
 

  
  

    האתגר החברתי  מתודולוגיות פרקטיות למנהלים
  צרכים מיוחדים ולבעלי   בגיל השלישי  ניהול מערך פניות תושבים פלטפורמת 

  באר שבע עיריית  ב  עבור מחלקת הרווחה  
      

  
יזמות  1  'אנו חברי צוות מס נו לפתח מענה  החלט  ,ר אדם ביסמוטבהנחיתו של מ  "האתגר החברתי"   בסדנת פיתוח 

  ת באר שבע. יבאגף הרווחה של עירי מתוקשבת לניהול פניות תושבים  שימוש בפלטפורמהידי  על  הרווח שירותי
  

  לתושב  הנגשת שרות אגף הרווחה  – המטרה
  

   רקע
  

  .  לאגף הרווחה לתושבים בעלי מוגבלויות ,) טלפונית וממוחשבת(מלאה נגישות אין  ייהבעיר םכיו
  ןתיתהמערכת  .  לאגף הרווחה  )CRM(הקיימת כיום לתשתיות  ל פניות  מערכת לניהו  אתהרחיב  לאנו מציעים  על כן,  

  .  מענה לתושבים ולעובדים 
    רווחה איכותית יותר.ים יהנו מתושב כך הם לשיפור ויעול עבודתיוביל ים לעובדפרקטים כלים שמתן ההבנה היא 

ובעלי  לאוכלוסית הגיל השלישי    חומים שונים מבינים שנדרש שינוי מהיר ומהותי כדי להוביל למענה כעוסקים בתאנו  
  מאוכלוסית העיר באר שבע.   26%שמהווה כיום הצרכים המיוחדים 

   
    המערכת

  
פניות בינה  ניהול  מה  ,מלאכותית  בעזרת  למענה  קולי  שחיווי  בשפות  למוגבלים  בהטמעת  המהותי  השדרוג    ,ונותיר 

פניות לפתוח  האפשרות  הוספת  היה  ,  יאספו  הפניות  .  אוטומטיות  המערכת  תושב  המלפי  כל לעובד  את  יהיה  טפל 
  .  פניות תהיסטורייכולל   גיל, שפה, מוגבלות , אזור ועוד) - שניתן לאסוף(נגיש על התושב המידע  

  
  חסמים

  
לזה   גם  פרויקט  העיקריים  כמו לכל  לתעד את    במטפלים  היו בהטמעת המערכת  יחסמים. החסמים  נהגו  אשר לא 

על מנת לתמצת אותן לכדי  טאשר    מטפליםאו    ,עד כההפניות שלהן   ענו כי הפניות אליהם מורכבות ואישיות מידי 
    פניה.  

  
  וחסרונות המערכת יתרונות

   
תיעוד הפניות, הפניה  ב,  במתן מענה יעיל לתושבמידע לעובד מקצועי    והנגשת   ינןהיתרונות המרכזיים של הפרויקט ה

בדים שונים בעירייה והיתרון המרכזי הוא ללא ספק  התושבים בין עו  " טרטור"של הפניות לעובדים הרלוונטים ללא  
  יכולת הבקרה וניתוח הנתונים. 

של   שונה  לאופי  הנוגע  בכל  לעיתים  שלה  הגמישות  חוסר  של המערכת הם  המרכזיים  בבעיה החסרונות  או    הטיפול 
מורכב משימות  של אופי  התייחסות  הדורשות  כאלו  ולא  טווח  קצרות  למשימות  בעיקר  מתאימה  המערכת  כמה    . 

  גורמים בעירייה. 
  

  לסיכום
  

רווח לפיתוח  וחשוב  משמעותי  צעד  המערכת  ופיתוח  ברכישה  רואים  של  אנו  ובעלי    תאוכלוסייתם  השלישי  הגיל 
  עיר באר שבע. אגף הרווחה בב רכים מיוחדיםצ

רבותאנו מאמי יקל  מונגש זה  על משפחותיהם  המשתמשיםעל    נים שמתן מענה    ה קדימ  באר שבעויצעיד את    ,וגם 
  . בעלת צרכים מיוחדים הואוכלוסיי כחלוצת רווחת הגיל השלישי 


