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נובה היא עמותה שעוזרת למקבלי החלטות להשתמש בכוח של נתונים על מנת לפתור את הבעיות 
החברתיות בישראל בתחומי חינוך, בריאות, רווחה ותעסוקה. אנו עובדים עם עמותות, רשויות מקומיות 
ושירותים ממשלתיים על פיתוח אסטרטגית נתונים לשירותים חברתיים, בניה והטמעה של פתרונות תשתית 
וכלי ויזואליזציה על מנת לאפשר תכנון, קבלת החלטות שוטפת ומדידת תוצאות של שירותים חברתיים. אנו 
גם חלוצים בפיתוח והובלה של הכשרות ייעודיות בתחום על מנת לייצר הון אנושי בשדה החברתי שמכיר 

בערך של נתונים ויודע לעבוד איתם.

בשנת 2022 נובה הצטרפה לקבוצת Social Finance Israel, הכוללת גם את מידות. בכך נוצר בית אחד 
ייחודי עבור המגזר הציבורי והחברתי לפיתוח ומימוש יכולות באמצעות כלים מכווני תוצאות: ניהול מבוסס 
נתונים, תשלום על תוצאות, מדידה והשקעות. יחד, אנו נותנים פתרון כולל לאתגרים מורכבים, מניתוח וייעוץ 

ועד מימון ויישום בשטח.

רקע

התפרצות מגפת הקורונה בישראל בשנת 2020 יצרה צורך מידי בזיהוי כלל התושבים המשתייכים לאוכלוסיית 

הגיל השלישי ומתן מענים מותאמים לאוכלוסייה זו, אשר מצאה עצמה בסיכון רפואי מוגבר ונדרשה להסתגרות 

ובידוד. אגפי הרווחה של הרשויות המקומיות, אשר עד אותו זמן באו במגע בעיקר עם אוכלוסיית האזרחים 

הוותיקים אשר מקבלים שירותים מאגף הרווחה, נדרשו לתת מענה נרחב לאוכלוסייה זו ברשות, מבלי שיש לרבות 

מהרשויות את הכלים הבסיסיים למיפוי וזיהוי מסודר של כלל האוכלוסייה המדוברת. בזמן אמת, פעלו הרשויות 

לאיסוף כל מידע שיכלו לקבל לטובת מיפוי אוכלוסיית האזרחים הוותיקים ברשות וביצעו פניות יזומות אל אותם 

אזרחים במטרה לזהות את הצרכים המידיים שלהם ולסייע להם, דבר אשר הדגיש מאוד לרשויות את הצורך 

במסד נתונים מלא, מדויק ועדכני.  

במקביל למאמצים שהשקיעו הרשויות בניהול מתן השירותים לאזרחים הוותיקים לטובת התמודדות עם מגפת 

הקורונה ומאפייניה הייחודיים, הלך והתברר כי קיים צורך משמעותי לא פחות של יכולת ניהול מבוסס נתונים גם 

בשגרה, ולא רק בעת חירום ומגפה. מהאגפים לשירותים חברתיים עלה הצורך בניהול מבוסס נתונים גם לטובת 

מתן שירותים חברתיים-קהילתיים מותאמים לצרכי כלל האוכלוסייה הוותיקה ברשות, בשגרה, באופן אשר יאפשר 

הזדקנות מיטבית.

על רקע זה, החלה נובה בשיתוף קרן שוסטרמן ושותפים נוספים בתהליך לבניית אסטרטגיית נתונים לניהול תחום 

אזרחים וותיקים במספר רשויות בישראל. בשנה וחצי האחרונות ליוותה נובה את האגפים לשירותים חברתיים 

בבית שאן, בבית שמש ובאופקים בתהליכים אלו. מסמך זה נכתב על בסיס הידע שנצבר במסגרת תהליכי ליווי 

רשויות אלו ועל בסיס תהליכי הלמידה והשיתוף שהתקיימו כחלק מהם.1 מטרתו של מסמך זה הינה לחלוק 

פרקטיקות עבודה ותובנות שיסייעו לרשויות נוספות ליישם תהליכים דומים, ולייצר סטנדרט של ניהול מיטבי 

במתן שירותים לאוכלוסייה הוותיקה, אשר יקדם הזדקנות מיטבית.

בתהליכי העבודה עם הרשויות לקחו חלק מטעם נובה: רוני בירמן, לימור ספקטורובסקי-כוכבי, יובל כרם גילה ומיכאל שפרבר.  1
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תקציר מנהלים

עמותת נובה ליוותה אגפי רווחה ברשויות מקומיות בבניית מסד נתונים מתעדכן לניהול תחום אזרחים ותיקים 

ברשות וכן דשבורד רשותי להנגשת הנתונים הנאספים. במסגרת התהליך הוגדרו סוגיות ניהוליות מרכזיות אשר 

מעסיקות את בעלי התפקידים ברשות בתחום זה, וכן נבנו תפיסות עבודה להמשך איסוף ועדכון הנתונים ולשימוש 

בהם בתהליכי קבלת החלטות. 

בין הרשויות השונות קיים דמיון גבוה מאוד בצרכי ניהול תחום האזרחים הוותיקים וכן בתהליכי העבודה 

המקצועיים ובשגרות העבודה עם הנתונים, עובדה אשר תומכת ב"שכפול" פשוט למדי של התהליך והמערכת 

שנבנו, לרשויות נוספות. 

הערכים המוספים המרכזיים של המהלך עבור הרשות:

מסד נתונים מלא, מפורט ועדכני אשר מהווה כלי עבודה יומיומי בידי העו"ס בתחום ומאפשר מתן א. 

שירותים מיטבי ומותאם לצורך לכל תושב ותושב.

תמונת מצב רשותית רחבה ומעמיקה באשר למאפייני התושבים הותיקים ברשות, צרכיהם, והפערים ב. 

הקיימים בין הצרכים למענים, לטובת קבלת החלטות מדויקות על הקצאת משאבים.

מסד הנתונים המתעדכן לתחום, מייצר קפיצת מדרגה משמעותית ביכולות הניהול של התחום ומאפשר 
שיפור במתן השירות לאזרח הוותיק בהתאם לצרכיו האישיים ושיפור במתן השירותים הקהילתיים-חברתיים 

לכלל תושבי העיר הוותיקים. 

מקורות המידע המרכזיים עליהם מתבסס הכלי:

מרשם אוכלוסין של משרד הפנים	 

רשומות אזרחים ותיקים של המשרד לשוויון חברתי 	 

רשומות ניצולי שואה של המשרד לשוויון חברתי	 

מערכות תיקי לקוח רווחה ברשות )EPR, מטרופולינט..(	 

מערכת מס"ר 	 

רשומות זכאויות פנים רשותיות של מחלקת הגבייה	 

סקר תושבים וותיקים	 

טפסי דיווח מקוונים )ביקורי בית, השתתפות בפעילויות, משובים..(	 
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התנאים המרכזיים להצלחת התהליך: 

ביסוס המהלך על השאלות הניהוליות המעסיקות את הצוות המקצועי. א. 

הגדרת מוביל.ת נתונים בעל.ת אוריינטציה לעבודה עם נתונים וכלים טכנולוגיים, יכולת הובלת שינוי  ב. 

באגף וברשות ובעל.ת זמינות ופניות מספקים. 

מחויבות של: ג. 

הדרג הניהולי )באגף וברשות בכלל( למהלך והכרה בחשיבותו.  •

מוביל.ת הנתונים לתהליך, והרתמות לביצוע המשימות וכן זמינות לביצוען.  •

שיתוף פעולה הדוק עם בעלי התפקידים ברשות אשר עוסקים במערכות המידע ובאבטחת מידע, החל  ד. 

מהשלב הראשון של התהליך.

בנייה מדויקת של שגרות איסוף נתונים וכן של שגרות שימוש בנתונים הנאספים בתהליכי קבלת  ה. 

ההחלטות )ישיבות הנהלה, מפגשים שוטפים, תכניות עבודה..(. עבור כל שגרת עבודה יש להגדיר 

במפורט אלו נתונים צריכים להיות מוצגים ובאיזו רזולוציה. 

האתגרים המרכזיים שעלו והמלצות לפיתוח השדה:

הנגשת נתונים מנהליים בתחום אשר מצויים בידי רשויות ציבוריות ומשרדי ממשלה, בגישה ישירה  א. 

למחלקות לשירותים חברתיים ברשויות.

יצירת שיתופי פעולה עם כלל הגורמים ברשות אשר לוקחים חלק במתן טיפול ומענים לאוכלוסיה. ב. 

יצירת ממשקי עבודה בין מערכות המידע ברשות לבין מערכת ה- BI הרשותית לתחום. ג. 

הקצאת כח אדם יעודי ומתאים, בתיקצוב תואם להיקף הפעילות, לטובת ליווי בניית מסד הנתונים וכן  ד. 

לטובת המשך ניהול מבוסס נתונים של התחום מטעם הרשות.
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תיאור תהליך העבודה

תהליך העבודה כלל את השלבים המרכזיים הבאים המתוארים מטה. שלבי התהליך בוצעו בחפיפה בכדי לאפשר 

בחינה של התוצרים בזמן אמת, השלמה ותיקון אחורה במידת הצורך.

חשוב להדגיש כי התהליך המתואר מטה אינו יכול לצאת לפועל ללא שני תנאי יסוד:

מחויבות של הדרג הניהולי )באגף וברשות בכלל( למהלך והכרה בחשיבותו.א. 

מחויבות של מוביל.ת הנתונים מטעם הרשות לתהליך והרתמות לביצוע המשימות הנדרשות לצורך מימוש ב. 

המהלך. ללא שיתוף פעולה מצד מוביל.ת הנתונים, וכן זמינות לביצוע המשימות, לא תתאפשר השלמה 

של אף אחד מהשלבים המתוארים מעלה. חשוב להבהיר כי מובילי נתונים הינם עובדי האגף אשר מוגדרים 

ככאלו במסגרת התהליך ומקבלים הכשרה לכך במהלכו. תפקיד מוביל.ת הנתונים יכול להיות גם בנוסף על 

תפקידם. על דרישות תפקיד מוביל.ת הנתונים - ראה פירוט מטה בסעיף "בניית יכולות".

כמו כן, נדרש שיתוף פעולה הדוק עם בעלי התפקידים ברשות אשר עוסקים במערכות המידע ובאבטחת מידע. 

בעלי תפקידים אלו חיוניים להצלחת המהלך ויש לשלב אותם במהלך החל מהשלב הראשוני ביותר, גם במטרה 

ללמוד מהם על אתגרים ייחודיים במערכות הרשות ובנהליה, ככל שכאלו קיימים.

שלבי התהליך:

123456

ם
שי

ד
חו

 זיהוי צרכים בניהול התחום, 
ניסוח אתגרים ושאלות ניהוליות

מיפוי מקורות ידע ונתונים, איסוף נתונים

Power BI בניית מסד הנתונים האינטגרטיבי ובניית הדשבורד על

הגדרת שגרות העבודה לעבודה מבוססת נתונים

בניית יכולות עבודה מבוססת נתונים, הדרכות שימוש במערכת, הטמעה 

בניית כלי מדידה משלימים

קביעת מיקודי העבודה, 
הגדרת מדדים למעקב

 תכנון הצגה ויזואלית,
אפיון הדשבורד
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בניית יכולות

מובילי נתונים הם הפונקציה המרכזית אותה מכשירה נובה לעבודה על נתונים בארגון. כחלק מתהליך ההתקשרות 

עם נובה, התבקשה כל רשות לבחור אנשי קשר אשר ישמשו כמוביל.ת הנתונים לתחום אזרחים וותיקים. מובילי 

הנתונים הם מי שמובילים את תהליך בניית אסטרטגיית הנתונים של הרשות לתחום יחד עם נובה, ולאחר סיום 

תהליך הליווי – יהיו הגורם אשר ימשיך לנהל את השימוש השוטף בנתונים לטובת קבלת החלטות. בהתאם, הוגדר 

כי מובילי הנתונים נדרשים להיות בעלי:

אוריינטציה לעבודה עם נתונים וכלים טכנולוגיים – כלומר, לא נדרשת הכשרה פורמלית לעבודה עם   

נתונים או לשימוש בכלים טכנולוגיים, אך מובילי הנתונים המיועדים נדרשים להיות בעלי אוריינטציה 

כללית וכן בעלי פתיחות ומוטיבציה ללמידה של מתודולוגיות, כלים ופתרונות הנוגעים לניהול מבוסס 

נתונים.

יכולת הובלת שינוי באגף וברשות – מובילי הנתונים נדרשים להיות בפוזיציה ארגונית ויכולות אישיות אשר   

יאפשרו לתמוך במהלך איסוף הנתונים והקמת המסד האינטגרטיבי, ויאפשרו להם להוביל תהליכי שינוי 

ארגוניים ולקדם את האגף לניהול מבוסס נתונים.

זמינות ופניות מספקים – בשלב ראשון לתמיכה בתהליך מול נובה בתור נציגי הרשות, ובהמשך כמי   

שמחזיקים את ניהול המהלך באופן שוטף באגף.

בכל אחת מהרשויות נבחרה מובילת נתונים אשר ענתה לדרישות אלו, ואשר קיבלה ליווי והדרכה שוטפים לנושא 

ניהול מבוסס נתונים במסגרת התהליך. מובילות הנתונים לקחו חלק פעיל בהגדרת תהליכי המדידה, בבניית כלי 

המדידה הנלווים )סקרים, טפסים וירטואליים(, בבניית הדשבורד והתאמתו לשימושים אשר ייעשו בו בפועל, וכן 

קיבלו הדרכות לשימוש בכלי ה-Power BI באופן שיאפשר להן שימוש עצמאי בכלי ותמיכה בצרכי האגף לקבלת 

נתונים לטובת ניהול התחום גם בסיום תהליך הליווי של נובה.

כלי מדידה 

במסגרת תהליך זיהוי הסוגיות ומיפוי המקורות זוהו פערים במקורות נתונים ובכלים מתאימים לאיסוף נתונים.

בהתאם, נבנו מספר כלי מדידה בהתאמה לצרכי כל רשות:

סקרים לאוכלוסייה הוותיקה ברשות – נבנו סקרים שיועדו לכלל האוכלוסייה הוותיקה ברשות, ובאו לענות   

על הצרכים המרכזיים הבאים:

אימות וטיוב נתונים של כתובת מגורים, מספרי טלפון, דרכי התקשרות נוספות )דוא"ל(, סטטוס 	 

משפחתי 

זיהוי מקבלי שירותים סיעודיים ומרותקי בית	 

קבלת תמונת מצב של סטטוס בריאותי, רמת תפקוד, רמת ניידות ועצמאות/תלות	 

זיהוי רמות ההשתתפות החברתית-קהילתית של התושבים הוותיקים וסיבות לאי השתתפות	 

זיהוי שירותים קהילתיים חסרים	 

זיהוי תשתיות עירוניות שיש לשפר לטובת הגברת יציאה מהבית	 
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קבלת תמונת מצב לגבי תחושת בדידות של התושבים	 

קבלת תמונת מצב לגבי תחושת הביטחון האישי של התושב באזור מגוריו	 

קבלת תמונת מצב של יכולת התמגנות התושבים הוותיקים בעת אירועי חירום ביטחוניים	 

טפסי עבודה מקוונים – במקרים בהם עלה כי קיימת עבודה בשטח מול תושבים שאינה מדווחת ומתועדת   

באופן מסודר, נבנה טופס מתאים לדיווח אונליין תוך שימוש בכלי של Microsoft Forms. לדוגמא, במהלך 

העבודה עם אחת הרשויות התברר כי ישנם עובדי סמך שעובדים באגף ומגיעים לביקורי בית אצל תושבים 

ותיקים אשר זקוקים לכך. אחת ממטרות הביקור הינה בחינת הסטטוס התפקודי של התושב: האם תפקודו 

יציב ביחס לביקור האחרון, האם יש החמרה ואם נדרשת מעורבות עו"ס. עד כה הדיווח בוצע בע"פ במידת 

הצורך, וללא תיעוד הדברים אל מערכת המידע של האגף. במסגרת התהליך נבנה טופס דיווח קצר 

ותמציתי לעובד הסמך, אשר ביכולתו לפתוח על גבי המכשיר הסלולרי שלו ובאמצעותו לתעד את מצבו 

התפקודי של התושב. באמצעות טופס פשוט זה, מתאפשר גם ניהול שוטף טוב יותר של המקרים ודיווח 

מיידי, וגם מעקב לאורך זמן אחר שינוי במצבו של התושב, באמצעות ריכוז הנתונים שמבוצע על גבי 

הדשבורד.

גיליונות אקסל לתיעוד פנימי – במקרים בהם עלה כי קיים צורך בתיעוד נתוני פעילות הכרוכים בעבודתם   

השוטפת של עובדי האגף, ואין כיום מערכת אשר מסוגלת לקלוט נתונים אלו, נבנו גיליונות אקסל ייעודיים 

לנושא. לדוגמא, במקרים בהם תושבים ותיקים שלא הוגדרו מטופלי רווחה פנו לאגף לשירותים חברתיים 

בבקשה לסיוע כלשהו, לא ניתן היה לתעד באופן מסודר את פרטי פנייתם במערכת תיקי הלקוח של מטופלי 

הרווחה. במסגרת העבודה, נבנה גיליון אקסל לתיעוד פניות תושבים וותיקים לאגף, והוגדרו קטגוריות 

אפשריות מובנות לסיוע. הנתונים מהגיליון חוברו אל כלל הנתונים הקיימים בדשבורד, באופן שמאפשר 

יותר.   ניהול מעקב מסודר אחר הפניות, טיפול בהן, וכן מאפשר קבלת תמונת צרכים רוחבית מדויקת 

ותיעוד המידע באמצעות מערכות  הינה מתן מענה לכל צרכי הדיווח  כי ככלל, השאיפה  לציין  ראוי 

המשרתות את כלל צרכי האגף. עם זאת, במקרים בהם לא ניתן לעשות שימוש במערכות אלו מסיבות 

שונות, גיליונות אקסל נוחים לשימוש ומותאמים לצורך הינם פתרון ביניים אשר מהווה חלופה טובה 

להיעדר תיעוד או תיעוד ידני.
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נתונים לניהול השירותים לאזרחים הוותיקים

בהמשך לזיהוי הצרכים הניהוליים הקיימים בתחום, החל תהליך איפיון ובניית מסד הנתונים המתעדכן לניהול 

.Power BI התחום על גבי דשבורד במערכת

אל מול כל נתון ומדד אשר מופיעים בדשבורד, הוגדרו במסמך האיפיון ערכים אפשריים, אופן חישוב, כללים 

והחלטות שהתקבלו ועומדים מאחורי הנתונים המוצגים בדשבורד, מקור הנתונים ומתוך איזה קובץ/מאגר הם 

נשאבים.

לכל רשות ישנם מטבע הדברים צרכים ייחודיים ומקורות מידע שונים ומגוונים. עם זאת, רבים מהצרכים וממקורות 

הנתונים הינם משותפים לכל העוסקים בתחום האזרחים הוותיקים ברשויות. בטבלה מטה מפורטים הנתונים 

והמדדים אשר אנחנו מוצאים כי יתאימו לניהול התחום בכל רשות באשר היא, ואל מולם מקורות מידע 

פוטנציאליים:

בעלות על הנתוניםמקור הנתוניםנתון/מדד 

משרד הפניםדוח מרשם אוכלוסיןסך תושבים ותיקים ברשות

 פילוח לקבוצות גיל:
+90 ;80-90 ;70-79 ;62-69

משרד הפניםדוח מרשם אוכלוסין

משרד הפניםדוח מרשם אוכלוסיןמגדר

משרד הפניםדוח מרשם אוכלוסיןמצב משפחתי

משרד הפניםדוח מרשם אוכלוסיןארץ עליה

דוח מרשם אוכלוסין, כתובת מגורים
רשומות אזרחים ותיקים 

ברשויות, רשומות מטופלי 
רווחה, מעקב מתעדכן 

פנימי ברשות, מענה לסקר, 
דוחות ניצולי שואה

משרד הפנים, גבייה רשות, רווחה 
רשות, המשרד לשיוויון חברתי, 

הרשות לזכויות ניצולי שואה, סקר 
תושבים ותיקים 

רשומות אזרחים ותיקים מספרי טלפון
ברשויות, רשומות מטופלי 

רווחה, מעקב מתעדכן 
פנימי ברשות, מענה לסקר, 

דוחות ניצולי שואה

גבייה רשות, רווחה רשות, המשרד 
לשיוויון חברתי, הרשות לזכויות ניצולי 

שואה, סקר תושבים ותיקים

הרשות לזכויות ניצולי השואהדוח ניצולי שואהניצולי שואה

רווחה רשותמערכת תיק לקוח רווחהמטופלי רווחה

רווחה רשותמערכת תיק לקוח רווחהעו”ס אחראי

גבייה רשותדוח ארנונהמקבלי השלמת הכנסה
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בעלות על הנתוניםמקור הנתוניםנתון/מדד 

מדד חישובי אשר מבוסס תושבים בסיכון גבוה וגבוה מאוד
על הפרמטרים הבסיסיים 

הבאים: עריריות, גיל, 
מטופלי רווחה, מקבלי 

השלמת הכנסה, מרותקי 
בית

משרד הפנים, רווחה רשות, גבייה 
רשות.

משרד הפניםדוח מרשם אוכלוסיןפריסת התושבים לפי שכונות

רווחה רשותסקר תושבים ותיקיםמרותקי בית

רווחה רשותסקר תושבים ותיקים עם מי מתגוררים

עורף משפחתי )בני משפחה 
קרובים שמתגוררים בעיר ומצויים 

בקשר רציף(

רווחה רשותסקר תושבים ותיקים 

רווחה רשותסקר תושבים ותיקים קיום איש קשר לשעת חרום

בעיה בריאותית או פיזית שמפריעה 
לתפקוד

רווחה רשותסקר תושבים ותיקים 

השתתפות במסגרות ופעילויות 
חברתיות או פנאי על בסיס קבוע 

דוח השמות ממערכת 
המס”ר, דיווחי מסגרות, 

סקר תושבים ותיקים

רווחה רשות, מסגרות

רווחה רשותסקר תושבים ותיקים תדירות יציאה מהבית

סיבות לאי-השתתפות בפעילויות 
חברתיות או פנאי

רווחה רשותסקר תושבים ותיקים

תשתיות חסרות בעיר לטובת יציאה 
מהבית

רווחה רשותסקר תושבים ותיקים 

שירותים קהילתיים חסרים בקרבת 
הבית

רווחה רשותסקר תושבים ותיקים 

מיפוי גיאוגרפי של מענים זמינים 
ברשות לאזרחים וותיקים 

רשומות של מסגרות רווחה 
מקומיות ומיקום שלהן

רווחה רשות

רווחה רשותסקר תושבים ותיקיםתחושת בדידות

רווחה רשותסקר תושבים ותיקיםתחושת ביטחון

השתתפות בפעילויות התנדבות 
ובתעסוקה, לפי קבוצות גיל

רווחה רשותסקר תושבים ותיקים 

רשומות פנימיות מש”ח מקבלי פעילות להפגת בדידות
רשות

רווחה רשות

רשומות פנימיות מש”ח פניות תושבים ותיקים לסיוע 
רשות

רווחה רשות

*החיבור בין הנתונים השונים מבוצע על בסיס מספר ת"ז של התושב
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ראוי לציין כי לאור היקפי הנתונים ורגישותם, יש לאפשר גישה למערכת באמצעות הרשאות, למספר מוגבל של 

בעלי תפקידים שהוגדרו מראש. חשוב לוודא כי כל נושאי התפקידים בארגון יראו רק מידע שמשרת אותם עבור 

ביצוע תפקידם. ככלל, יש להגביל את כמות המשתמשות והמשתמשים אשר חשופים לכל המידע ובפרט למידע 

המוגדר בחוק כ”מידע רגיש”.2 בכל מקרה, בכל הנוגע לאבטחת מידע ושמירת סודיות יש להתייעץ עם איש/אשת 

מקצוע בתחום ולוודא כי הדברים מוגדרים ומנוהלים בהתאם לכל הדרישות.

למידע נוסף אודות הגנת הפרטיות ואבטחת מידע ראו חוק הגנת הפרטיות, תשמ”א-1981   2
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תמונת הדשבורד הינה להמחשה בלבד ואינה מכילה נתוני אמת

ותקנות הגנת הפרטיות )אבטחת מידע(, תשע”ז-2017
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שגרות עדכון מסד הנתונים

חלק לא מבוטל מהנתונים אשר מהווים את הבסיס למסד הנתונים האינטגרטיבי המתעדכן הינם כאלו אשר אינם 

מתעדכנים אוטו' באמצעות ממשק, אלא יש צורך לעדכן אותם באמצעות העלאת קובץ מעודכן אחת לפרק זמן 

מתאים.

לצורך ניהול נושא זה של עדכון הנתונים, נכתב נוהל עדכון אשר מגדיר אלו נתונים יש לעדכן, מתי ועל ידי מי. 

הדברים רוכזו בטבלה מהסוג הנראה מטה, כך שיוכלו לשמש את מובילת הנתונים בעבודתה השוטפת:

מקור קובץ
הנתונים

קישור 
למיקום 
הקובץ 
במערכת

שדות 
מהקובץ 
בשימוש 
בדשבורד

אחריות 
לעדכון / 
העלאת 
הקובץ 

לתיקיית 
 Share-ה

Point

תדירות 
עדכון 

נדרשת/ 
מועד עדכון 

תקופתי 
של הקובץ 

במערכת

לדוג’:
דוח ניצולי 

שואה

הרשות 
לזכויות ניצולי 

שואה

SharePointת”ז
טלפון

כתובת

מובילת נתונים 
מש”ח

אחת לשנה;

ינואר

שגרות עבודה לניהול מבוסס נתונים של התחום

לאורך כל תהליך העבודה נבחנו הנתונים והמדדים שלגביהם ייאסף ויוצג מידע בדשבורד גם ביחס לשגרות 

העבודה שבהן ייעשה שימוש בנתונים לטובת קבלת החלטות. שגרות אלו מתחילות בעבודה היומיומית של צוותי 

העו"סים המטפלים בקשישים, ומגיעות עד לישיבות השנתיות לקביעת תכניות עבודה.

שגרות העבודה אשר הוגדרו במהלך העבודה ככאלו שבהן יעשה שימוש בנתונים המרוכזים בדשבורד רוכזו 

בטבלה מהסוג הנראה מטה, במטרה לאפשר היערכות עם הנתונים הנדרשים לכל פורום שמוגדר:

שגרה 
ניהולית

מטרת 
השגרה

משתתפים
תדירות/ 

מועד
תשומות נדרשות

לדוג’:

ישיבת תכניות 

עבודה שנתית

בחינת עמידה 	 
בתכניות עבודה 

שנה קודמת, 
הצגת תובנות 
לגבי סטטוס 

הפעילות 
בתחום ומגמות

הצגת תכנית 	 
העבודה 

השנתית לאגף 
לאישור

אישור תכניות 	 
עבודה ותקציב

ראש העיר	 

מנכ”ל	 

מנהלת האגף 	 
לשירותים 

חברתיים

 	...

סטטוס אוכלוסייה 	 שנתי, דצמבר
וותיקה ברשות

נתוני מענים – מסגרות 	 
ופעילויות פעילים, 
היקפי השתתפות 

נתוני צרכים מפולחים 	 
לפי שכונות

פערים בין צרכים 	 
למענים

 	...
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חסמים לבניית מסד נתונים מתעדכן ברשות בתחום אזרחים וותיקים

במסגרת תהליכי העבודה למיפוי מאגרי נתונים רלוונטיים, איסוף הנתונים וחיבורם אל מערכת ה-BI, זוהו מספר 

חסמים משמעותיים:

ישנו מידע מנהלי אשר מצוי בידי רשויות ומוסדות המדינה, אך למחלקות לשירותים חברתיים ברשות אין גישה 	 

אליו. לדוגמא, מידע על זכאות לגמלאות סיעוד הינו מידע משמעותי לעו"ס המטפלים באוכלוסיות האזרחים 

הוותיקים, אך הרשויות מתקשות לקבלו כיום מביטוח לאומי. בכל מקרה כזה שבו אין לרשות יכולת לקבל 

נתונים מנהליים, נעשה ניסיון לקבל את התשובות לכך באופן ישיר מהתושבים, באמצעות שאלה מתאימה 

בסקר. עם זאת, מובן כי היכולת להגיע לתשובות בנושאים אלו באמצעות סקרים היא מוגבלת ולכן בעדיפות 

נמוכה על קבלת הנתונים המנהליים.

ישנם מאגרי נתונים אשר ניתן לקבל אליהם גישה, אך יש צורך להגיש בקשה חדשה בכל פעם שנדרש עדכון 	 

הנתונים. אופי כזה של העברת מידע מוריד את הסיכוי לעדכון הנתונים בתדירות מתאימה.

פרטי ההתקשרות של התושבים )מספרי טלפון וכתובות( נמצאו במקרים רבים לא מעודכנים או לא מדויקים. 	 

פרטים אלו הם הינם בעלי חשיבות עליונה ליכולת לתת שירות לתושב, ולכן נדרשת עבודה משמעותית של 

טיוב והצלבת נתונים ממקורות שונים.

חלק מהמידע אשר חיוני ליכולתה של רשות להבין את הפער הקיים בין מאפייני האוכלוסייה וצרכיה לבין 	 

היקף המענים והתאמתם לצרכים, מצוי בידי גורמים נוספים אשר נותנים מענה לאוכלוסייה הותיקה ברשות, 

אך אינם מחויבים בדיווח למש"ח על פעילותם. גורמים אלו כוללים למשל מסגרות דיור מוגן, חברות סיעודיות, 

מועדונים פרטיים לגיל השלישי ועוד. במקרים אלו, העברת המידע מאותם גורמים לרשות תלויה במערכת 

הקשרים שקיימת בין המש"ח לבין אותם גורמים ובמקרים בהם לא קיימים קשרי עבודה שוטפים, לא ניתן 

יהיה לקבל מידע שעשוי להיות חיוני להשלמת התמונה המלאה של מצב האזרחים הותיקים ברשות. 

בעלי התפקידים אשר אל מולם מתבצעת העבודה במש"ח הינם אנשי מקצוע אשר הבנתם בעולם התוכן 	 

המקצועי הינה חיונית לבניית מערכת המתאימה ביותר לצרכי אנשי המקצוע שיעשו בה שימוש. עם זאת, 

בדרך כלל מדובר בבעלי תפקידים אשר אינם מיומנים בעבודה עם נתונים ועם מערכות BI וכלי עבודה 

מקוונים. חלק משמעותי מהליווי הינו גם בניית היכולות המקצועיות לעבודה עם נתונים ושימוש במערכת, 

אך רמת האוריינות הדיגיטלית ואוריינות הנתונים של הגורמים המקצועיים אשר לוקחים חלק בתהליך מצד 

הרשות עלולה להוות חסם כאשר הפער הוא משמעותי. 
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סיכום והמלצות

לסיכום הדברים:

בניית מסד נתונים מתעדכן לתחום על גבי דשבורד, מייצר קפיצת מדרגה משמעותית ביכולות הניהול של 	 

התחום ומאפשר שיפור במתן השירות לאזרחים הוותיקים תושבי העיר. הרשויות אשר עברו את התהליך עברו 

ממצב של איסוף נתונים ידני, לפי צורך ספציפי, למצב שבו בלחיצת כפתור ביכולתם לקבל נתונים עדכניים 

ומפולחים לשאלות המקצועיות אשר מעסיקות אותם ביומיום. עם זאת, חשוב לציין כי עדיין יש מקום רב 

לשיפור מסד הנתונים, באמצעות מתן גישה למש"חים לנתונים מנהליים רבים אשר קיימים מחוץ לרשות, 

ברשויות הציבוריות השונות ומשרדי הממשלה, ושיוכלו לשפר אף יותר את יכולת הרשות לדייק את המענים 

לצרכי התושבים הוותיקים, ולוודא כי אף תושב לא נשאר מאחור. 

ישנן מערכות שהרשות עושה בהן שימוש שוטף, דוגמת מערכות תיקי הלקוח של המש"ח )EPR, מטרופולינט 	 

וכד'(, שנכון היה לייצר ממשק ישיר בין הנתונים הרלוונטיים מתוך אותן מערכות אל מערכת ה-BI שנבנתה. 

בפועל לא בוצעו ממשקים מסוג זה ברשויות בהן עבדנו, בשל חסמים שונים הקשורים באופי ההתקשרות עם 

החברות המפעילות את המערכות החיצוניות אשר משמשות את הרשות וכן בנהלי אבטחת מידע פנימיים של 

הרשות. מומלץ לשוב ולבחון את האפשרות ליצירת ממשקים אלו בכל רשות בה ייבחרו להקים את המערכת.

בתהליכים מהסוג המתואר במסמך זה מומלץ לשתף כבר מהשלבים הראשונים ביותר גם גורמי חוץ אשר 	 

לוקחים חלק במתן טיפול ומענה לאוכלוסייה הותיקה בעיר – להציג להם את המהלך, לשמוע מהם באיזה 

אופן יוכלו הם להיעזר במידע מהסוג שיוצג במערכת, ולרתום אותם לשיתוף פעולה ולשיתוף מידע, שבהמשך 

יוכל לשרת גם אותם לשיפור השירות שהם נותנים לתושב ולדיוקו לצורך.

כפי שעולה ממסמך זה, זיהינו כי קיים דמיון גבוה מאוד בין הרשויות השונות בצרכי ניהול התחום וגם בתהליכי 	 

העבודה המקצועיים ובשגרות העבודה עם הנתונים, עובדה אשר תומכת ב"שכפול" פשוט למדי של התהליך 

והמערכת שנבנו ברשויות עמן עבדנו. עם זאת, חשוב לציין כי נדרש תהליך התאמה והטמעה של הכלי בכל 

רשות שתבחר להכניס אותו לשימוש, כיוון שהצרכים המדויקים של הרשויות אינם זהים. הידע שנצבר בנובה 

בתהליכים שבוצעו יאפשר התאמה והטמעה באופן יעיל, ובמשאבים נמוכים יותר עבור רשויות נוספות. 

הטמעת המערכת ברשות מותנית כמובן בהקצאת כח אדם מתאים לצורך המשימה, שיוכל לבצע את 	 

ההתאמות הנדרשות גם ברמת הסוגיות המקצועיות המעסיקות את אותה הרשות וגם ברמה הטכנית. לכן, 

כדי להבטיח את הצלחת המהלך ברשות יש לוודא הקצאת כח אדם מתאימה והגדרת אחוז משרה מתאים 

לביצוע המשימות למי שיוביל את התהליך. 

תודות

התהליכים המתוארים מעלה לא היו יוצאים לפועל ללא תמיכתם הנדיבה של קרן שוסטרמן ושותפים נוספים, 

ועל כך תודתנו והערכתנו הרבה.

בתהליך העבודה לקחו חלק נשות ואנשי מקצוע רבים ברשויות עמן עבדנו – בית שמש, בית שאן ואופקים - ואנו 

מודים להם על שיתוף הפעולה, המחויבות לתהליך, והשקעת המחשבה והזמן בעבודתנו המשותפת לשיפור מתן 

השירות לאזרחים הוותיקים ברשות באמצעות שימוש בנתונים. 
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