
המחלקה לטכנולוגיות דיגיטליות ברפואה ב- HIT מכון טכנולוגי חולון:

המחלקה והתכנית B.Sc. בטכנולוגיות דיגיטליות ברפואה הוקמו בשנת 2020. התכנית משמשת מחד כתכנית Pre-med בדגש 
טכנולוגי-דיגיטלי, המאפשרת לבוגריה להמשיך ללימודים לתואר ד"ר ברפואה (M.D.) במסלול 4-שנתי בארץ ובעולם, ומאידך 

מכשירה לעולם ה- MedTech אנליסטים וטכנולוגים ש  ל מידע רפואי להשתלבות במרכזי החדשנות בארגוני בריאות (בתי חולים 
וקופות חולים), חברות פארמה, חברות ביטוח רפואי וחברות הזנק בתחום הבריאות הדיגיטלית. כמובן, בוגרי התכנית יוכלו להמשיך 

לתארים מתקדמים בתחומי הביו-אינפורמטיקה, מדעי הנתונים, מדעי המחשב, מדעי המוח ועוד.
לתכנית שותפים המרכזים הרפואיים הבאים: שיבא, איכילוב, רבין, הדסה, אסותא מרכזים רפואיים, סורוקה, וולפסון ומעייני הישועה, 

לצד 2 קופות החולים הגדולות.
שותפות זו באה לידי ביטוי בהוראת קורסים בעולמות קליניים שונים כמו גם בחשיפת הסטודנטים לאתגרים בסביבות קליניות שונות. 

המחלקה מכילה חוקרים פעילים מהפן הטכנולוגי (AI, מדעי הנתונים, הנדסה), גם מפקולטות ומחלקות אחרות ב- HIT, לצד חוקרים 
במדעי הרפואה וקלינאים, וכבר קיימה מספר כנסים לאומיים ובינלאומיים בתחום הרפואה הדיגיטלית.

במחלקה 3 מעבדות ייחודיות:
1.  חדר מחקר נתונים רפואיים עם כל התשתית הנדרשת (טכנולוגית ורגולטורית) לחקר נתונים רפואי, כולל תיק רפואי מלא, 

     המוטמע בימים אלה בתוכה
2.  מעבדה רב-תחומית לפתוח ועיצוב טכנולוגיות רפואיות וטכנולוגיות מסייעות

3.  מעבדת Homecare בתצורת בית חכם המאובזר באמצעי חישה מתקדמים לעריכת ניסויים טכנולוגיים וקליניים

 https://www.hit.ac.il/DMT/overview :אתר המחלקה

הפקולטה למדעי הרווחה והבריאות באוניברסיטת חיפה:

הפקולטה למדעי הרווחה והבריאות באוניברסיטת חיפה היא פקולטה ייחודית מבחינת היותה בית למגוון רחב של מדעי ומקצועות 
הבריאות והרווחה ומבחינת הפעילות המחקרית הענפה ופורצת הדרך שמובילים חברי וחברות הסגל שלה ברמה הארצית 

והבינלאומית. בפקולטה  11 חוגים ובתי ספר: בריאות הציבור, בריאות נפש קהילתית, גרונטולוגיה, טיפול באמצעות אמנויות, הפרעות 
בתקשורת, סיעוד, עבודה סוציאלית, פיזיותרפיה, ריפוי בעיסוק, שירותי אנוש , וחוג חדש למדעי הדימות הרפואי. חברי וחברות הסגל 
בפקולטה עומדים בראש 36 מעבדות, כולל מעבדות כאב, שינה, ניידות, הערכת תפקודים מוטוריים, הערכת תפקודים קוגניטיביים, 

מעבדות לחקר שפה, מעבדות לחקר התנהגות, ועוד.  דוגמאות למרכזי מחקר שעומדים בראשם חברי וחברות סגל הפקולטה: 
מרכז מחקר לטיפול באמנויות ע"ש אמילי סגול, המרכז למחקר בסיעוד ע"ש שריל ספנסר, המרכז להכשרה ולחקר שירותים ומדיניות 

בתחום בריאות הנפש, המרכז לחקר ולימוד הזיקנה, המרכז לחקר ולימוד המשפחה, המרכז לחקר השיקום, מרכז מינרבה לחקר 
אוכלוסיות מודרות בזיקנה. 

חוקרות וחוקרים מהפקולטה למדעי הרווחה והבריאות 
באוניברסיטת חיפה ומהמחלקה לטכנולוגיות דיגיטליות 

ברפואה ב- HIT מכון טכנולוגי חולון מוזמנות ומוזמנים 
לקחת חלק בתכנית ליצירת שיתופי פעולה בין 

טכנולוגיות בריאות רווחה ועיצוב.

יצירת שיתופי פעולה לצורך הגשת הצעות מחקר לקרנות תחרותיותמטרת התכנית?  

מה בתכנית?  
מפגש היכרות והצגת רעיונות לשיתופי פעולה מחקריים 

ב 10.7 בין 14:00-16:00 ב

סיורים במעבדות בקמפוס בחולון ובחיפה (תיאום מועדים - בהמשך)

הגשת הצעות מחקר לקול קורא משותף שיממן 2 הצעות מחקר בסך 25,000 ₪ 
כל אחת (הגשה בספטמבר)

להירשם + להציג בקצרה את תחום המחקר והרעיונות למחקר בקישור זהמה נדרש?  

https://haifauniversity.qualtrics.com/jfe/form/SV_0uEnxFK5Dp6nBwa
https://www.hit.ac.il/DMT/overview
https://hw.haifa.ac.il/
https://catrc.haifa.ac.il/
https://nursres.haifa.ac.il/
https://mhresearch.haifa.ac.il/he/
https://mhresearch.haifa.ac.il/he/
https://gerontresearch.haifa.ac.il/en/
https://family.haifa.ac.il/en/
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https://mcia.haifa.ac.il/



