
 

   
 האגף לבריאות דיגיטלית     המדען הראשי        

Chief Scientist OfficeDigital Health & IT Department                                                           

  

  

  

 

 

 קול קורא למחקרים בנושא "בריאות מרחוק" 

 

לקבלת הצעות  , מודיעים על קול קוראאגף בריאות דיגיטלית ולשכת המדען  הראשי  של משרד הבריאות

 למחקרים בבריאות מרחוק.

 

במספר נתיבים וביניהם: שיפור  ולפעולמערכת הבריאות ב שוויוןמעודד מנוף  יכולה להוותמרחוק  בריאות

-פערים סוציווהנגישות וצמצום פערים הנובעים ממרחק גיאוגרפי, פערי אוריינות יפור שאיכות, ה

 דמוגרפיים. 

 

במסגרת "קול קורא" זה נתמוך בקידום מחקר איכותי, אשר יעזור לקידום השימוש המושכל בשירותי 

פואה הרפואה מרחוק והטמעתם, תוך זיהוי אתגרים ופערים במימוש, ובחינת ההשלכות של שימוש בר

 מרחוק על המטופלים והמטפלים במערכת הבריאות. 
 

בקול הקורא הנוכחי ימומנו מחקרים יישומיים, אשר יניחו את הבסיס להטמעה נרחבת של שירותי בריאות 

 מרחוק:

 הכלכליות והחברתיות של שירותי בריאות  השירות, ההשפעות הקליניות, מחקרים שיימדדו את

תוצאים קליניים, )לרבות שיפור איכות הטיפול, שיפור  תמרחוק במערכת הבריאות הישראלי

 (.מטפלים, היבטי צמצום פעריםו פליםותועלות כלכליות, שביעות רצון מט

  ,מחקרים שייבדקו את איכות הטיפול בחולים כרוניים, תוך שימוש בטכנולוגיות בריאות דיגיטלית

 והאם וכיצד ניתן לשפרם.וכו'  םאלגוריתמי, PROMsאמצעי ניטור מרחוק, שימוש במדדי 

 .מחקרים שייבדקו את רצף הטיפול בין בתי החולים לקהילה והאם וכיצד ניתן לשפרו 

  מחקרים שייבדקו את התקשורת בין מטפלים בארגון או בין ארגוני בריאות שונים והאם וכיצד

 ניתן לשפרה.

 .מחקרים שעושים שימוש בנתוני עתק לניתוח שירותי בריאות מרחוק 

 

למחקר, למימוש של עד ₪ אלף  50-150ת הקול הקורא ימומנו כעשרה מחקרים בסכום של בין במסגר

 שנתיים. היקף המימון יקבע עפ"י שיקול דעת ועדת השיפוט ומשרד הבריאות.
 

 קריטריונים

על החוקר/ת להוכיח מומחיות והתאמה לביצוע המחקר, פרסומים קודמים בעלי תרומה משמעותית 

 נוספים.והישגים אקדמיים 
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 זכאות

או מקבילים ממרכזים רפואיים או   MD, PhD, DMD, DVMרופאים/ות וחוקרים/ות בעלי תואר 

 ממוסדות מחקר אקדמיים  המוכרים בארץ.
 

 ניתן להגיש בקשת מימון אחת בלבד ובכל מקרה לא יתאפשר כפל מימון.

 

שעברה לא יגישו בקשות לקול חוקרים אשר זכו במענק מחקר במסגרת תוכנית רפואה מרחוק  בשנה 

 הקורא הנוכחי.
 

רק למוסד המחקר או לבית  ןיינתניתן לצרף לבקשות גורמים נוספים )לדוגמה מהתעשייה(, אולם המימון 

 החולים.

,  לא 1.11.2022 -למחקרים זוכים אשר לא יוצג עבורם אישור ועדת הלסינקי בתוקף עד לתאריך הקובע, ה

 ישמר המימון .

 

 הגשת בקשות

 יש להגיש את הבקשות בטופס האלקטרוני  על פי ההנחיות:

https://www.health.gov.il/Subjects/research/Documents/instructions_electronic.pdf 

 

הקורא: "שירותי בריאות מרחוק". כמו כן, יש לשלוח עותק  חתום של הבקשה בדואר כפי  יש לבחור בקול

 שמפורט בהנחיות.

  

 תהליך השיפוט

 . 17:00בשעה  31.05.2022 -לתאריך האת הבקשות יש להגיש עד 
 

 רק בקשות אשר תמצאנה מתאימות להנחיות הקול הקורא תועברנה להערכה על פי הקריטריונים שצוינו.

 לב הראשון יתבצע סינון לקביעת ההתאמה לקול הקורא ע"י ועדת השיפוט הייעודית.בש
 

 בקשות שתעבורנה את שלב הסינון הראשוני, תישלחנה לשיפוט.
 

ועדת השיפוט תהיה רשאית לדחות בקשה בשלבי השיפוט השונים מנימוקים מדעיים או מנהליים או על 

 בסיס של חוסר התאמה לקול הקורא.
 

פוט תדרג את הבקשות בסדר יורד מהגבוה לנמוך ועל סמך התקציב שיעמוד לרשות האגף בעת ועדת השי

 שבה יחולקו המענקים.

 

 

https://www.health.gov.il/Subjects/research/Documents/instructions_electronic.pdf
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 חתימת חוזה מחקר

 

 חתימת חוזה מחקר תתבצע בכפוף לזמינות התקציב אשר יעמוד לרשות האגף במועד הרלוונטי.

 

ות המחקר ותפקח על עמידה לשכת המדען הראשי במשרד תוביל ותרכז את תהליך השיפוט של הצע

בתוכנית המחקר שאושרה, בין השאר ע"י דוחות התקדמות מדעיים וכספיים, ותאשר מימון כספי תקופתי 

 בהתאם לביצוע ובהתאם לדוח מדעי וכספי בתום המחקר.

 

 בכל שאלה ניתן לפנות לנציגי אגף בריאות דיגיטלית:

 Oshrat.schneider@moh.gov.ilשניידר -אשרת עטרד"ר 

 moh.gov.il@milman.Ranרן מילמן 

 או לנציגת לשכת המדען הראשי

 irit.allon@moh.gov.il ד"ר עירית אלון 

 

 

 

 ב ב ר כ ה ,

 

 אלון עירית ר"ד

 רפואי למחקר המחלקה מנהלת                  

 

 

 המדען הראשי פרופ' אבי ישראלי,  העתק:

 אגף בריאות דיגיטליתהגב' אסתי שלי, מנהלת 
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