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)תופוק(ח"שלמ20 + )דרשמ(ח"שלמ30

 טוריפ לש הלבט
 קרפ לכל ףסכה

 הקולחו
םיזוחאל

ןונכת- 'א קרפ

םושיי- 'ב קרפ

– 'ג קרפ
SMART on FHIR

 תיינב ,ותרשכהו ליבומ תווצ יונימ
 רושיא ,)SOW( הפוקל היגטרטסא
תטרופמ הדובע תינכת

 תרש תעמטה ,FHIRל םינותנ יופימ
FHIR, קפס םע היצרגטניאו 

SANDBOX תמקהו ,יתועמשמ

 תורישל תויצקילפאל תוקשממתה
םילפטמהו םילפוטמה

10%

50%

40%

ח"שלמ3

תופוקה ןיב תינויווש הקולחב

ח"שלמ15

תופוקה ןיב תינויווש הקולחב

ח"שלמ12
ןלהל- הקולחה ןונגנמ

דרשמה ביצקת



/SOWהיגטרטסא ךמסמ– ןונכת :'א קרפ
:טיילפמטלםאתהבךמסמהשוביג

היגטרטסא

םידעיו תורטמ

תינכותה תווצ
שומישה ישיחרת

עדימה תויושי

היגולונימרט

הרוטקטיכרא

עדימ תחטבא

הליהק
תויזכרמ ךרד ינבא

ביצקת



 ,דרשמה ידי לע ורדגויש םיבאשמה ללכל תוסחייתה תשרדנ FHIR IL:-ה יבאשמ ןויפאל תוסחייתה

 .'גו'ב קרפב םיננכותמה םיטקיורפל םאתהב םושייה תאףדעתל ןתינ

 ןיבו הפוקב שומישב תואצמנש תוימינפה תויגולונימרטה ןיב שרדנה יגולונימרטה יופימל תוסחייתה
 .םיטקיורפל םישרדנהFHIR IL-ה יבאשמב הנרדגותש יפכ ,תויטרדנטסה תויגולונימרטה

 עדימ תחטבא תויגוסלו FHIR תססובמ עדימ ףותיש תרוטקטיכרא שומימל תטרופמ תוסחייתה

 .'גו 'ב םיקרפב םיטקיורפה עוציב ךרוצל תויטרפו

שרדנהגני'צאמה תא תוארהל שרדנ תטרופמה הדובעה תינכת תרגסמב

הדובעה תינכת– ןונכת :'א קרפ



.הכימתה ןחבמ תרגסמב שומימלFHIR-ה יבאשמ תמישר לש םוסרפ– רבמצד ףוס

תופוקה ידי לע טקיורפה תולוכתו היגטרטסא ךמסמ לש השגה-31.1.22

 הדובעה תינכתלטיילפמט( תטרופמ הדובע תינכת תשגה-2022 ןושאר ןועבר ףוס

)היגטרטסאה ךמסמ תשגה רחאל םסרופי

םישדוח18-24 םומיסקמ לש הפוקת ינפ לע תשרפתמ– הדובעה תינכת

םינמז תוחול– ןונכת:'א קרפ



 ךרדה ינבא- םושיי:'ב קרפ
2-ו1ךרדינבא

)SOW(היגטרטסאהךמסממקלחכתופוקהידילעשגותךרדהינבאלהעצה–"תויביצקתךרדינבא"

3ךרדןבא
הדובעהתינכתלםאתהבFHIRיבאשמשיגנהלתלוכיתדמעהוFHIRתרשתנקתה(1)

שיגנהיגולונימרטתרשךרדןתפישח+תויטרדנטסתויגולונימרטלתוימינפתויגולונימרטמהרמהתואלבטתקוזחת(2)

.עדימהינכרצללכל

תרשהתאלאשתלןתינובןפואהלשהיצטנמוקודםוסרפ(3)

4ךרדןבא

]תישימחירחאעצבלןתינתיעיברהךרדןבאתא[םיחתפמלשיגנהחותפsandboxלשהקוזחתוהמקה

5ךרדןבא

]1-3ךרדינבאעוציבינפלתישימחהךרדהןבאלעםולשתלבקלןתינאל[יתועמשמקפסםעהפוקהלשהיצרגטניא



 הפוקה יחטובמללכל תוריש תונתונה תויצקילפאל SMART on FHIRטרדנטסב יאופר עדימתשגנה

.חטובמ רובע שומישל הפוקה ידי לע ורשואש ,םייטנוולרה

 ידי לע תואשרה ןתמ לוהינו ,עדימה ףותישל לפוטמה תמכסה תלבק תא אדוול רשפאמה תוריש

.תושירדה תרדגהל תופתושמ הדובע תוצובק– דרשמה תושירדל םאתהב לפוטמה

 םניה היצקילפא התואלירשפא דעי להק םיווהמה הפוקב לפטמה תווצהמ וא הפוקה יחטובממ10%

.דרשמה ידי לע רשואיש יפכ ,םיליעפ םישמתשמ

הפוקל היצקילפאה חתפמ ןיב תוידעלב םכסה םתחנ אל

SMART on FHIR :'ג קרפ



)הפוק לכלש"למ2-כ( הפוק לכל17%- םילפוטמל הנושאר היצקילפא

)הפוק לכלש"לא480(4%- םילפוטמ וא םילפטמל תפסונ היצקילפא לכ

)הפוקלח"שלמ4.4(37%– ילאמיסקמה הכימתה םוכס

 תויצקילפא6ב תחא הפוקל הכימת םומיסקמ ,תויצקילפא12ב כ"הס םיכמות– תורחא םילימב

הקולחל רתונש ביצקתב תולתכ

 םדקומה( הכימתה ןחבמ ףקות וא ביצקתה רמגל דע ןועברל תחא בשוחת הכימתל הפוקה תואכז

)םהיניבמ

הקולחה ןונגנמ–SMART on FHIR :'ג קרפ



–   םייחקלמתעונת םיטולייפה תינכת

 ךלהמב םסרפתהל ןנכותמ
2022 ןושאר ןועבר

 וצריש םיפאטרטסב הכימת
smart on FHIR-ב דובעל



הליהקה יבאשמ
24-26.1.22 םיטקיורפ ילהנמלו תוכרעמ יחתנמל הנושאר הרשכה– תופוקבFHIR יתווצל תורשכה

ןועבר לכ תחא הרשכה תננכותמ

םיוולמ םיצעוי סויגו הדובעה תוצובק לוהינ

םירצותה םוסרפב עויס– תונבות ףוסיאו הליהקה ירבח ללכ לומ לא תופיקש תריצי

 ךותמ הריחבל ץועיי תועש30 הפוק לכ תושרל .רצק ןמז חווטל הליהקה ירבחל ץועיי תוליבח תדמעה

 םיצעוי תמישר רבעות31.12.21-ה דע .םיצעוי ןווגמ



Action Items
31.12.21 דע הרשכהל םיגיצנו הדובעה תוצובקל םיגיצנ יונימ

31.1.22ה דע היגטרטסא ךמסמ תשגה

הלאש לכב ונל קיצהל


