
 פיילוטים עם מוסדות בריאות בינלאומיים  - הנחיות להגשת בקשה מקוונת 
 

עם מוסדות  מסמך זה כולל הנחיות ודגשים להגשת השלב הראשון במסגרת הקול הקורא של פיילוטים  

 בינלאומיים.  בריאות  

כאן דגשים בנוגע להגשה המקוונת, פירוט לגבי המסמכים אותם נדרש לצרף להגשה   תוכלו למצוא

 המקוונת ודגשים למילוי המסמכים.  

 

ונהלי מסלול    הנוהל ליישום הסכמים בינלאומיים,  1מסלול הטבה מס'  לפני הגשת הבקשה יש להכיר את  

 להם כפופה ההגשה במסגרת קול קורא זה.    1הטבה מס' 

 

 שלב ראשון:  
 

 12:00בשעה  002.07.202 מועד אחרון להגשה: 

 

 מסמכים נדרשים: 

מבתי החולים המפורטים  או יותר לפרויקט המשותף עם אחד  EOIההגשה כוללת מסמך  •

 בלבד.   WORDבעמוד הקול הקורא. יש להגישו בפורמט 

  WORDריק ומסמך    EXCELיש להצטייד בשני מסמכים נוספים ריקים לצורך טכני בלבד: מסמך   •

 ריק.  

 

 דגשים להגשה המקוונת:  

 )לקבל שם משתמש וסיסמה(.     לאזור האישייש להירשם/להיכנס   •

לאחר הזנת שם המשתמש והסיסמה( יש לבחור 'הגשת  משנכנסתם למערכת המקוונת ) •

 בקשה לתמיכה':  

 

 
 

לאחר שבחרתם, ייפתח מסך הטופס המקוון להגשה, עם כל השדות אותם נדרש למלא   •

בהגשה המקוונת. את כל השדות יש למלא כפי שמפורט בטופס, תוך התייחסות לדגשים  

 הבאים.  

 'פיילוטים בריאות בינ"ל':  בשדה 'כותרת הטופס' יש לציין   •
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 לאומיות':  -בשדה 'מסלול' יש לבחור במסלול 'קרנות דו  •

 

 
 

כאמור, את יתר השדות יש למלא כמפורט בטופס )נתוני החברה, נתוני הבקשה וכך הלאה(.   •

בעבר בקשה מקוונת לתמיכה ברשות הפרטים כבר   השימו לב שאם מדובר בחברה שהגיש

 יהיו מוזנים בשדות, ונדרש רק לעדכן אותם לפי הצורך.  

חלק העוסק בדרכי תקשורת ישנם שני שדות בהם יש להזין את אותה כתובת דוא"ל: שדה  ב •

דוא"ל חברה ושדה דוא"ל איש קשר. יש להקפיד כי כתובת המייל המוזנת בשדות אלה הינה  

מדויקת ופעילה )קריטי למקרה של הודעות דחופות מרשות החדשנות, למשל של תיקונים  

 בהגשה שאינה תקינה(.  



הוספת הצרופות יש להעלות את מסמכי ההגשה הנדרשים בשדות המסומנים   בחלק של  •

 :  , ועל פי ההנחיות בנקודה הבאהבכוכבית אדומה

 
 

 בלבד.   WORDבפורמט  EOI-בשדה 'בקשת מו"פ': יש להעלות את מסמך ה •

 הריק )לצורך טכני בלבד(.  EXCEL- בשדה 'תקציב של בקשת מו"פ' יש להעלות את קובץ ה •

 הריק )לצורך טכני בלבד(.   WORD- בשדה 'טופס הצהרה' יש להעלות את קובץ ה •

 ומילוי הטופס יש ללחוץ על 'סיים ושלח':  לאחר העלאת כל הצרופות   •

 
 

אם ישנן בעיות טכניות במילוי הטופס המקוון )לא מצליחים לשמור טיוטה, שדות לא מלאים,   •

   03-71571941ת וכו'( יש לפנות לתמיכה הטכנית שלנו: קושי בהעלאת הצרופו

hd@innovationisrael.org.il   

 יידחו ויוחזרו לשולח )כולל הגשות מתוקנות(.   12:00בקשות שיוגשו לאחר השעה   •
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