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בניית ארכיון דיגיטלי
מכבי שירותי בריאות
שי האוזמן
בהנחיית :מירב אקנין
“מכבי שירותי בריאות” היא אחת מארבע קופות החולים הפועלות בישראל ,והיא מונה מעל שני מיליון
חברים ונחשבת לאחד המוסדות בעלי העוצמה המשפיעים ביותר על מערכת הבריאות בישראל.
פורטל הידע הארגוני מבוסס על תכנת  Share Pointשל חברת מייקרוסופט ומנוהל על-ידי מחלקת ניהול
ידע .ניהול הידע בארכיון מתבצע גם באופן דיגיטלי בעזרת מערכת ספיר שבה נרשמים כל המסמכים וגם
באחסון ידני .מחלקת ניהול הידע כוללת שתי תתי מחלקות ,הספרייה הרפואית אשר מספקת מענה
מקצועי לאוכלוסיית הרופאים ועובדי מקצועות הבריאות ,והארכיון אשר מאגד את כלל המסמכים
ההיסטוריים בארגון.
מטרת העבודה היא בניית ארכיון דיגיטלי אשר ישמש לאחסון רשומות ומסמכים המתעדים את התפתחות
הארגון .הארכיון נועד לשימור הזיכרון הארגוני ויהיה נגיש לכלל העובדים ,כאשר כיום המערכת הקיימת
מונגשת אך ורק למנהלות הידע בארגון.
במהלך הפרקטיקום ביצעתי סקירה רחבה אודות ארכיונים בארגונים שונים בישראל במטרה להשוות
ולמצוא פתרונות לשימור והמרת מסמכים מטכנולוגיות ישנות לחדשות .לקחתי חלק פעיל באפיון המערכת
בהתאם לחומרים הקיימים ולצרכי הארגון ,תוך הגדרת רשימת תיוגים סיווג המסמכים ,טיוב והזנת נתונים
למערכת .התוצר הסופי העתידי הוא בניית מערכת דיגיטלית לארכיון ההיסטורי ,תחת הפורטל הארגוני.
בשלב זה ,רק חלק ממנו הושלם בשל המורכבות וכמות המידע בפרויקט.
התרומה לארגון ולתחום הנימו"י בפרט ,מתבטאת בקידום ניהול הידע והקניית יכולת לאתר מידע
באופן יעיל ועצמאי .המערכת תהיה בעלת יכולת אחסון ונגישות למסמכים אשר תשרת את העובדים
ותסייע להם במהלך עבודתם השוטפת.
הפרויקט תרם לי בהפיכת הידע מתיאורטי למעשי .למדתי כיצד ניתן להפוך את המידע לזמין ונגיש לכלל
הציבור.
המסקנה העיקרית היא שמערכת ניהול דיגיטלית מסייעת לשימור הידע הקיים בארגון.
התמקדות בתכנון הטמעה נכונה יוביל לשביעות רצון אצל העובדים ויאפשר שימוש יעיל ונכון במערכת.
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“Maccabi Health Services” is one of the four health funds operating in Israel, with more
than two million members and considered one of the most influential Institutions in the
health system in Israel.
The Enterprise Knowledge Portal is based on Microsoft's SharePoint software, and is
managed by the KM Department.
The archive in the organization is managed manually.
The KM department includes two sub departments, the medical library, which provides a
professional solution for the physicians, and health professionals, and the archive that
combines the historical documents of the organization.
The main purpose of the project is to build a new digital archive that will be used to store
records and documents that show the development of the organization.
The main purpose of the archive is to preserve the organizational memory and will be
accessible to all employees. Today, the existing system is accessible only to the
knowledge managers in the organization.
During the practicum, I performed a wide overview of archives in different organizations
in Israel, to compare and find other solutions for preserving and converting documents
from old technologies to new ones. I took an active part in characterizing the system
according to the existing documents and the needs of the organization, while defining a
list of labels, classification of documents, optimization and data entry into the system.
The final outcome will be building of a digital system for the historical archive, under the
organization portal. In this stage, only part of it has been completed due to the complicity
and the amount of the information.
The contribution to the organization and to KM is expressed in advancing the
management of knowledge and providing the ability to find an information in efficiently
and independently. The system will have the ability to store and access documents that
will serve the employees and assist them during their ongoing work.
The main conclusion is that a digital management system helps to preserve existing
knowledge in the organization in a more efficient way.
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