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   אסף חיים ואדם מדהלה 

 

 לפרויקט וטיבציההמ .1

מוסד ללא א נובעת בעיקר מכך שהעמותה הי נבצע את פרוייקט הגמר כארגון שבובחירה בעמותה לילדים בסיכון ה

. שיקול נוסף שעמד מנגד עניינו הוא הבעיות הרבות בקושי מספיקים לפעילות השוטפת הכוונת רווח והתקציבים שיש ל

שהעמותה מתמודדת איתן במהלך שגרת העבודה:  בעיות בתקשורת, בתיעוד הטיפולים, בנגישות למידע , בבקרה אחר  

הכנסת  תת להן מענה באמצעות מערכת מידע פשוטה יחסית. בנוסף הטיפולים ובבקרה אחר התקציב. בעיות אשר ניתן ל

אחד התחומים הבודדים אשר נמנע עד כה מלנצל את  -מערכת מידע בארגון זה תוכיח שגם בתחום החינוך המיוחד 

 .ניתן לשדרג את שיטות העבודה ולהרים את ההישגים לרמות חדשות -יכולות עיבוד המידע 

 ספרות סקירת .2

ניסינו למצוא מקורות ספרותיים אשר בראש ובראשונה מאוששים את הטענה שלנו שע"י ניהול נכון של  בסקר הספרות

ידע ניתן לשפר את איכות הטיפול בעמותה לילדים בסיכון, ואכן נוכחנו לדעת כי ישנו קשר ישיר בין ניהול ידע 

שנוכחנו לדעת מערכות מידע הן הדרך הטובה ביותר  כפיבמערכות רפואיות לאיכות הטיפול אשר מקבל המטופל.

ואין סיבה ברורה לעין שגם עמותה כמו העמותה לילדים בסיכון לא תשתמש במערכת כזו  21לשימור הידע במאה ה 

. דבר נוסף שביקשנו לבחון בספרות הוא את הקושי להחדיר מערכת מידע לארגון ללא מטרות רווח לצורך שימור הידע

לארגונים  לילדים בסיכון, ארגון אשר אינו עובד עם מערכות מידע אחרות ובעל תקציב נמוך, גילינו כיכמו העמותה 

ייחודיים ובהתאם למאפיינים אלו ניתן לזהות יכולות מפתח ארגוניות שנמצאו  פעולהמהסקטור השלישי יש מאפייני 

 כמו מסוג זה. בארגונים ITהטמעה של מערכת  כקריטיות עבור

 המתודולוגי .3

ובאמצעות ניתוח שאלונים  SWOTבאמצעות מודל  . ניתחנו את המצב הקיים למדנו את התנהלות הארגוןראשית 

. העיקריות שניתן לתת להם מענה באמצעות מערכת ממוחשבת.. הגדרנו את הבעיות שחילקנו בקרב עובדי העמותה

פיתוח ) העמותה לילדים בסיכוןמענה לצרכי  חלופות אשר לדעתנו יכולות לתת 3גיבשנו ולאחר מכן ביצענו סקר ספרות 

:  AHPלאחר מכן בחנו את החלופות שהועלו באמצעות מודל רכישת תוכנת מדף או שילוב של שניהם ( . , עצמאי

בהמשך הצגנו את המטרות והמדדים שהובילו אותנו באפיון וניתוח החלופה. הגדרנו פיתוח עצמאי. החלופה המיטבית 

מערכת בהתאם לבעיות שהתגלו במצב , מהם היעדים והמטרות עליהם תענה המערכתמשתמשי הבצורה נרחבת  מי הם 

 שיופיעו במערכת, תוך כדי התחשבות במטרות ובמדדים היישויות ומאגרי המידע ,הגדרנו את הפונקציות. הקיים

ווידאנו שאכן  לבסוף, בחנו את התועלות והתוצאות מהפעלת המערכתו Use Case -ו  ERD,DFDבאמצעות תרשימי 

 היא עונה על המטרות שהוגדרו.

 ממצאים .4

פיתוח עצמאי של עלה שהחלופה האופטימאלית הינה בניית  ההשוואהולאחר   AHPלאחר בחינת החלופות באמצעות 

הגדרנו את משתמשי המערכת ואפיינו את הפונקציות השונות עבור כל ממשק מערכת מידע לעמותה לילדים בסיכון. 

את המידע מכל גורמי מערכת תרכז את ממשקי המשתמש השונים בצורה נוחה ופשוטה למשתמש. ה משתמש, עיצבנו

בנוסף תאפשר העברת הודעות בין  .מידיותאפשר לכל מטפל לקבל את המידע הרלוונטי עבורו בטווח זמן  גןהטיפול ב

המערכת תיתן תמיכה  טיפוליםעל השיטתית גורמי הטיפול, מתן תמונת מצב אקטואלית עבור כל ילד ואפשרות לבקרה 

 בניצול מקסימאלי של שעות אנשי הצוות.

 סיכום .5

כפי שהוצג בפרק הממצאים, הפתרון שנמצא כחלופה האופטימאלית ביותר הינו פיתוח עצמאי של מערכת מידע לצורך 

מרכזי מביצוע שיפור איכות הטיפולים ויצירת כלים לתמיכה בקבלת ההחלטות החינוכיות והניהוליות . הערך המוסף ה

הפרויקט הינו: שהורי הילד יוכלו לעקוב אחר הטיפולים אשר הילד מקבל, משרד הבריאות יוכל לפקח ולעקוב אחר 

הטיפולים שהילד מקבל ובהתאם לכך יוכל לוודא שהתקציב שהוא מעביר לעמותה אכן מנוצל, בעתיד מערכת זו תוכל לשרת 

אפשרות לחוות מהו ניהול היא הו כן, הערך המוסף עבורנו כמ עילות העמותה.ארגונים נוספים בעלי אופי פעילות הדומה לפ

. מזדמן לנו להתעסק האפיון הסופיפרויקט, מהתחלה ועד הסוף, לעבור את שלבי מחזור המערכת, משלב חקר מצב קיים ועד 

, לגעת ולקחת קצת מכל מה שלמדנו, לשלב ביניהם וליצור משהו תייםיעם לקוחות אמיתיים, להיתקל בקשיים ובאילוצים אמ

            אחד אינטגרטיבי, משהו ישים בעל פוטנציאל לשרת ארגון אמיתי.                                                                     
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