
 

 

 תואירב ינוגראב FHIR יטקיורפל ארוק לוק
 
 .תואירב ינוגראב FHIR יטקיורפ ןומימב תופתתשהל תושקב שיגהל םכנימזהל תדבכתמ FHIR IL תליהק

 

FHIR – Fast Healthcare Interoperability Resources יביטרטסינימדאו יאופר עדימ תרבעהל ימואל-ןיב טרדנטס אוה. 
FHIR םינותנ הנבממ רתוי אוה. FHIR םימאתומ תונורתפ ה.ורובע רציילו זכרמב ת.לפוטמה תא םישל תרשפאמש תיתשת אוה 

  .עדימ יססובמ ,תישיא
 תא רפשל ,םיינורכה םילפוטמה לע סמועה תאו היטרקוריבה לטנ תא תיחפהל ,רתיה ןיב ,עייסמ FHIR טרדנטסב שומישה
  .דועו תענומ האופר ,קוחרמ האופר ,תיב יזופשא םודיקלו םיתורישה תשגנהל ,ילופיט ףצר תריציל ,לפוטמה עסמ תאו תורישה

 

 םילוכיו םוי ידימ םהיבואכמבו םילפוטמב םישגופש ימכ ,לארשיב תוליבומ םילוח תותומע םע ףותישב םסרופמ הז ארוק לוק
 םבלשל הרטמבו ,תו.םילפוטמה לש םייביטרטסינימדאו םיינילק םיכרצל םיינשדח תונורתפ לש שוביגה ךילהתב הליהקל עייסל
  .הליהקה לש הדובעה ףצרב
 

 :םינמז תוחולו ךילהתה רואית
 תונורתפ םהלש םילפוטמ יכרצ ןייפאלו תוהזל ידכ ,םילוח תותומע םע הבישח ישגפמ ומייקתי תועצהה תשגהל דעש הפוקתב
  .FHIR תועצמאב

 

 לע ריבסנ ובו 9:00-10:00 תועשה ןיב 5.9.22 - ה ינש םויב םוזב םייקתי ,םיאנילקלו תותומעל הפישח שגפמ - ןושארה שגפמה
 םישדח םייגולונכט תונורתפ רשפאמו עדימה ףותישב יתועמשמ יוניש רצוי )םלועבו ץראב( וב שומישה דציכו FHIR טרדנטס
 םילפוטמ יכרצ רותיאל שורדה עדיה תא םילוחה תותומע יגיצנלו םיאנילקל תתל איה שגפמה תרטמ .םילפוטמה לש םיכרצל
 .FHIR תועצמאב ןורתפל םינתינה

 

  9:00-10:30 תועשה ןיב ,21.9.22 -ה ,ינש םויב ,םוזב םייקתי ,FHIR תונורתפ תאיצמו םיכרצ ןויפא שגפמ ,ינשה שגפמה
 תא וגיצי םיאנילקהו םילוחה תותומע .FHIR יצעויו יחמומו םיאנילק ,תותומע ,הליהקב תורבחו תואירב ינוגרא ופתתשי שגפמב
 תונורתפה ביבס תורבחו םינוגרא םע תפתושמ הדובעל תורשפאה תאו FHIR תועצמאב םיירשפאה תונורתפה תא ןחבנו םיכרצה
  .הליהקב םיטקיורפה תרגסמב הלא םיכרצל
 

 21.10.22 – תועצהה תשגה דעומ
 

 2022 רבמבונ – תוכוזה תועצהה לע הזרכה
 

  .ןלהל םיטרופמה ארוקה לוקה יאנתל ףופכב ,Y 200,000 דע לש םוכסב וכזי תוכוזה תועצהה
 

 FHIR IL - IL@8400thn.org-FHIR תליהק תלהנמ ,לור ידעל תונפל ןתינ ,םיכרצה ןויפא ךילהתל תופרטצהלו תולאשל
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 .הז ארוק לוקל ץוחמ הלש תויאמצע תומזוי תרגסמב תועצה םדקל הלוכיו העצה לכ ןממל וא לבקל תבייחתמ אל 8400

 

FHIR תואירבה תכרעמב םינותנ תרבעהו ילטיגיד ןפואב יביטרטסינימדאו יאופר עדימ תרבעהל ימואל-ןיב טרדנטס אוה.  
 העמטה םדקמו םינוש תוריש יקפסב תולתה תא תיחפמ ,לפוטמל עדימ לש השגנה ,ילופיט ףצר רשפאמ הז טרדנטסב שומיש
  .םילפוטמל תישיא םימאתומ םיתוריש תריציו תואירבה תכרעמב תונשדח לש רתוי הריהמ
 
 טרדנטסה תויהל ךפהו ,תולודגה היגולונכטה תורבחו םלועב םיבושחהמ תואירב ינוגרא י"ע םויכ רבכ ךמתנ FHIR טרדנטס
  .ב"הראב בייחמה
 

 תושרה ,תואירבה דרשמ ,תואירבה תשר 8400 תכימתב IL FHIR תליהק י״ע השענ ,ילארשיה טרדנטסה םודיק ,לארשיב
  .בידנה דיו תילטיגיד לארשי ,תונשדחל
  .תואירבה ינוגרא ברקב העמטה יכילהתב אצמנו הרכהל הכוז טרדנטסה
 .לארשיב יונישה תיזחב תויהל ,םכלש ןוגראל תרשפאמ FHIR IL תליהקבש םיטקיורפבו ארוקה לוקב תופתתשהה
 
   .הליהקה רתאל סנכיהל ןתינ ,לארשיב FHIR לע ףסונ עדימל

 



 

 

 :העצה תשגהל תושירד
  .תואירב יתוריש ןתונש ןוגרא םע ףותישב ושגוי תועצהה •
  .תחא העצהמ רתוי שיגהל ןתינ •
 .הייכזה םוסרפמ םישדוח 9 לע הלעת אל טקיורפה תפוקת •
  .תילגנאב וא תירבעב .ףרוצמה ךמסמה יפ לע השעת השגהה •
 :תוטרופמ תוינכות לולכת השגהה •

 ןבאב הדימעל םידדמ ללוכ טקיורפב ךרד ינבא לש טוריפ ,העמטהו ןויפא תינכת ,םידעיו תורטמ  תללוכה – הדובע תינכת •
  .םינמז תוחולו טקיורפב תוירחא תקולח ,ךרדה

 .הרוטקטיכרא תינכת •
  .שקובמה קנעמה לשו טקיורפה לש ללוכה ביצקתה תא טרפמה לסקא •

 
 :םיטקיורפה ימוחת
 :ןוגכ תונורתפ ןווגמ שיגהל ןתינ
  .)םימולשתו םירות ןומיז :ןוגכ( םייסנניפו םייתלהנמ םיטביהל תונורתפ •
  .תוחודו )לופיט ןתמ ,הפורת ,הנחבא( ינילק עדימב ףותישל תונורתפ •
 .תונוש םילפוטמ תויסולכואל םיתוריש לש השגנהב םיעייסמה תונורתפ •
 .ילופיטה ףצרב םיבוליש ךרוצל םינולאש/םירוסנס תועצמאב םילפוטמהמ עדימ ףסאנ םהב תונורתפ •
 .תואירבה ינוגרא ןיב עדימה ףותישו לופיטה ףצר םודיקל תונורתפ •
 .קוחרמ האופרו תיב יזופשא םוחתב תונורתפ •
 .אירב םייח חרוא לע הרימשלו תענומ האופרל תונורתפ •
 

 תועצהה תכרעה
 :םיאבה םינוירטירקה יפל השעת תו/הכוזה תו/העצהה תריחבו תועצהה תכרעה
 .טקיורפה שומיממ םילפוטמל רצונש ךרעה •
  .לארשיב FHIR טרדנטס לש ותעמטה לע טקיורפה לש העפשה •
 .)הייכזה םוסרפמ םישדוח 9 -מ רתוי אל( ועבקנש ןמזה תולבגמב טקיורפה לש תומישיו תונכתיה •
 
 םיכוז םיטקיורפמ תושירד
 .FHIR תליהק יגיצנ םע ךרוצל םאתהבו ךרד ןבא לכ תארקל סוטטס תושיגפ ומייקי טקיורפה יליבומ •
  – םיאבה םירצותה תא הליהקה רתאבו החותפ המרופטלפב FHIR תליהק םע םואיתב םסרפי טקיורפה תווצ •

 .הרוטקטיכרא תינכתו הדובע תינכת •
 FHIR resources, terminology, vocabularies, customizations and- םיאבה םינותנה תא ללוכה ןויפא ךמסמ •

extensions used during the course of the pilot in a structured, standardized format 
 תונקסמ ,עוציב לומ ןונכת ,הדובעה ךלהמב ולבקתהש תוטלחה ,טקיורפה ידעיבו תורטמב הדימע דעתמה םוכיס חוד •

  .םיידיתע םיטקיורפב עדימב שומיש רשפאתש תטרופמ הרוצב שגוי חודה .FHIR טרדנטסב שומישל םיחקלו
 .יפוס רצות לש הגצה •

 .הליהקה לש הדובעה תוצובקב םייטנוולר םינוידב ,FHIR-IL תליהקב קלח חקיי טקיורפה תווצ •
 

  .הליהקה רתאב םסרופתש תינבת יפל ומסרופיו ושגוי טקיורפה יכמסמ*
 

  



 

 

 ןומימ
  .ח״ש 100,000-200,000 ךסב ןומימ שקבל ןתינ •
 .םיידוחיי םיטקיורפ רובע קנעמה תא ביחרהל טילחהל הלוכי FHIR IL תליהק לש יוגיהה תדעו •
  .יוגיהה תדעו תטלחהל םאתהבו ךרדה ינבא יפ לע קלוחי קנעמה •
 
 

 השגהה ךילהת
  .21.10.22 – תועצהה תשגהל ןורחאה דעומה •
 .FHIR RFP 2022 - תרתוכב ןייצל שי .FHIR-IL@8400thn.org - ל ליימב ושגוי תועצהה לכ •
 .2022 רבמבונ ךלהמב וזרכוי תוכוזה תועצהה •

  



 

 

 :תילגנאב וא תירבעב ,םידומע ינשל דע ,אבה טמרופב ושגוי תועצהה
 

  טקיורפה םש

  רשק יטרפ  םישיגמ

  רשק יטרפ  םיפתוש םישיגמ

  )םילימ 200 דע( יללכ רואית

  יגולונכט עקר ריצקת

  טקיורפה תורטמ

 בחר ץומיאמ תועבונש( םטסיסוקאל תולעות
 )קשממה לש

 

 םיסרוסיר ללוכ ,קשממה לש יללכ רואית
 ועמטויש תויגולונימרטו םיחונימ ,םייטנוולר

 

 רתאב תינבתה יפל ופרצ אנא  הרוטקטיכרא תינכת

 תא טרפמה לסקא ףוריצ + שקובמה קנעמה
 קנעמה לשו טקיורפה לש ללוכה ביצקתה

 טקיורפה ביצקת 
  קנעמל ףסונב

 

 ,םידעיו תורטמ תללוכה רתאב תינבתה יפל הדובע תינכת ופרצ אנא הדובע תינכת
 םידדמ ללוכ טקיורפב ךרד ינבא לש טוריפ ,העמטהו ןויפא תינכת
 .םינמז תוחולו טקיורפב תוירחא תקולח ,ךרדה ןבאב הדימעל

   טקיורפב FHIR ץעוי םש

 אנא( ןומימב הכוז טקיורפה םא תויובייחתה
 )תובייחתהה רושיאל v ונמס

 הליהק ישגפמב קלח תחקל תובייחתה
 םייטנוולר רשא הדובע תוצובק לש םישגפמו
 תצובק תא ףתשלו םיעמטומה םיליפורפל
 עדיבו תונבותב הדובעה

 

 החותפ המרופטלפב םסרפל תובייחתה 
 םירצותה תאו ןויפא ךמסמ הליהקה רתאבו

 :םיאבה
FHIR resources, terminology, 

vocabularies, customizations and 
extensions used during the course of 
the pilot in a structured, standardized 

format 

 

 תינבתה יפל םוכיס חוד שיגהל תובייחתה 
 ולבקתהש תוטלחהה תא דעתמה רתאב
 ,יופימהו ןויפאה תוברל( הדובעה ךלהמב
 ,עוציב לומ ןונכת ,)תובחרהו היגולונימרט

 



 

 

 טרדנטסב שומישל םישגדו םיחקלו תונקסמ
FHIR  

 תשיגפב יפוס רצות לש הגצהל תובייחתה 
 םוכיס

 

 
  
 

 

 

 

 

 
 

 

 המיתח  ןוגראו דיקפת  םש

 המיתח  ןוגראו דיקפת  םש

 המיתח  ןוגראו דיקפת  םש


