
כחלק מהתכנית הלאומית "בריאות דיגיטלית כמנוע צמיחה לכלכלה הישראלית" מקים ומפתח המכון הישראלי לחדשנות מערך 
מנטורים - מתנדבים בתחום הבריאות הדיגיטלית לקידום התחום ומיצובה של ישראל כמובילת בריאות דיגיטלית עולמית.

שמחים להזמינך להצטרף לתכנית הפיילוט של מערך המנטורים המובילים.
דעתך חשובה לנו ונעריך כל פידבק ממך על התכנית, מודל ההפעלה, אופן ההפעלה, החומר השיווקי ונושאים רלוונטיים נוספים.

מטרת התכנית
תכנית המנטורים נועדה להפגיש בין בכירים מצוינים מקצועית בתחומם לבין מנכ"לי חברות סטארטאפ העוסקות בפיתוחים 
בתחום הבריאות הדיגיטלית במטרה לחלוק יידע וניסיון אישי ומקצועי לטובת קידום ופיתוח טכנולוגיות חדשניות ופורצות דרך.

פרופיל מנטור:

בכדי להצטרף לתכנית המנטורים של BeWell.il - אנא מלא את השאלון הקצר בקישור זה  

למה כדאי להיות מנטור ? 
חשיפה וחיבור לחדשנות הטכנולוגית העדכנית ביותר בעולם הבריאות

 
אפשרות לחלוק ידע מקצועי ולזכות בהשראה מחודשת באמצעות חניכה של יזמים ומפתחים

 
חיבור לקבוצה מצומצמת של מנטורים מובילים מהתעשייה, ממשלה וארגוני בריאות

 
הכרה רשמית כמנטור של המכון הישראלי לחדשנות – הכוללת מיתוג לעמוד הלינקדאין האישי 

של המנטור ופרסום באתר המכון הישראלי לחדשנות  04
03
02
01

מנטור בתכנית זו יהיה מוביל 
בתחומו ובעל יידע רב וניסיון 

אישי ומקצועי.

מי שסקרנות ותשוקה מניעות 
אותו בחייו המקצועיים. 

מי שלמרות עומס עיסוקיו יש בו גם רצון 
להשפיע על עתיד התחום באמצעות עיצובן 
של חברות צעירות, הכוונתן וסיוע להצלחתן 

ובכך לתרום לפיתוח הכלכלה הישראלית 
ותחום הבריאות בישראל.

איך זה עובד בפועל?
 חיבורים פרטניים בין מנטורים לסטארטאפים לפי תיאור צורך והתאמה לפרופיל המנטור וזמינותו.

 מעת לעת יערכו מפגשי מנטורים - סטארטאפים קבוצתיים סביב נושאים מקצועיים ממוקדים.

ISRAEL INNOVATION COLORS

Israel innovation institute palette includes 5 primary colors. yellow, pink, green, turquoise and dark peppar.
Israel innovation colorful pallet creates the strongest association and identity of the brand, while gray combination create the 

balance and depth to materials. The color that gets the largest volume is turquoise with a light gray background. 

FONT ENGLISH
MAIN FONT: FRUTIGER CONSENSED LT STD

OPTIONAL TITLE FONT: CLASSICAL GARAMOND BT

Israel innovation institute font is used in the logo, headlines, and for other common uses, 
in both print and web. 

iii uses 3 weights of frutiger LT: Condensed, bold and black. 
Optional font for Title is: Classical Garamond BT

Aa
Frutiger LT Condensed bold 67

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
1234567890!@#$%^&*()

Aa
Frutiger LT Condensed 57 

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
1234567890!@#$%^&*()

Aa
Frutiger LT Condensed black 77

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
1234567890!@#$%^&*()

E74691FFCD1EA0CB3D00ADCA262761

R 255
G 201
B 66

R 160
G 203
B 61

R 0
G 173
B 202

R 38
G 39
B 97

FONT ENGLISH:  Frutiger LT Std

R 231
G 70
B 145

414042

R 65
G 64
B 66

F1F2F2

R 241
G 242
B 242

Aa
CLASSICAL GARAMOND BT BOLD

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWX-
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
1234567890!@#$%^&*()

פונט בעברית - אלמוני צר במשקל רגיל ומשקל בולד

א
אלמוני צר רגיל 

אבגדהוזחטיכלמנסעפצקרשת

( )*^%$#!1234567890

א
אלמוני צר רגיל 

אבגדהוזחטיכלמנסעפצקרשת

( )*^%$#!1234567890

BeWell.il תכנית המנטורים של
דף מידע למנטור

איזה סיוע צריכה חברת סטארט אפ בכדי לשגשג?

ייעוץ טכנולוגי תכנון ניסויים  ייעוץ פיננסירגולציה אסטרטגיה שיווק והפצה ייעוץ קליני
וייעוץ משפטי

אסטרטגיה
עסקית

https://www.tfaforms.com/4660591

