מוצרל ועדדרך פטנט  ,רעיוןהמהחלק שלבים בהתפתחות חברה  ; מוצר

 .הטמעת מוצר בתוך ארגון בריאות ועוד ; מוצר

ציבוריים אחרים העוסקים בחדשנות, כמתאימה או גופים  8400אחד מגופים כגון מהחברה תגיש המלצה  .7

 להשתלמות עמיתים כמוצע.

ותעביר המלצה לאישור את התוכנית המוצעת על ידי החברה, ועדת ההשתלמות תסקור את ההמלצה ו .8

 עליונה במועצה המדעית.ההכרה הועדת 

 למשתלמים חונכים

 ניסיון בתחום של חדשנות ויזמות רפואיתבעל שאינו מתוך החברה בה הינו משתלם,  ,חונךלכל משתלם יוצמד 

 ברפואה למשך כל תקופת ההשתלמות. 

 : החונךתפקידי 

  תוך (החברות בשתיפעם בשבועיים עם המשתלם ופעם בחודש עם המנהל האחראי בחברה ) שיחותקיום 

 .למשתלם נותזמי

 אם יש צורך בשינויבו ,חסמיםהסרת תפתחות, הלמידה והע ההשתלמות על פי התוכנית, הביצואחר  מעקב 

 התאמות, או 

 על חריגות מהתוכנית או צורך  ,אחת לחודש על התקדמות בהתאם לתוכניתלוועדת ההשתלמות  דיווח

 כיפות.תבהתאם ל בשינוי חברה

 תחומי הידע הנדרשים

 רפואה דיגיטלית

 עולם המונחים של רפואה דיגיטלית  הכרת 

 כלים ללמידה מתן.  

  טכנולוגיות בינה מלאכותיתהרחבת הידע בתחום.  

 : נושאי הלימוד

 יעסקו בקשר בין מאפייני הנתונים לפוטנציאל ההצלחה של הטכנולוגיות ו ,דרכים שונות לייצוג וניהול הנתונים

  .החדשות

 .מתודות שונות ללמידה מנתונים ויצירת מערכות תומכות החלטה לרופאים 

 םהבנת סביבת הקידוד ומודלים חישוביי. 

  :של מושגים רפואיים שיטות קידוד ,תדימו/טקסטואליים, תמונותטבלאי,  / מובנה מידעסוגי נתונים. 

  הנחיה עם למידה כולל למידה אלגוריתמיסוגי ((supervised learning .ומודלים גרפיים הסתברותיים 
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 Deep Learning -  הכרוכים האתגריםו הצלחה סיפורי, השימושים, התאורטי הבסיס, הטכנולוגיההבנת 

 .בטכנולוגיה בשימוש

 תרגום מודלים מתמטיים של אלגוריתמים שונים למציאות רפואית. 

 הכרוכים בהגנה על מסד נתונים,  האתגריםמשמעות השימוש בענן וBlockchain. 

  פיתוח תרופות

 עולם הפארמה הכרת.  

 הפרה קליני שכולל  שלבדרך , המולקולההחל מזיהוי תרופות פיתוח הבנת לואסטרטגיה  כלים לבניית מתן

הפיתוח הקליני והפאזות השונות, הדרישות הרגולטוריות ועד , רמקוקינטיקה ופרמקודינמיקהפ ,פורמולציה

 . הרשויות בעולם ובישראלשל 

 פיתוח חיסונים, מוצרים ביולוגים : כגון  ,סיתאפיתוח של מוצרים שונים מעבר לתרופה הכימית הקל הכרת

 וטיפול בתאים. 

 : נושאי הלימוד

 הכרת עולם הפארמה בעולם ותפקיד הרופא בו. 

  וולידציהזיהוי מולקולה מובילה כימית או ביולוגית.  

 מטבוליזם של תרופה, פמקוקינטיקה ופרמקודינמיקה. הבנת תכנון הפורמולציה,  : פרה קליניקה 

 כולל פאזות  -לפיתוח קליני הכנת תוכניתI  עדIII.   

 3 ההבנת תפקיד ותכנון ניסויים בשוק  )פזb  4ו(. 

 ומגמות חדשות בפיתוח הקליני , שימוש בביומרקרים,חידושים בפיתוח הקליני. 

 הבנת האיכות : GPV, GMP, GCP. 

 לניסויים ובשוק. טיחות התרופות מהשלב הפרה קליניהבנת הב 

 אישורים שונים בעולםהבנת תמחור המוצרים ב. 

 פיתוח חיסונים. 

 Cell Therapy – שימושים בהווה ובעתיד, אתגרים רגולטורים. 

 Gene Therapy. 

 של מוצר, אסטרטגיה רגולטורית בפיתוח, הגשות לאישורים  גכולל תיו הרגולטוריות הבנת הדרישות

 לרשויות בשלבים השונים, בחינת הרשויות ותהליך האישור על ידי רשויות.

 רפואי מכשורפיתוח 

  הרישום והדרישות הרגולטוריות הגלובליות )רגולציה אמריקאית, אירופאית וישראלית(הפיתוח, עקרונות כרת ה

 בכל שלב של מחזור החיים שלו ובכלל זה את דרישות האיכות והקליניקה. ,ממכשיר רפואי

 : נושאי הלימוד

 ה, כולל הסכמים, היבטים משפטיים ו מבנה חברIP. 

 הן כיזם והן כיועץ מקום הרופא בתהליכי החברה. 
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 םים וקלינייקליני תכנון וביצוע של ניסויים פרה. 

 תכנון פיתוח מוצר מהבנת הצורך, הוכחת היתכנות ועד לשיווק. 

 שיתופי פעולה עם ארגונים וחברות שונות. 

 שקיעיםונקודת הראות של המ סלרטורים, אינקובטוריםק, אפשרויות שונות, אמקורות השקעה. 

 הסביבה הרגולטורית וקלסיפיקציה של מוצרים. 

 תהליכי רישוי המוצריםביקורות ,דרישות איכות של המוצרים ,. 

 הפער משמעות מעורבות של רופא בתחום, אורח חיים, מחויבות, הרופא כיזם, הקשר עם משקיעים כרופא ,

 .בין הצורך לאפשרות וכדאיות הפיתוח

  חברה, פיתוחה והתמודדות עם השינוייםמעבר ממחקר ופיתוח עד להקמת. 

 יזמות  רפואית ורגולציה בעידן הטכנולוגי בבריאות 

 כלים ומונחים להבנת תהליכים ומודלים עסקיים ביזמות ובתחום פיתוח טכנולוגיות רפואיות.  הקניית

 : נושאי הלימוד

 כלליםהרגולטורית הרלוונטית לעבודה היזמית של רופאים, לפעילות בתי חולים, הגנת פרטיות,  מערכתה 

 ,פרטיות הגנת, חולים קופות, חולים בתי, רופאים על החלים

 ומסגרות הרפואה בתחומי חדשות לטכנולוגיות רגולטוריים אישור מנגנונישל  כרהה, רוחני בקניין יסודות 

 התקשרות משפטיות.

 הצגת, ומתן משא, שוק גודל, תאגידי ממשל, ותגמול מניות, מימון מקורות, השקעות:  עסקיים כולל עקרונות 

 .כתובה תקשורת, PITCH –רעיון 

 יסודות גם כמו, מסחריים גופים עם וההתקשרויות היזמות בעולם מקובלים ומתווים מנגנונים, עקרונות 

 והחיבור עדכניות מגמות, רעיונאות של מסגרות המשתלמים בפני יוצגו, בנוסף. ומתן ומשא פרויקט בהצגת

 .ארגון בתוך חדשנית פעילות והובלת חברתית ומדיה רפואה שבין

 והובלת שכנוע, רעיונאות מסגרת, הבריאות בעולם חברתית מדיהוכיוונים לעתיד,  עדכניים ותהליכים מגמות 

 . ארגון בתוך חדשנות

 

 

 

 

 

 


