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רקע  
כיום משרד התחבורה, אחראי מטעם הממשלה על ניהול 

התשתית התחבורתית במדינה, הוא הארגון המרכזי 
המטפל בנושא בקשות תגי נכים בישראל.

המשרד מנוהל בעזרת אגפים, רשויות, וחברות ממשלתיות.
התהליך מתבצע בשיתוף עם שתי חברות חיצוניות:

“גאודע” האחראית על סריקת הבקשות המתקבלות;
ו”פמי פרימיום” המספקת שירותים רפואיים.

הבעיה
בקשות לתגי נכים הנשלחות בדואר מגיעות למחלקת עדכון
ובקרה של אגף הרישוי ומתחיל תהליך ממושך של העברת 
הבקשות בין שלושת הגופים. התהליך מתבצע באופן ידני 
ולא תמיד ישנו תיאום ותקשורת בין החברות דבר מקשה 

על התהליך כולו. כתוצאה מכך ישנן מספר בעיות: המתנה 
ארוכה עד לסיום טיפול, חוסר ידיעה בזמן אמת סטאטוס 

הבקשה, אובדן מסמכים, חוסר בקרה ועוד...  

מוטיבציה
מדובר בגוף ממשלתי המטפל בנושא רגיש ולרוב כל בקשה היא 

קריטית. פרויקט זה יתרום לתהליך הנפקת תגי נכה וחידושם 
להיות יעיל וזריז יותר ע”י שימוש במערכת מידע ממוחשבת שבה 
יתנהלו תיקים ממוחשבים לכל אזרח כאשר כל המסמכים יאוחסנו 

בארכיונים דיגיטליים שיפתחו לכל פניה, ללא צורך בניירת 
שעוברת בין הגורמים השונים במערכת.

מתודולוגיה
על מנת להשיג את מטרות הפרויקט ביצענו תחילה איסוף 

נתונים ממחלקת עדכון ובקרה של אגף הרישוי בחולון על ידי 
שאלונים. ניתחנו את הנתונים שקיבלנו ועל סמך הנתונים 

חקרנו את המצב הקיים. ביצענו סדרת ראיונות עם אנשי הארגון 
במטרה לקבל תמונה רחבה ככל האפשר על ההתנהלות השוטפת 

של התהליך עצמו. נעזרנו גם בסקר הספרות על מנת להכין מסמך 
דרישות לאפיון המערכת הממוחשבת: הגדרת ממשקים, מבנה 

בסיס נתונים, שאילתות וכדומה.

ממצאים
מערכת המידע שאפיינו משלבת את שלושת הגופים אשר מעורבים 
בתהליך, תוך כדי סנכרון מלא ביניהם, כל המידע זמין לכולם ומצוי 

בארכיון דיגיטלי. 
 ,DFD נעזרנו בתרשים זרימה המתאר את התהליך, תרשימי

הגדרת מבנה הטבלאות, מילון מונחים, מבנה  הארכיון הדיגיטלי 
המכיל את כל המסמכים, וכן בחרנו את שיטת ההטמעה של 

התקנת המערכת שלב אחר שלב.

סיכום
לאור ניתוח התהליך הגענו למסקנה כי בשלבים מסויימים התהליך 

מתנהל בצורה לא תקינה. לכן, ביצענו אפיון מחדש של תהליכים 
אלו וזאת על מנת לשחרר צווארי בקבוק ובכך לייעל את התהליך. 

נוסף לכך, פתרנו מספר בעיות שעלו בתשאול של ההנהלה. 
כתוצאה ממחשוב התהליך, נושא של אובדן מסמכים ירד כיוון 

שאין צורך להעביר מסמכים בין הגורמים השונים. כמו כן, 
מתווסף סטטוס במעקב בזמן אמת למצב הבקשה והפקת דוחות 
אפשריים. מיחשוב המערכת ייעל וישפר את תהליך הנפקת תגי 

נכה במשרד התחבורה.


