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Patient(לפוטמהתייווחהכפהתונורחאהםינשב Experience, PX(חישביזכרמביכרמל
ההובגתובישחאשונלםינקמםלועהיבחרבתואירבינוגרא.תואירבהתוכרעמלש

.םייתועמשמםיביצקתוישונאןוה,רקחמיבאשמולםישידקמו

רופישוהמלחההתצאה,תוינילקתואצותרופישלעהברהעפשהלפוטמהתייווחל
:םייזכרמםיביכרהמכמעפשומהיווחהיפוא.םוקישהךילהתב

םלועבוץראבתואירבינוגראביתועמשמסוקופתלבקמלפוטמהתיווח
םינורחאהםירושעב

יבגלהאלמהנבהועדימתלבקוניהלפוטמהתייווחביזכרמביכרמ,ליעלתוארלןתינשיפכ
.רובעלדיתעאוהםתואםיכילהה

עוציבתעבואיאופרהתווצהםעשגפמהןמזלזקנתמעדימהתרבעהךילהתמרכינקלח,םויכ
תויהליושעלפוטמהולאםיעגרב.)אבהדומעבףרגבתוארלןתינשיפכ(תיאופרההרודצורפה
ומכ.ךכמתורזגנהתויועמשמהורמאנהתאןיבהלתלבגומתלוכילעבו,תישגרההמרבףצומ
לבקלולכויאלותחפשמולפוטמהךא,תויוצעייתהותולאשולעיעדימהתלבקרחאלשןכתיי,ןכ
.שגפמהלשימעפ-דחהיפואהרואל,הנעמןהילע

 תויביטקאורפ
 עדימה תשגנהב
 ןפואב ,לפוטמל
 אללו רורב ,טושפ

רתוימ לוברס

 רסמה תרבעה
 תבוטל םילעופש

 תוסחייתהו לפוטמה
 ףסוא'כ אלו םדאכ וילא

'תולחמ לש

 ןמזב תובשחתה
 תושימג ,לפוטמה

 תלבק תועשב
 תונימזו תורישה
תולאשל הנעמל

 בחרמל תוסחייתה
 קלחכ ח"יב לש יסיפה
 ןתמו ,לופיטה ךילהתמ

 ןוגכ םיכרצל הנעמ
 לע הרימשו תואצמתה

תויטרפ

םואית
עדימו

 ןומא
תויתפכאו

 תונימז
תושיגנו

 הביבס
תוארנו



,םייעוצקמםיכירדמרתיהןיבםיללוכעדימתרבעהלרזעילככםויהםיעצומהתונורתפה
תחילשומכ(לפוטמהםעתרושקתלםיטושפםייביטרטסינימדאםילכבשומישותורשכה
קוסיעהתורמל.)לופיטלתויחנהוהעגהאודיוולהחישואילופיטשגפמרחאלבותכעדימ
םאתומהנעמןתונש,ףיקמןורתפןיידעםייקאל,לפוטמלעדימהתרבעהרופישברכינה
.םינושהלופיטהיבלשלכךרואל,לפוטמהיכרצללכל
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טסופוםורט(ילופיטהךילהתהלכךרואלףיצרושיגנעדימןתמ
רתויהליעיהרוצבעדימהלשהעמטהודוביערשפאי,)לופיט
תאביחרהלשי,ףסונב.תכמותהותביבסולפוטמהידילע
םיילטיגידםילכבשומישךות,עדימהתרבעהלקשממהתודוקנ
ואיביולאלכ.תישיאםאתומהנעמןתמלםייסיפו
תווצהלעםיסמועהתאומצמצי,ךילהתהלשהיצזימיטפואל
.התוללכבלפוטמהתיווחרופישלוליבויויאופרה

 יחרכה ןורתפ
 אוה םירגתאל
 תודוקנ תבחרה
 תרבעהל קשממה
 ךרואל ףטוש עדימ
לופיטה יבלש לכ

ןומזתהועדימהירעפלערושיגלםיאתמןורתפהווהמםיילטיגידםיעצמאבשומיש
הניחבמןה,יאופרהתווצהדדומתמםתיאשםירגתאליביטקפאוליעיהנעמקפסמו

.םילפוטמלתורישהןתמרופישתניחבמןהותילועפת

,לפוטמהעסמלשיבטימלוהינםירשפאמרשאםינושםיילטיגידםילכםנשיםויכרבכ
.םייאופרהםיתווצהלעםיסמועהתדרוהךות

לפוטמל עדימה תרבעה זוכירל סחיב לופיטה ןמז ריצ



לשםיבלשבלשמל,םייאופרםיכילהתלוהינלםיילטיגידתונורתפתועיצמתורבחןווגמ
.םלועהיבחרבתואירבינוגראידילעםיעמטומוהצואתםירבוצולאו,חותינטסופוםורט

המגודל תונורתפ
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50%-ב היילע
 לוהינ תלוכיב

דחא םויב םילפוטמ

'קד60-כ לש ןוכסח
 חותינל הנכהה ךילהתב

לפוטמ לכל

 תוחישב98% לש הדירי
 תורוכזתו םירות םואיתל ןופלט

םילפוטמל

 םישגפמב80% לש הדירי
 ןתמלםילפוטמ םע םילטנורפ
תולאשל הנעמ

 לש תיבויח תרוקיב
 תוטשפה לע םילפוטמ
עדימ תלבקב

 שומיש80% לעמ
 םילפוטמ ידי לע קשממב
םהל עצוה תורישהש

:לופיטה ךילהת לוהינל תילטיגיד המרופטלפ תמעטהל טולייפ ךותמ החלצהה ידדמ

יכרצלהנעמםיבלשמהםיילטיגידםיקשממלתואמגוד
םיעצמאלעשגדב,יאופרהתווצהיכרצלולפוטמה
טסילק'צ,הכרדהינוטרס;עדימתרבעהותרושקתל
רחאבקעמ,קוחרמתרושקתלט'צ,טווינקשממ,הנכה
תווצלדרובשדותורוכזתללוכישיאיוויל,םיישיאםידדמ
לפוטמהלומאלמהךילהתהרחאבקעמולוהינליאופרה

buddyhealthcare.com :רוקמ

,םינמזרוציקביתוהמרופישלעתוחוודמהזגוסמתוילטיגידתומרופטלפועימטהשםינוגרא
.ךילהתהמםילפוטמהןוצרתועיבשותוליעי
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רותחלןוכנןכלו,םיכרצהללכלהנעמקפסיאלדבלבילטיגידןורתפשאצמנ,תאזםע
ישונאהנעמםעדחיםיילטיגידםילכבשומישםיבלשמה,םיידירביהתונורתפרצייל

 ןיב בוליש
 ישונא קשממ
ילטיגידל

םילכוישונאעגמםיבלשמה,םייבטימםיכילהתןייפאלתנמלע
יכרצלשהקומעהנבהתשרדנ,םיקיודמהםינונימבםיילטיגיד
,'זכרמבםדאה'תשיגםושייתועצמאבתרשפאתמה,לפוטמה
Service(’תורישבוציע'תיגולודותמסיסבבתדמועה Design(.
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םיחקולשםימרוגהלכםערישישגפמךרדאיהםיירשפאתונורתפתניחבלאצומהתדוקנ
לשהקומעהנבהו–םייאופרהםיתווצהוCaregivers,םילפוטמ-לופיטהךילהתבקלח
עגמהתודוקנלכתאןוחבלןתינ'חוקלעסמתפמ'ילכתועצמאב.םילפוטמהיכרצןווגמ
,לופיטהינמזותורידת,שומישהשענםהבםיקשממה,םינושהןיינעהילעב;ךילהתב
םירגתאובאכתודוקניוהיזבםיעייסמולאלכ–לפוטמהלשישגרהובצמתאןכומכו
.לפוטמהתייווחרופישלתושדחתויונמדזהרותיאבו

)םויכ םייקה בצמה סיסב לע( יביטקלא חותינ ךילהתב לפוטמ עסמ יופימל המגוד
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םנשייכדומללןתינ,ךילהתהךרואלישגרהובצמבתוננובתהולפוטמהעסמיופימךותמ
תווצהםעולשקשממהתודוקנ.לעופבלבקמאוהשתורישהןיבללפוטמהתויפיצןיבםירעפ
תאןיבהללכוישליבשבידמתוטעומ,ךילהתהולופיטהלעעדימלבקמאוהןהב,יאופרה
ליבומש,לפוטמהיכרצלעהנעמרסוחורעפרצויהזבצמ.יוצמאוההבתבכרומההיצאוטיסה
.תכרעמבןומארסוחוששח,ךשמתמתואדו-יא,ךילהתבהטילשרסוחלשהשוחתל

.םושייםשלםיצוחנהםיכלהמהתנבהבוןורתפהלשהשחמהבעייסמידיתעהלפוטמהעסמ
םילכברזעיהלץלמומ,םילפוטמלעדימתרבעהוםירבסהןתמומכםיאשונביכתוארלןתינ
ןתינ,ךילההםורטב,לשמלךכ.ךילהתהלשרתויםיינכטהוםייביטטפרהםיקלחבםיילטיגידה
יבלשב.יאופרהתווצהםעקוחרמחישלתורשפאללוכ,תויחנהתמישרלפוטמהלאריבעהל
ךרוצאלל,ףטושןפואבןכדעתמהעדימברזעיהלהלוכיתכמותההביבסה,ומצעלופיטה
,תישיאתמאתומהנווכהלבקללפוטמהלוכי,לופיטהםותבו.םייעוצקמהםימרוגהלאהיינפב
.המלחההתפוקתלכךרואלוםילוחהתיבלאתיסיפהעגהבךרוצאלל

 ,היצקילפאל הסינכ
 תויחנהה לע רבעמ
 ט'צו לופיטה תארקל
 תולאשל אפורה םע

 םילוחה תיבב טווינ
ז"ולה ירחא בקעמו

 םידדמהו חותינל
םיישיאה

 יאופרה קיתל הסינכ
 חותינה רחאל
 םוכיס תאירקל

ךילהתה

 םיחנומ ןולימב הייפצ
 יאופרה בצמה לע

 תמא ןמזב בצמ תנומתו
לפוטמה ידדמ לש

ח"יבב תוששואתהחותינה בלשח"יבל העגהחותינ םורט

םילוחה תיבמ רורחשתיבב המלחההרגשל הרזח

 תוארתה תלבק
 ףטוש ןפואב תורוכזתו
 עוציב ,תופורת תליטנל

'דכו היפרתויזפ

 יאופרה קיתה ןוכדע
 תויחנה תלבקו קשממב

 תפוקתל םיכמסמו
םוקישה

יביטקלא חותינ ךילהתב םיישונאו םיילטיגיד תונורתפ בלשמה ידיתע לפוטמ עסמל המגוד

 םע תורשקתה ךשמה
 תעב יאופרה תווצה
 ימצע בקעמו ךרוצה

תומדקתהו םידדמ ירחא
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 עימטהל תנמ לע
 תונורתפ החלצהב
 ,םיכמות םיילטיגיד
 ןתינ יכ אדוול שי

 יכרצל םג הנעמ
 יכרצל םגו תווצה
םילפוטמה

,ישונאהשגפמלתיתועמשמתובישחהנשייאופרתורישןתמב
יתפמאוישגריווילוהנעמןתמותיסיפהקידב,ןוחבאךרוצל
הבוטהלופיטהתיווחתאלפוטמלתתלידכב.ךילהתבלפוטמל
םרוגהןיבבלשמהךילהתבצעלץלמומ,רתויבהפיקמהו
הזןוגכךלהמםושיי.תוכמותתוילטיגידתומרופטלפלישונאה
,םייאופרהםיתווצהתדובעיפואתאןובשחבתחקלבייח
ולכוישךכ,םימאתומםיילטיגידרזעילכםתושרלדימעהלו
הרימשךות,שרדנהעדימהתאולקינעהלולפוטמהתאתוולל
םילכבשומישה.הוולנסמועתריציאללוהדובעהתרגשלע
םיתווצהלשבלתמושתויתעומשמןמזהנפי,םיילטיגיד
הכימתןתמלש,ךילהתברתוי"םיכרה"םיטנמלאלםייאופרה
תולאשלעהנעמותישיאהמאתהותוסחייתה,תישגר
.תוינטרפ



 הביל תווצ לע ססובמה ,תואירב ינוגראל ץועיב החמתמTASC תרבח
 תויחמומ דצל ,תואירבה קושב תויחמומ בלשמה יראנילפיצסיד-יטלומ

 לפוטמה תיווחו תורישה בוציע םוחתב

תואירבה םוחת ליבומוTASC תרבח ל"כנמ-ירוחש ןליא
Ilan.Schory@tasc-consulting.com

 ,הריכב תלהנמ-דירפהילתנ
 תואירב ינוגראב תוינידמ ןונכתו ילכלכ ,יגטרטסא ןונכת ימוחתב תיחמומ

Natalia.Fryd@tasc-consulting.com

 ,הריכב תלהנמ– אולימ תירונ
Digital & Service Design םוחתב תיחמומ

nurit.millo@tasc-consulting.com

 ,הריכב תלהנמ– ןיילק הכרב
לפוטמה תיווח םוחתבו תואירב ינוגראב ילועפת-ינוגרא ץועי םוחתב תיחמומ

Bracha.Klein@tasc-consulting.com


