
 

 

     

 

 "חדשנות בסיעוד אונקולוגי"השתלמות בנושא 

 

בתחום האונקולוגיה, המחקר המתפתח בתחומים ספציפיים  פריצות הדרך הרפואיות והטכנולוגיות המואצות

רפואה מותאמת אישית, התפתחות הטיפול מרחוק בעולם מקוון ודיגיטלי, בינה כהמגמות בעולם ובארץ )

, פיתוח תחום הפליאציה, פיתוח תחום מומחיות קלינית והרחבת סמכויות בסיעוד Big Dataמלאכותית, 

ים ומחייב על הסיעוד האונקולוגיבאופן ניכר , כל אלה משפיעים תהקורונה הנוכחימגפת ...(, כמו גם האונקולוגי

באדם בטיפול האונקולוגי/ת ות /תפקיד האחבעידן כזה רווי שינויים משמעותיים, . התאמתו למצב המשתנה

 ואיכות חייו.  שיפור תוצאי הבריאות, ללהצלחת הטיפול קריטיהינו  ובבני משפחתו שחלה בסרטן

להכיר את עולם החדשנות והיזמות  על מנתעבור הסיעוד האונקולוגי,  מכאן עלה הצורך בהשתלמות בסיסית

יילמד חומר תיאורטי אודות חדשנות מהי  ,סדנאהבמסגרת סיעוד האונקולוגי בפרט. במערכת הבריאות בכלל וב

הצרכים בשדות מיפוי ו (unmet need))מושגי יסוד, עקרונות ותהליכים(, כמו גם זיהוי והגדרת אתגרים 

 מעולם החדשנות.ותכניות לשיפור, תוך שימוש בכלים מקוריים יועלו רעיונות  בנוסףהקליניים השונים. 

בהשתלמות  .2022העמותה לקידום הסיעוד האונקולוגי לשנת  הסדנא מיועדת לאחים ואחיות, חברי/ות
 אחים ואחיות  40ישתתפו כ 

   , גבעתיים7ה בסרטן, רחוב רביבים מקום ההשתלמות: האגודה למלחמ

 30.5.2022, 23.5.2022 ,16.5.2022תאריכי ההשתלמות: 

 
 מטרות:

 האונקולוגי לאתגרי הסיעודפתרונות חדשניים  לאפשר הזדמנות להכיר וללמוד שיטות למציאת . 1
 . ללמוד כיצד למתג ולשווק רעיון2
 . להניע אחיות אונקולוגיות לייצר מיזמים חדשניים וטכנולוגים בשדה קליני3
 . להתנסות בבניית מיזם חדשני בשדה הקליני בו אני עובד/ת4
 
 

 
  ions.service@gmail.com במייל 1.5.2022 תאריך עד ,העמותה מזכירת ,ברנע רוני אצל הרשמה

 .מוגבל המקומות מספר
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 מרצים  ומנחי סדנאות נושא שעות תאריך
מטרות פתיחת הקורס: ברכות, הסבר על  9:00-9:20 16.5.2022

התנהלות הקורס, ציפיות, נהלים, דרישות, ו
 היכרות

 
 

הרפואי המרכז , נטלי גרקוב
 אסותא, אשדוד.

 חדשנות מהי, דמות היזם, יזמות, סוגי 9:20-10:30 
 ארגונית  פנים יזמות ויזמות

 
 

 ,דר' קובי ענבר
Senior Lecturer, Head, Uzi 
Wexler Graduate Program 
inTechnological 
Entrepreneurship.Department 
of Industrial Engineering and 
Management at Azrieli 
College of Engineering 
Jerusalem. Head of eHealth 
Ventures Physician-
Entrepreneurs Acceleration 
Program at Maccabi 
Healthcare Services and 
University Hospital, Samson 
Assuta, Ashdod 

 
 

 הפסקה 10:30-10:45 
 

 

 רעיון, בדיקת לבחינת הקריטריונים גיבוש 10:45-12:00 
 חיצוני –פנימי  ניתוח הרעיון, היתכנות

Swot)) 
 
 

 דר' קובי ענבר,
Senior Lecturer, Head, Uzi 
Wexler Graduate Program 
inTechnological 
Entrepreneurship.Department 
of Industrial Engineering and 
Management at Azrieli 
College of Engineering 
Jerusalem. Head of eHealth 
Ventures Physician-
Entrepreneurs Acceleration 
Program at Maccabi 
Healthcare Services and 
University Hospital, Samson 
Assuta, Ashdod 

 
 יצירת מומנטום וחדשנות בעולם משתנה 12:00-12:40 

 
     מנכ"ל, דותן בוכסוילר

HyLab  עבדות חימ. 
 ד"ר רוני כהן מנכ"ל חברת

Alagene (חברת בת של Hylabs) 
 הפסקה 12:40-13:00 

 
 

צרכים של מטופלים, בני  סדנא: הגדרת 13:00-14:15 
הזדמנויות  חלון משפחה ואנשי צוות, זיהוי

בשדה הקליני בו אני עובד, עקרונות בביצוע 
 השוק בשדה הקליני והערכת סקר

Lionel Mitelpunkt, 
 ''מרחוק -מנכ"ל מייסד 



 
 

 דיון 14:05-14:30 
 

 

23.5.2022 
 

 (ROSH) חברת תרופותחדשנות  9:30 -9:00
 שיפור מסע מטופלת סרטן שד

 

גב' מיכל גולפור, מנהלת אשפוז 
יום, מרכז רפואי שיבא, תל 

 השומר
חיי הרעיון  מסלול סוגי רעיונות חדשים: 10:45 -9:30 

מרכזיים בדרך  צמתים הגייתו,מרגע 
לאי סיום  וסיבות הצלחה אחוזי ליישומו,
 התהליך.

 
 

 דר' קובי ענבר,
Senior Lecturer, Head, Uzi 
Wexler Graduate Program 
inTechnological 
Entrepreneurship.Department 
of Industrial Engineering and 
Management at Azrieli 
College of Engineering 
Jerusalem. Head of eHealth 
Ventures Physician-
Entrepreneurs Acceleration 
Program at Maccabi 
Healthcare Services and 
University Hospital, Samson 
Assuta, Ashdod 

 בריאות דיגיטאלית: העתיד כאן 10:45-12:00 
 
 
 

 אלעד גוז, 
החדשנות, במרכז מנהל מרכז 

 רפואי שערי צדק, ירושלים

  הפסקה 12:00-12:30 
סדנא: יצירתיות בסיעוד אונקולוגי בפתרון  12:30-14:00 

 (קטיםובניית פרוי בעיות )סדנת רעיונות
 
 

Lionel Mitelpunkt, 
 ''מרחוק -מנכ"ל מייסד 

 דיון 14:00-14:30 
 

 

30.5.2022 9:00-10:15  
 דיגיטלי, פטנטיםחדשנות בפיתוח מוצר 

 
 

Adv. Julian Charbel Jubran, 
MA ,Enterepnuer 

  הפסקה 10:15-10:30 
תמיכת המדינה בקידום  –רשות החדשנות  10:30-11:45 

 החדשנות
 

  שומרת שוורץ,
מנהלת , סגנית ראש צמיחה

רשות , בכירה, פיתוח עסקי
 החדשנות

 
 דר' אילן ששון בינה מלאכותית 11:45-12:45 
 הפסקה 12:45-13:00 

 
 

סדנא: יצירתיות בסיעוד. הצגת פרויקטים  13:00-14:30 
 נבחרים על ידי משתתפי הקורס

 
 

Lionel Mitelpunkt, 
 ''מרחוק -מנכ"ל מייסד 

 סיום הסדנה   14:30-14:45 
 

 

 



 

 


