
Founded 
in 1963

2 K
Employees

  קבוצת יעל



מנהלת אגף דיגיטל וחדשנות| נעמה פרי כהן   
מנהלת תחום בכיר תכניות עבודה| אדר שץ   

מנהלת פרויקט מפה אסטרטגית| אולגה קוטלר   

בחטיבת מפה אסטרטגית פרויקט 
  הרפואיים הממשלתייםהמרכזים 
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 עובדים

47%  85%  17%  
 פסיכיאטרי כללי גריאטרי

  רשת המרכזים הרפואיים הממשלתיים  

#1  
רשת האשפוז  

 הגדולה בישראל

53,000  

מיטות ממצבת 
הלאומיתהאשפוז   

-למעלה מ  

50% 



מרכזים 
 רפואיים

₪מיליארד   
שנתי תקציב  
 

  רשת המרכזים הרפואיים הממשלתיים  

25 15 
 שנים

  רפואי מעקב
 ממחושב

-למעלה מ  
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החטיבה  
הוקמה 

 2016בשנת 

הקצאת  
משאבים  

יעילה  
 והוגנת

  הבריאותחטיבת המרכזים הרפואיים הממשלתיים במשרד 

החטיבה  
אחראית לניהול  
מרכזי של מערך  

האשפוז  
 הממשלתי

קידום ראייה  
רוחבית  

 ארוכת טווח

בקרה 
וחתירה  
לעמידה  
 ביעדים

מתן הנחיות  
וכלים  

 מקצועיים



 במקבילפרויקטים 
200  

 עובדים באגף
 -כ -כ  300

,  רופאים, מנהלי פרויקטים
,  רוקחים, כלכלנים, מפתחים

מנתחי  , אחיות, מהנדסים
 ...חוקרים ועוד, מערכות

  מידעאגף מערכות 



1 2 3 4 5 6 

+ מזור  
 שיבא ר"נמ

 אינטראקציה
 בין תרופות

מערכת  
 דימות

תשתיות  
 מיגרציית ענן+ 

סייבר  
 מידעואבטחת 

מזור 
 ן"גפ

7 

תיק רפואי 
 ים"גפ

 המשך פריסה
 ותחזוקה של

 פרויקטים קיימים
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 דיגיטל

  2023כיווני פעולה לשנת 



  הטמעה ותמיכה בעשרות פרויקטים במקביל  , פעילות ייזום

 עלייה
 לאוויר

 תחזוקה
ושינויים

 ניהולדוקומנטוםמזור
 ניהולר"נממסמכים

מעבדות
תיק קליני  

)פרומתיאוס(
 תיק קליני

)ר"נמ(

ן"אית/אופקן"גפתצפיתקטלוג מרכזי
וזימון תורים  ניהול 

  דים"במלר
ובמרפאות

מערכת ליבה 
אדמיניסטרטיבית  

ATD)(

–קידום חדשנות 
MedAware

LynxMD
Profility

אביב כלליים
 מערכת
 למניעת
זיהומים

 מוקדים"גפתשתיות ים"גפאביב אפליקציית שינוע ה"רקמ
 תמיכה

הטמעה

" /   מגדל פיקוח"
הקמת מערך   ה"אלטלרפואהחדר בקרה

ת"כנרחדשנות 
 מפה

ן"גפמזור זימון תורים מקווןאסטרטגית

 -אפולו 
אפליקציה  
למאושפז

 פורטל
ספקים

 מודול
ה"סלמפנה

ניהול   - ע"נט
ערעורים מול 

 הקופות
מעבר לאתר  

ן"גפ)Gov.IL(האחוד 

ייזום

 מערכת
 אינטראקציה
בין תרופות

 מערכת
דימות

 בית חולים
ללא נייר

 חווית
חדשנות  הסכמה מדעתמאושפז

בפסיכיאטריה
  ,תשתיות
 אבטחת

מידע וסייבר

מרשמים  המסע במיוןRPA+OCRחתימה דיגיטליתפים"לגתיק רפואי ן"גפמזור שיבא ר"נמ
דיגיטליים

תשתיות ענן 
מחשוב תהליכי  הוספיקולפורטל רכש מרכזיחדרי ניתוחומרכז מצוינות

חדשנות  סקריםהתחייבות
ופיילוטים



המרכזים  הובלת 
הרפואיים הממשלתיים  

להענקת טיפול רפואי  
על  , שוויוני ויעיל, איכותי

בסיס תפיסת המטופל  
קידום ההון  תוך , במרכז

החדשנות  , האנושי
והגברת , והמחקר

 השותפות ברשת

אנושית ושוויונית המציבה את  , חווית מטופל מצוינתיצירת •
 המטופל כאדם במרכז  

 קידום איכות ובטיחות הטיפול הרפואי•
 שימור והעצמת ההון האנושי במרכזים הרפואיים, טיפוח•
חיזוק התשתית הכלכלית והפיזית של המרכזים הרפואיים  •

 וחתירה לאיתנות פיננסית
הכנה לאתגרי העתיד וקידום  , שדרוג תשתיות טכנולוגיות•

 מחקר וחדשנות
 תהליכי תכנון ותפיסת רשת, גיבוש ממשל תאגידי•

 חזון

  ובקרהתכנון , אסטרטגיה כבסיס לניהול

עלמטרות   



  והמשילותחיזוק יכולת הניהול  –הצורך 

מיקוד הפעילות  
של המרכזים  

הרפואיים 
יעדי בהשגת 
האיכות  

האסטרטגיים  
 של הרשת

הובלת 
הרשת  

מצוינות  ל
פרטנית  
 וקבוצתית



מערך מדדים
ויעדים

,  משוקללים
 מתוקננים ומתוקפים

ושקוףרציונלי 
על רציונל  מבוסס 

תהליך , מקצועי וקליני
ברור  , מדידה אחיד

ושקוף בין המרכזים 
 השונים

בעל שימושיות 
גבוהה

מאפשר שימוש מקוון  
 ואוטומטי

  רשתיתהקמת מפה אסטרטגית  –השיטה 



מודל המשלב את  
 Weighted KPIגישת

Matrix    מספר  עם
שיפורים המבוססים על  

-עקרונות שיטת ה
Balanced Scorecard

  מבנה עץ המדדים



שירות וחוויית 
 המטופל

איכות הטיפול  
 ומניעת זיהומים

בטיחות 
 הטיפול

הון  
 אנושי

איתנות 
 פיננסית

מצוינות  
 תפעולית

מחקר 
 וחדשנות

  תוכןעולמות  7



  המרכזיותאבני הדרך 
 אוטומציה של המדדים

הפחתת  
עומסי  
 מדידה

נתונים  
מעודכנים  
 לזמן אמת

מהימנות  
 מדידה

 הקמת מערך מדדים ויעדים אסטרטגיים

שיתוף  
פעולה עם 

 המרכזים

שפה  
אחידה עם  

 המרכזים

  ביסוס שגרות ניהול ובקרה  פיתוח כלי תצוגות

יכולת  
להגיב בזמן 

 אמת
ניהול מוכוון  
 שקיפות אסטרטגיה

מעקב  
שוטף אחר  

 הביצועים



בשילוב עם, שקיפות כערך וכאמצעי
מובילה  אמינות ורלוונטיות של המידע

ובתהליכי  לשיפור בתרבות הניהולית 
שקיפות כערך וכאמצעיהעבודה בשטח

אמינות ורלוונטיות של המידעבשילוב עם
ובתההניהוליתמובילה לשיפור בתרבות 

בשילוב עם, שקיפות כערך וכאמצעי
המידעאמינות ורלוונטיות של 

לשיפור בתרבות הניהולית   מובילה
בשטחובתהליכי העבודה 

  



 בכלל המרכזים הרפואייםלאיר עליה מלאה •

ובקרת תכניות עבודה של תכניות העבודה  כלל•

המרכזים הרפואיים ברשת מתבססים על המפה  

 כמצע לדיון ולתכנוןהאסטרטגית 

לבחינת  , לבניית המפה שותפיםכלל בתי החולים היו •

 תהליכי העבודה ולתהליך הדיווח והבקרה

 דרך מתודולוגיית המפהתהליכי מדידה ושיקוף ריכוז •

ההזנה באתר הזנת כלל נתוני המדדים מתבצעת •

 במסגרת הפרויקטשפותח של החטיבה  המרכזי

  אסטרטגיתהרשת הממשלתית מדברת מפה  - 2022

ציון מרכז 
רפואי במפה  
 האסטרטגית





  אחדתמונת מצב ניהולית במבט 



  היררכיתתצוגה 



  ותחקורהעמקה 



  ותחקורהעמקה 



 חישוב אוטומטי 
BI במערכות 

 אתר ההזנה

גולמי  /מידע מעובד
המועבר ממשרד  

 הבריאות

ן"גפ/ ר"נמ–אדמיניסטרציה רפואית   

פים"גפרומתיאוס –תיק קליני   

כלליים קמליון–תיק קליני   

מערכות מקומיות במרכזים  

"ענבל"מערכת   

חישובים ידניים  
 שהחטיבה מבצעת

 מערכת מרכבה

: מקורות מידע משרדיים  
מינהל  , יחידה ארצית למניעת זיהומים

תכניות לאומיות ועוד, איכות  

 דוח אינדיקטורים

 מערכות פיננסיות

 סקרים בביצוע חטיבה

JEDOX
הזה  בשלב 

 מבוצעים חישובים
 דירוג1.
 ממוצע2.
 תקופה מקבילה3.

 תצוגה 
 במערכת

מפה  " 
"אסטרטגית  



פרויקט מחשבונים
  




