
 הדובע תוצובק
ןחבמה םושייל



הרטמ-  הדובעה תוצובק

 לש שומימה ןפוא תרדגה
 תכרעמב טרדנטסה
תילארשיה תואירבה

 תוצעוויהל המרופטלפ
תפתושמ הבישחו



הדובעה תוצובק

Israel coreתויטרפו עדימ תחטבאהרוטקטיכרא שומיש ישיחרת/רצומ



 תונורקע- הדובע תצובק

הצובק להנמ

יעוצקמ םי/ליבומ

ז"ולה לע תוירחא•
 םישרדנ םירצותו םוי רדס תעיבק•
 הדובעה תוצובק םעו הליהקה םע רשקה זוכיר•

הקשה תודוקנב תורחאה

 הצובקה ירבח הצובקה לש תיעוצקמ הלבוה•
הפוק לכמ תיטנוולר תוגיצנ•
תואירבה דרשממ תיטנוולר תוגיצנ•
 אשונ יפלםטסיסוקאהמ םיפסונ םיפתוש•

ךרוצו

םישגפמ
 הענתהה דעומו הדובעה ישגפמ תורידת•

 םעפ תוחפל– הצובקל םאתהב ועבקי
ןושארה ןועברב םייעובשב

םירצות
 רתאב ופתושי הצובקה ירצותו ןויד ימוכיס
הליהקה



שומיש ישיחרת/רצומ תצובק

 :הצובקה תרטמ
 הכימתה ןחבמ תרגסמב שומישה ישיחרתל הצלמה ךמסמ•
 רצייל םיבייח םהב תומוקמב ורדגויש םישיחרתב לפטמו לפוטמ תויווח ןויפא•

)לפוטמה דצב תואשרהו המכסה לוהינ'גד( תודיחא
 .עדימה תחטבאו הרוטקטיכראה תצובקל תויחנה•

.2022 ראוני :הענתהה דעומ

4 דע2 ל תחא ךשמהבו ,ןושארה ןועברל עובשל תחא שגפמ :םישגפמ תורידת

.תועובש
הפוק גיצנ ףותישבןו'גורוס לאינד:יעוצקמ ליבומ



:םיפתתשמ

 תוריש / תונשדח ילהנמ /םייקסע םילהנמ :תופוקהמ תנווגמ תוגיצנ•

 לטיגיד תוקלחממ םיטקיורפ ילהנמ /רצומ ילהנמ/קווישו

 תופוקהמ ןווגמ ליהמת אלא ,םלוכ אל•

םיגיצנ2– םייטנוולר ןכות תומלועמ רצומ ילהנמ  :היישעת•

 תויטרפה םלועמ תי/החמומ•

עדימ תחטבאו ,הרוטקטיכראוcore יתווצמ ה/גיצנ•

שומיש ישיחרת/רצומ תצובק



הרוטקטיכרא תצובק
 :הצובקה תרטמ

ל"וחמBEST PRACTICES-ו יטנוולר עדימ ףוסיא•

 תופוקבFHIR תויתשת תמקה ךרוצל הרוטקטיכראו ןונכת תויגוסל תונורתפ תריצי•

 תשרדנה תיתשתה יטביה- הפוקב תימינפ היגולונימרט לוהינ יכילהת ןויפא•
 היגולונימרט לוהינל

 עדימ תחטבא תצובק םע גולאיד•

2022 ראוני :הענתהה דעומ

תועובש3 ל תחא ךשמהבו תזכורמ הנדס:םישגפמ תורידת

תואירבה דרשמ םעטמ טקטיכרא ,הפוק לכמ טקטיכרא:םיפתתשמ

סויג ךילהתב ץעוי + הפוק גיצנ +בומרבא ןנור:תיעוצקמ הלבוה



תויטרפו עדימ תחטבא תצובק

JUNE

 :הצובקה תרטמ

 שומישה ינייפאממ תורזגנה תויטרפו עדימ תחטבא תויגוסל הנעמ ןתמ•
תודיחאב ךרוצ שי םהב תומוקמה לע שגדב ,הרוטקטיכראהמו

2022 ץרמ:הענתהה דעומ

 קלחל ףרטצי יעוצקמ ליבומ ץרמ-ראוני ךלהמב( םייעובשל תחא :םישגפמ תורידת
)תורחאה תוצובקב םינוידהמ

 ךרעמ ,ר"במב עדימ תחטבא ,תואירבה ינוגראמ עדימה תחטבא ילהנמ :םיפתתשמ

 תויטרפה תנגה ,רבייסה

 סויג ךילהתב:יעוצקמ ליבומ

 עדימ תחטבא לש םייטפשמ םיטביהב תקסועש הצובק לש המקה- ךשמהב
  ,תוירחא תקולח-  םייטפשמ םימכסהל םיחנמ תונורקע תעיבק– תויטרפו

המודכו ,עדימ ףותישל לפוטמה תמכסה



Israel Core
:הצובקה תרטמ
 ללכבו ,הכימתה ןחבמב םושייל םישרדנהFHIR-ה יבאשמ לש ןויפא תוטויט םוסרפ
.ךומתל שרדנ ןהב תויגולונימרט לע הטלחה הז

דובעל ולחה רבכ ,ידיימ ןפואב:םישגפמ תורידתו הענתהה דעומ

:ךילהתב םיפתתשמ
ר"במ תווצ–IL CORE תווצ•

•POCןוידה אשונל םאתהב םייטנוולרה םישנאה תא איבהל עדויש( הפוק לכמ(

 קלח תחקל וצריש םיקפסהו תואירבה ינוגרא ללכ לש ימשר גיצנ– "ליבומ תווצ"•

ןהכ יעור :הצובקה ליבומ
ןלהל :הדובעה ךילהת



הדובע תייגולודותמ
הכימתה ןחבמ תלוכתל םאתהב תויושיהףודעת•

תופסונ תונידמ לשCORE ןכוUS CORE– ימואלניבה טרדנטסהמ םיליחתמ

תויעובש תושיגפ יתש–Israel core תווצ•

םייעובש וא עובש לכ השיגפ– )םיינילק םיקית יקפסמו( תופוקהמ coreIsrael+ POC תווצ•

 תורעהל הטויט םוסרפ•
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םושייל הלשב תנכדועמ הטויט םוסרפ•6

 הליהקה לש "ליבומ תווצ" םע טנירפס•
ראוניל ןנכותמ ןושאר טנירפס– תורעה תתל םיסנכתמ תואירבה ינוגרא ללכמ םיגיצנ



 םיילאמרופ םיבלש העברא- טרדנטסה תולשב
Israel core תווצ ידי לע תורעהל הטויט םוסרפ

 םסרפמIsrael core תווצ )ליבומ תווצ םע טנירפס ירחא( יתועמשמ תורעה בבס הרבעש הטויט
תואירבה ינוגרא ידי לע םושייל לשב–1 בלש ירחא-  ולבקתהש תורעהה לכל תטרופמ תוסחייתה

 תואירב ינוגראש רחאל הליהקה יגיצנמ בכרותש יוגיה תדעו לש הטלחה– העבצהל הלשב הטויט
הטויטל תומאתהו םינוכדע םוסרפIsrael core תווצו טרדנטסה םושייב וסנתה

– הליהק ירבח לש העבצה בייחמ טרדנטס
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