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  IDDSI תורדגהו הנבמ םע דחיב שומישל הדידמ תוטיש
 
 רשקה ךותמ םיגווסמ תויהל םיכירצ תואקשמו תונוזמ יכ אצמנ IDDSI י"ע הכרענש תימטסיס תורפס תריקסב
 ןוכנ .)Steele et al., 2015( סולובה תמירזו תילארוא הרבעה ,ילארוא דוביעב םיברועמה םיגולויזיפ םיכילהתל
 .סולובה תוגהנתה ןפואל רשאב יבטימ רואיתל םינוש םירישכמ םישרדנ ,םויהל

 םירחא םילזונו תואקשמ
 ןהו תירקחמה תורפסב ןה ,םויהל ןוכנ .תבכרומ הלטמ הניה לזונ לש ותמירז תונוכת לש תקיודמ הדידמ
 תוגימצ תדידמ ,תאז םע דחי . תוגימצה תנוכת לע ססבתהב םילזונ גוויס לע וצילמהו ודמל תוגוהנ תויגולונימרטב
 .םילפטמה וא םיאנילקה ברל הנימז הניא

 ללוכ םיבר םינתשממ תעפשומ ותכירצ ךלהמב לזונה תמירז :דיחיה יטנוולרה רטמרפה הניא תוגימצ ,ףסונב
 ןמוש תלוכתו הענה ץחל ,הרוטרפמט ,)yield stress( )ותרוצ הנשמ רמוחה וב ץחלה( העינכ ץחל ,תוסיחד
)O’Leary et al., 2010; Sopade et al., 2007, Sopade et al., 2008a,b; Hadde et al.2015a,b(. הריקסב 
  הריזג בצק ומכ םירחא םייזכרמ םירטמרפ יכ אצמנ ןכו תומייקה הדידמה תוטישב הבר תונוש האצמנ תיתורפס
)shear rate(, וחווד אלו טעמכ העינכ ץחלו תופיפצ ,המיגדה תרוטרפמט )Steele et al., 2015; Cichero et 

al., 2013(. ךא ,םייוסמ ךוכיח בצקב תוגימצ ידדמ םתוא םיגדהל םייושע םינוש םיכימסמ םע וכמסוהש םילזונ 
 ,.Steele et al. 2015; O’Leary et al.,2010; Funami et al( הנוש המירז ינייפאמ ילעב תויהל לעופב םילוכי

2012; Ashida et al., 2007; Garcia et al., 2005(. ינייפאמל םירושקה המירזה ינייפאמב תונושל ףסונב 
 העילבה תלוכיב העיגפה תמרו םדאה ליגב תולתכ תונתשהל יופצ העילבה ךלהמב המירזה בצק ,לזונה
)O’Leary et al., 2010(.  

 יולתה המירז ןחבמ ,תאז םוקמב .IDDSI-ב הדידמה ינייפאמ ןיב תללכנ הניא לזונה תוגימצ תדידמ ,ולא תוביסמ
 לזונה תומכ( המירזה תירוגטק תומיכ ךרוצל ץלמומ slip tip גוסמ ל"מ 10 קרזמב שומיש ךות ,הדיבכה חוכב
 ומכ ,העילב ךלהמב ענ לזונה וב ןפואה תא םיגציימ ולא םיאנת .)המירז לש תוינש 10 רחאל קרזמב הרתונש
  .ךפשמ וא קרזממ המירז

 רשא Posthumus Funnel -שראמ ךפשמ/תננסמל הדידמה תונורקעבו ןונכתב המוד IDDSI לש המירזה ןחבמ
 ,השעמל .(van Vliet, 2002; Kutter et al., 2011)  לזונה תוכימס תדידמ ךרוצל בלחה תיישעתב שומישב אצמנ
 תודידמ .)van Vliet, 2002; Kutter et al., 2011( לודג קרזמ ומכ הארנ Posthumus Funnel שראמ ךפשמ
 תא ןכו תמרוז לזונ לש העודי תומכ וב ןמזה  לש הדידמ תוללוכ Posthumus Funnel שראמ ךפשמ תרזעב
 תגציימ רישכמה תרוצ יכ ןייצמ )Van Vliet )2002 .שארמ רדגוהש המירז ןמז םותב רישכמב תרתונש תומכה
 .הפה ללחב המירזה יאנת תא םימאותה תוכראתהו ךוכיח לש םיביכרמ

 האצמנו ,בחר תוירוגטק חווטל םילזונ קלחל ןחבמה תלוכיב ,טושפ וניה IDDSI לש המירזה ןחבמש תורמל
 םילדבה םיגדהל ידכב ההובג ןחבמה תושיגר .םיחמומ ידי לע טופיש תונמיהמו םימייק הדבעמ ינחבמ םע תומיאת
 .השגהה תרוטרפמטב תולתב תוכימסב םינטק
 
 
 
 
 
 
 
 



 ןוישיר תחת וניה םימקרמה רואיתו IDDSI הנבמ
CreativeCommons Attribution-Sharealike 4.0 International License  

https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ 
IDDSI 2.0. | July 2019 

4 

 

 IDDSI לש קרזממ המירז ןחבמ
 הנומתב םגדומכ ל"מ 10 קרזמב שומיש השוע  IDDSI לש המירז ןחבמ

 

 
 

 , ISO standard (ISO 7886-1)' לע ססבתהב םלועה לכב םיהז ל"מ 10 יקרזמ לכ חנוה הליחתבש תורמל
 םיגתומ ןיב ולש םידממבו קרזמה ףוג ךרואב תונוש תמייק יכו קרזמה לש היפל סחייתמ ISO ןקת יכ ררבתה
 10-ה וקל 0-ה וקמ לחה מ"מ 61.5 ךרואב קרזמב שומיש ללוכ IDDSI לש המירזה ןחבמ ,יפיצפס ןפואב .םינוש
 .)302143 הילרטסוא 303134 ב"הרא ןופצ ןרצי דוק , םינחבמה חותיפל ושמיש   TMBD תרבח לש םיקרזמ ( ל"מ
 יקרזמב שומיש .ל"מ 12 לש הלוכת םהל שי השעמלו ל"מ 10-כ םיגיותמש םיקרזמ םנשי יכ עדומ IDDSI-ה  ןוגרא

 הארנש יפכ קרזמה ףוג ךרוא תא קודבל תובישח הנשי ,האצותכ. ל"מ 10 יקרזממ תונוש תואצות ביני ל"מ 12
 IDDSI  ידי לע ובצועש םיקרזמ ויהי בורקה דיתעב .הטמ םיגצומ ןחבמה עוציב יבגל םיטרפ  .5 דומעב םישרתב
 .קרזמה ןחבמ תקידב רובע דחוימב
  -ב IDDSI  לש המירזה ןחבמ תא םימיגדמה ואדיוו יטרסב תופצל ןתינ

https://iddsi.org/framework/drink-testing-methods/  
 :קרזממ המירזה ןחבמל םיפיט

 תא בטיה בברעלו ןרציה תוארוה יפ לע הנכהה לע דיפקהל שי ,םיירחסמ םיכימסמב םישמתשמ רשאכ •
 לש תיפוסה הכמסהל ןרציה ידי לע עצומה ןמזה לע ודיפקת .ריוא תועוב וא םישוג ויהי אלש ךכ לזונה
 . לזונה

 .הקידבה עוציבל יקנו שבי ינקית קרזמב םעפ לכ ושמתשה •
 .םיתיעל םישחרתמש רוציי ימגפ וא קיטסלפ תויראש לכ אלל קרזמה לש )הצקה( היפהש וקדב •
 .המרה תונמיהמ אדוול םיימעפ תוחפל לזונ ותוא םע הקידבה לע רוזחל בושח •
 שומישל םיאתמ אל הזה יפיצפסה לזונה יכ ןכתי .םואתפ תרצענ המירזה םא רקיעב – םישוג שי םא וקדב •

 .היגפסיד יבצמב
 .ותשגהל תדעוימה הרוטרפמטב לזונה תא קודבל ודיפקה •

 :הרעה
 .)0-3 תומר( IDDSI קרזממ המירז ןחבמ ידי לע וקדבי )ידועיי ןוזמ( הנוזת יפסותו ,םיבטר ןוגכ םילזונו תואקשמ
 יוצמה ףצק .)הנימא אל האצות ןתיי ינגומוה אל לזונ( הקידבה ינפל בוט ובברועי םירצומה לכש אדוול שי

 ףצקה ,ןכ ומכ .רתוי הכומנ תוסיחדהש ךכל הביסה .קרזממ המירז ןחבמב ךימסכ אטבתי םיזגומ תואקשמב
 .תומלענ זג תועובהשכ רתוי ילזונל ךפוהו ןמז ךרואל ביצי אל םיזגומ תואקשמב
 םינתינהו תוינש 10-ב ל"מ 10 לש קרזמה ךרד םירבוע אלש )IDDSI 4 תמר( הדבכ תוכימסב תואקשמ רובע
 .המיאתמה IDDSI -ה תמר תקידבל םיצלמומ גלזממ ףוטפט ןחבמ וא ףכה תייטה ןחבמ ,תיפכ םע הליכאל
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      םילזונ תוכימס גווסל  IDDSI לש קרזממ המירז ןחבמב םישמתשמ
 .ל"מ 10 לש קרזמב ,םילזונ תוכימס גווסל תיביטקייבוא הקידבל ילכב םישמתשמ IDDSI -ב 
 .םילזונ לש תומר תקידבל דחוימב בצועש ךפשמ היהי בורקה דיתעב

 :קרזממ המירז ןחבמל  IDDSI תוארוה

 ןחבמה עוציב ינפל
 ךרוא תא קודבל שי

 שיש ןוויכ קרזמה
 .םיקרזמ ךרואב םילדבה
 תוארהל ךירצ קרזמה
 הנומתב ומכ

 

 
 

מ"מ 61.5 =ל"מ 10 לש הלקס ךרוא  

    

    
 .קרזמה לש הנכובה תא רסה .1

 הצקב ךלש עבצאה תא חנה
 לזונ תמירז תעינמל קרזמה

קרזמהמ  

 הצק( תיבוברזה תא הסכ .2
 תא אלמו ךלש עבצאב )קרזמה
 לזונ ל"מ 10-ב קרזמה

 הצקב עבצאה תא ררחש .3
 רצעה ןועש תא לעפהו קרזמה

 רצעה ןועש רשאכ רוצע .4
 .תוינש 10 הארמ

 הרוקש קרזמה רוצייב םגפ וא קיטסלפ תויראש וב ןיאו ףוקש )היפ( קרזמה הצק םאה קודב ,שומישה ינפל :הרעה
 .םיתיעל

 

 

 תייטה ןחבמב ושמתשה 4 המרב
גלזממ ףוטפט ןחבמבו ףכה  

+. 
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 תונוזמ
 .Food Texture Analyzers ןוגכ תובכרומו תורקי תונוכמ תבייחמ ןוזמ ימקרמ תקידב םוחתב םיינכדע םירקחמ
 תומשל תונוש תויגולונימרט ,תוקידבה חותינו עוציבב תונמוימב ךרוצהו ,הז ןוכימ תגשהב ישוקב בשחתהב
  .תוקידבה תא עצבל םוקמב םימקרמ תרדגהל םיטרופמ םירואיתב ושמתשה םימקרמ
 תוסחייתהל םייתועמשמ םימרוג וויה תוקלקלחו תודיכל ,תוקצומ לש תונוכתהש התארה תיתמטסיס הריקס

(Steele et al., 2015). קנחל ןוכיסל םייטנוולר םימרוגכ והוז ןוזמה תומיגד תרוצו לדוג ,ףסונב. (Kennedy et 
al., 2014; Chapin et al., 2013; Japanese Food Safety Commission, 2010; Morley et al., 2004; 

Mu et al., 1991; Berzlanovich et al. 1999; Wolach et al., 1994; Centre for Disease Control and 
Prevention, 2002, Rimmell et al., 1995; Seidel et al., 2002). 

 םגו )דועו תוקיבד ,תודיכל ,תוקצומ( ןוגכ םיינאכמ םינייפאמ םג לולכל הכירצ תונוזמ תקידב ,הזה עדימל סחייתהב
 ןוזמה ימקרמ לש  IDDSI-ה ירואית .ןוזמה לש הירטמואיגה וא הרוצל תורושקה ןוזמה לש תונוכתה תא
 תומייקה תוימואלה תויגולונימרטה ךותמ ורצונ ,ןוזמה ימקרמ לש תולבגמהו תושירדה ללוכ ,םהלש םינייפאמהו
 .קנחל ןוכיס םיריבגמה םינייפאמה תא תראתמה תורפסהו

 תויביטקייבוסב ךרוצה תא םצמצל הרטמב תויפכו תוגלזמב שומיש תושועה הדידמ תוטיש תקפסמ  IDDSI-ה
 םילקו םילוז םהש ןוויכ ורחבנ תויפכו תוגלזמ .דבלב ילולימ רואית לע תוססובמה תוטיש הוולמ תובורק םיתיעלש
  םקרמ תמר הזיאל עובקל ידכ תושרדנ תוקידב ןווגמ .םילכוא הב הביבסבו ןוזמ םיניכמ וב םוקמ לכב הגשהל
 תיטה ןחבמ ,גלזממ ףוטפיט ןחבמ :םיללוכ םישקו םיקצומ ,םיכר ,םיקסורמ תונוזמל הקידב תוטיש .ןוזמה םיאתמ
 הדידמה תוטיש תא םימיגדמה ואידיו יטרס .עבצא ןחבמו הליכא תולקמ ןחבמ ,ףכ ץחל ןחבמ ,גלזמ ץחל ןחבמ ,ףכ
  :אבה רתאב םיאצמנ

https://iddsi.org/framework/food-testing-methods/  

 גלזממ ףוטפט ןחבמ
 טרופמ רואיתל םתאוושהו גלזמה יניש ךרד םימרוז םה םאה הקידבל םינתינ )4-ו 3 תומר( םיכימס תונוזמו םילזונ

 ,דנליז-וינ ,דנלריא ,הילרטסואב תמייקה היגולונימרטב ראותמ גלזממ ףוטפט ןחבמ .וללה תומרהמ דחא לכ לש
  .תדחואמה הכלממהו

 (Atherton et al., 2007; IASLT and Irish Nutrition & Dietetic Institute 2009; National Patient 
Safety Agency, Royal College Speech & Language Therapists, British Dietetic Association, 
National Nurses Nutrition Group, Hospital Caterers Association 2011).  

 הטמ םיראותמ תינוניב תוכימסב קלח ןוחט / תינוניב תוכימס -3 םקרמל תונומת
 

 

  

 

  

תינוניב תוכימסב קלח ןוחט  
תינוניב תוכימס  

 גלזמה יניש ךרד םישוגב תויטיאב ףטפטמ
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:הטמ תוגצומ הדבכ תוכימס /הדבכ תוכימסב קלח ןוחט – 4 המרל תונומת  

 

 

 

  

 

ףכ תייטה ןחבמ  
 הראות ףכה תיטה ןחבמ .המיגדה לש תודיכלה תאו המיגדה לש תוקיבדה תמר תעיבקל תשמשמ ףכ תייטה ןחבמ
 Atherton et al., 2007; IASLT and Irish( הינטירבו דנליז וינ ,דנלריא ,הילרטסואב תוינכדע תויגולונימרטב

Nutrition & Dietetic Institute 2009; National Patient Safety Agency, Royal College Speech & 
Language Therapists, British Dietetic Association, National Nurses Nutrition Group, Hospital 

Caterers Association 2011(. המיגדה לע .5-ו 4 תומרב תומיגד תדידמל רקיעב תשמשמ ףכה תייטה ןחבמ 
 :תויהל

 .ףכב התרוצ תא רומשל ידכב היד הדיכל •
 לע .תולק תרעונמ וא הדיצה תיטומ ףכה רשאכ ףכהמ קילחהל/שולגל הכירצ ןוזמה לש האלמה תומכה •

 .הקיבד תויהל הרומא אל המיגדה רמולכ ,ףכה לע ןוזמ תויראש דואמ טעמ םע תולקב קילחהל המיגדה
 תחלצ לע דואמ טעמ טשפתהלו / חונצל הרומא המיגדהמ תילולת •

 

 

 יניש ךרד םורזל הלוכי הנטק תומכ
 ,גלזמה תיתחתב בנז רוצילו גלזמה

 תפטפטמ וא תמרוז הניא לבא
 .גלזמה יניש ךרד תכשמתמ הרוצב

 ךרד םורזל הלוכי הנטק תומכ
 תיתחתב בנז רוצילו גלזמה יניש

 וא תמרוז הניא לבא ,גלזמה
 ךרד תכשמתמ הרוצב תפטפטמ

 .גלזמה יניש
 

הדבכ תוכימסב קלח ןוחט  
הדבכ תוכימס  

  

 תיתחתב בנז רוצילו גלזמה יניש ךרד םורזל הלוכי הנטק תומכ
 ךרד תכשמתמ הרוצב תפטפטמ וא תמרוז הניא לבא ,גלזמה

 .גלזמה יניש

ü ü ü 
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 השקו חישק ,ךר ןוזמ םקרמ תכרעה
 שמשל לוכי גלזמש ןוויכמ ,תאז .גלזמה וניה השקו חישק ,ךר ןוזמ לש תוכימסה תגרד תכרעה ךרוצל רחבנש ילכה
 .םיקיקלח לדוג ומכ הרוצ ינייפאמ ךירעהל ףסונבו ןוזמה תוחישקל תורושקה תוינאכמ תונוכת תכרעהל

 מ"מ 4 לש םיקיקלח לדוג תכרעה
 ;Peyron et al., 2004( מ"מ 2-4 אוה העילבה ינפל סועל קצומ לש עצוממה קיקלחה לדוג ,םירגובמ תייסולכואב

Woda et al., 2010(. החונ הדימ קפסמש ךכ ,מ"מ 4 ברל ןניה יטרדנטס תכתמ גלזמ יניש ןיבש םיחוורמה 
 תונטקה תומיגד ,תוקונית רובע םיקיקלחה לדוג תעיבקל .חלו ךועמ , 5 המרב ןוזמה יקיקלח לדוג תכרעהל
 יוזיחל תשמשמ וז הדימש ןויכ קנח תנכס תווהל תורומא אל קוניתה לש תרזה ןרופיצ לש ילמיסקמה בחורהמ
 )Turkistani et al., 2009( תירטאידפה הייסולכואב ילאיכרט-ודנאה רוניצ לש ימינפה רטוקה

 

  

 תא םיגדהל ןתינ
 לדוגל המאתהה
 4 לש םיקיקלחה
 תרזעב מ"מ
 גצומש יפכ גלזמ
  לוממש תונומתב

 
 

 

 

û 

ü 

û û 

ü ü 

ü û 
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 )מ"ס 1.5( מ"מ 15 לש םיקיקלח לדוג תכרעה

 תרעושמה הדימה איהש ,מ"ס 1.5 * מ"ס 1.5 לש לדוגב ןוזמ תמיגד תצלמומ ,םיכרו םישק םיקצומ תונוזמ רובע
 הארנש יפכ מ"ס 1.5-כ םג אוה יטרדנטס גלזמ לש בחורה .)Murdan, 2011( רגובמ םדא לש לדוגאה ןרופיצ לש
 לש ןוכיס תיחפהל תנמ לע ,ךותחו ךר – 6 הגרד רובע םיצלמומ מ"ס 1.5*1.5 לש םיקיקלח לדוג .הלעמ הנומתב
 .)Berzlanovich et al., 2005; Brodsky et al., 1996; Litman et al., 2003( ןוזממ קנחמ עבונה ןצמחב רסח

 

 

 

 

  ףכ	ץחל	ןחבמו	גלזמ	ץחל	ןחבמ
	תמיגד	לע	ץחלה	תדימ	.ץחלל	ביגמ	ןוזמה	דציכ	תוארל	תנמ	לע	ןוזמ	תמיגד	דגנכ	גלזמ	ץוחלל	ןתינ	
	יפכ	ןיבלהל	לדוגאה	ןרופיצל	םורגל	תנמ	לע	שורדה	ץחלה	תכרעה	ידי	לע	תומיכל	ןתינ	ןוזמה
	.)רוחש	ץח	האר(	תילאמשה	הנומתב	םגדומש

. 
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	ץחלל	םאות	הז	ץחל	.ךרעב	kPa 17	וניה	ןיבלהל	ןרופיצל	םורגל	ידכב	שרדנה	ץחלה	
	םגדומ	ץחלה	,ןימימ	הנומתב	.)Steele et al., 2014(	העילב	ןמזב	לעפומה	ןושלה
		,))Iowa Oral Performance Instrument	IOPI	-ה	רושכמ	תרזעב	לקספ	וליקב
	.ןושלה	ץחל	תא	דודמל	לוכיש	רישכמ

 
 

		

	
	זכרמ	לע	לדוגאה	תמיש	ידי	לע	ןוזמה	תמיגדל	ץחלי	גלזמה	יכ	ץלמומ	,גלזמ	ץחל	תרזעב	הכרעהל
	תוגלזמ	יכ	עודי	.לאמשמ	הנומתב	הארנש	יפכ	,ןרופיצה	תנבלה	דע	)גלזמה	ינישל	לעמ(	גלזמה
 .המיאתמ	הביטנרטלאכ	שמשל	לוכי	תיפכ	סיסב	תרזעב	ןתינה	ץחל	.םלועה	יבחר	לכב	םימייק	םניא

 

 עבצא	ןחבמו	)סקיטספו'צ(	הליכא	תולקמ	ןחבמ
	תוצראהמ	קלחב	רתויב	השיגנה	הטישה	יהוזש	הרכה	ךותמ	ללכנ	עבצא	ןחבמ	.IDDSI-ב	הללכנ	הליכא	תולקמ	םע	הכרעה

 ףכ / גלזמ ידי לע ךותיח ןחבמ
 

 

 

 לש ודיצ םע תולקב ךתחנ ןוזמה
ףכ/גלזמ  

 

  םינתשמ	תונוזמ	תכרעה
	,)קור	וא	םימ	ומכ(	תוחל	תפסונ	רשאכ	רחא	םקרמל	םינתשמו	)חישק	,לשמל(	דחא	םקרמכ	םיליחתמש	תונוזמ	םניה	םינתשמ	תונוזמ
	.הסיעלה	ירושיכ	םוקיש	וא	הסיעל	תוחתפתה	דומילל	שמשמ	הזה	ןוזמה	םקרמ	.)םומיח	,לשמל(	הרוטרפמטב	יוניש	לח	רשאכ	וא
	תויתוחתפתה	תויוקלו	םיבוכיע	םע	םידלי	תייסולכואבו	םידליה	תייסולכואב	הסיעל	ירושיכ	חותיפל	שומיש	הז	םקרמב	השענ		,לשמל
	.)Gisel 1991; Dovey et al., 2013(	היוקל	תוחתפתה

	:האבה	הטישה	תא	םשייל	שי	,הנתשמ	םקרמ	לעב	ןוזמ	לש	הרדגהל	המיאתמ	המיגדה	םאה	ךירעהל	תנמ	לע
	תועצמאב	.הקד	ןיתמהלו	המיגדה	לע	םימ	לש	ל"מ	1	ףיסוהל	)מ"ס	1.5	*	מ"ס	1.5(	לדוגאה	ןרופיצ	לדוגב	איהש	המיגדב	שמתשה
	תרסה	ירחא	םא	הנתשמ	ןוזמ	לש	םקרמ	הניה	המיגדה	.הניבלמ	לדוגאה	ןרופיצש	דע	ןוזמה	תמיגד	לע	ץחל	ליעפהל	שי	,גלזמה	זכרמ
	:םיאבה	םיאנתה	םימייקתמ	גלזמה	ץחל

 ירוקמה	הבצמל	המוד	אלו	הקרפתהו	הצחמנ	המיגדה	,גלזמה	תמרה	רחאל •

הנומתב שומישל תושר  
IOPI Medical 

 הניאו תקרפתמו תצחמנ המיגדה
 רשאכ תירוקמה התרוצל תרזוח
 ררחושמ ץחלה
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 הליכא	תולקמ	םע	ילמינימ	ץחל	תלעפה	תרזעב	תולקב	קרפתהל	הלוכי	המיגדה •
 	.תירוקמה	התרוצל	תרזוח	הניאו	ירמגל	תקרפתמ	איה	,הרומה	עבצאהו	ןהובה	ןיב	המיגדה	תא	םיללוממ	רשאכ •
 )חרק	יקיקלח	,לשמל(	ירוקמה	הבצמל	דוע	המוד	הניאו	תיתועמשמ	הסמנ	איהש	וא •

 

	המיגדל	םימ	ל"מ	1	ףסוה •
 תחא	הקד	ךשמל	ןתמה •

הנתשמ ןוזמ םקרמ   

  

 

 
 

 :םיוולמ םיכמסמ*
https://iddsi.org/framework/  

Ø IDDSI Detailed Definitions 
Ø IDDSI Evidence 
Ø IDDSI Frequently Asked Questions (FAQs) 

 
  

 לדוגאה ןרופיצ
 הניבלמ

 

 תקרפתמו תצחמנ המיגדה
 תירוקמה התרוצל תרזוח הניאו

 ררחושמ ץחלה רשאכ
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