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הערכת תועלות
מדד נוחות המשתמש ושביעות רצון -

 יצירת סביבת עבודה נוחה תשפר את שביעות 
רצונם של העובדים. 

תקשורת ושיתוף מידע בין גורמים בעמותה - 
שיתוף המידע, מסמכים, דיוור והתקשרות. 
משך עיכוב בתשלומים - הפחתת העיכובים

 על-ידי שימוש בהתראות ותזכורות.
משך קליטת תלמיד - שילוב תהליך 

הקליטה באמצעות מעקב אחרי 
הטפסים והמידע הדרוש. 

פרויקט גמר תואר ראשון B.Sc הפקולטה לניהול טכנולוגיה שנת תשע"ו 

אפיון מערכת מידע עבור עמותת "צעד קדימה"
מגישים: לירון משה, מור אוחיון וטל קוממי.

מנחה אקדמי : ד"ר גיל גרינשטיין.

עמותת "צעד קדימה" הינה עמותת הורים 
ואנשי מקצוע לחינוך ושיקום. 

העמותה עוסקת בקידום איכות חייהם 
של פעוטות, ילדים, מתבגרים ומבוגרים 

עם שיתוק מוחי באמצעות 
גישת 'החינוך המדריך'. 

תיאור האירגון

מטרת העל של הפרויקט הינה אפיון דרישות 
מערכת מידע מקיפה שתהווה תשתית ארגונית

      לעמותת "צעד קדימה".     
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עמותת "צעד קדימה" פועלת כיום 
ללא שימוש במערכת מידע, שילוב מערכת מידע תשפר 

את התהליכים והעבודה בעמותה.
 בין היתר תסייע בניהול תרומות, ניהול מאגרי נתונים, 

ניהול תלמידים במסגרות השונות וניהול כלל 
התהליכים בעמותה. 

מערכת מידע תוביל לקיצור זמני העבודה, מעקב אחר
 ביצוע משימות ולשקיפות המידע בארגון.

מוטיבציה לפרויקט מוטיבציה לפרויקט   
0.425PowerLink

0.387PlanDo

0.188Altro

בחינת חלופות של מערכות מידע קיימות בשוק 
באמצעות שיטת AHP לפי טכניקת "האופן השטוח":

Altro, PlanDo & PowerLink הובילה לבחירה 
במערכת PowerLink כבחירה המועדפת.

בחינת חלופות

הערכת
 פתרון

אפיון הפתרון
 ועיצובו

 

מטרות נוספות:
תמיכה בפעילות האדמיניסטרטיבית של העמותה.

ניהול מאגר אנשי קשר בעמותה ושימור הקשר איתם.
שיפור הקשר עם תורמים פוטנציאליים.
ניהול יעיל יותר של פעילויות העמותה.

הצורך במערכת לניהול התחומים הבאים:
ניהול המסגרות – מרכזי החינוך והמטה.

ניהול אנשי קשר – הורים, חניכים, עובדים, 
תורמים ומתנדבים.

ניהול פרויקטים – מערכת בסיסית למעקבי לו"ז, 
משימות ותקציב.

ניהול מרכז הכשרות – מעקב שעות התמחות,
 השתתפות בקורסים והציונים.

ניהול ספקים/הזמנות רכש – פרטי 
התקשרות ונתונים על רכישות.


