
 

 

 הדובע תלוכתו היגטרטסא ךמסמ

 תולוכתו היגטרטסאה ךמסמ תא שבגל םילוחה תופוקל עייסל ודעונ ןלהל םיטרופמה םיקרפה ישאר

 .31/1/22 ךיראתל דע ,הכימתה ןחבמב האבה ךרדה ןבאב שיגהל שי ותוא הדבועה

 .הלאש לכל תונעל חמשנ

 :םיקרפה ישאר

 :אובמ .1

 .FHIR יבגל הפוקה לש היגטרטסאו ןוזח ●

 .תינוגרא  FHIR שומימ תינכותל םידעיו תורטמ ●

 :תינכותה תווצ .2

  .ןוגראב FHIR לועפתו שומימ ,ןונכת ,הלבוהל דעוימה תווצה ירבח תומש ●

 .תווצב דיקפת ,ןוגראב דיקפת ,םש - ןייצל שקבנ תווצה ירבחמ דחא לכ רובע ●

 .תווצה ישנאל עצבל הפוקה חמשת םתוא תושרדנה תורשכהה יבגל טוריפ ●

 :שומיש ישיחרת .3

o תואבה תוירוגטקה רובע 2024- 2022 םינשב םושייל םיננכותמה שומישה ישיחרת: 

 .םייתועמשמ םיקפס רובע .1

 .םילפוטמ רובע  .2

  .םילפטמ רובע  .3

 תינוגרא םינפ תולעייתה ,הקיטילנאו הטאד :ןוגכ ,םיננוכתמ םיינוגרא םינפ םימושיי .4

 .היצרגטניאו

 תינכת תרגסמב םשייל תלקוש הפוקה םתוא תוירשפא תואמגוד 2-3 טרפל שי שומיש שיחרת לכ רובע

  .הכימתה ןחבמב שגותש הדובעה

  םיננכותמ םיינוגרא םינפ םימושיי רובע שומיש ישיחרת רצייל הבוח ןיא

 :עדימ תויושי .4

 ידי לע ורדגוהש תויושייה ללכ תא המישרב לולכל שי( שומימל תוננכותמ תויושיה תמישר טוריפ ●

 .)ןנשיש לככ תופסונ תויושיו ,תואירבה דרשמ



 

 בויט שרדנ םאה ,דודיק תכרעמ ,הלוכת ,רואית ,םש :רידגהל שקובמ המישרהמ תושי לכ רובע ●

 .היגולונימרט תוריש םתכרעהל שרדיי םאה ,עדימ

 

 :היגולונימרט .5

 .היגולונימרט יתוריש לוהינו היגולונימרט לוהינל תכרעמ תמקהל תננכותמה תוכרעיהה ●

 עדימה תויושיל ןוגראה שומישב היגולונימרט תוכרעמ לש HIGH LEVEL ינושאר יופימ ●

 .תינכותה תרגסמב תושגנומה

 .םיננכותמ םיירקיע היגולונימרט יתוריש ●

 :הרוטקטיכרא .6

 .הרוטקטיכרא לש HIGH LEVEL ןורתפ תסיפת ●

 .תינורקע עדימ תמירז ,תוירקיע תוכרעמ ללוכה הרוטקטיכרא םישרת ●

 .FHIR ב הכימתל שומיש םהב תושעל ןנכותמש םיידועיי תונורתפ /םילכ יגוס ●

 .הניחבל תויזכרמ תויגוס ●

 :עדימ תחטבא .7

 .עדימ תחטבאו תויטרפ ינוכיס ●

 .םינוכיסה לוהינל תננכותמ תוכרעיה ●

 :הליהק .8

 .)ליבוהל הצרנ תוצובק ולא( הדובעה תוצובקל ונלש המורתהו ,הליהקהמ לבקל הפצנש םירצות ●

 :הדובעה תוצובקמ תחא לכל הפוקה יגיצנ תומש ●

o IL CORE 

o רצומ 

o הרוטקטיכרא 

o עדימ תחטבא 

 

 

 



 

 :הדובע תינכותב תויזכרמ ךרד ינבא .9

 הדובעה תינכת הנבת ןהיפלש ,הכימת ןחבמב קרפ לכל תויזכרמ ךרד ינבא רידגהל שי ●
 הדימעל דעי שדוחל ןדמוא ,ןוגראב יארחא םרוג ,רצות :רידגהל שי ךרד ןבא לכל .תטרופמה

 דעיב הדימע לש הדידמ ןפוא ,ךרדה ןבאב

 :ביצקת .10

 .רעושמ יביצקת ןדמוא טרפל שי


