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מערכות מידע מודרניות מסייעות בתהליכים ארגוניים ובהשגת יעדים ניהוליים ועסקיים.
חוברת זו מביאה דוגמאות מעשיות של מערכות מידע שפותחו על ידי סטודנטים 

וסטודנטיות במהלך השנים בהנחיית מרצי החוג למערכות מידע קהילתיות ובהובלת 
ראש החוג ד״ר דלית לוי.

פרויקט גמר
במערכות מידע
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המהפכה הדיגיטלית שינתה את העולם 
שלנו, והמשאב היקר ביותר כיום הוא מידע

הזמן  ובפרק  ביותר  הנוחה  בצורה  מידע,  שיותר  כמה  לקבל  רוצים  אנחנו 

מבוססת  הכשרה  קיבלו  מידע  במערכות  ראשון  תואר  בוגרי  ביותר.  הקצר 

על גישה רב-תחומית, המשלבת היבטים טכנולוגיים והיבטים חברתיים של 

מערכות מידע שונות, כמו תכנון, הטמעה ושימוש במערכות מידע ובתשתיות 

טכנולוגיים  היבטים  שילוב  וקהילות;  ארגונים  ידי  על  מידע  טכנולוגיות  של 

והנגשת  ניהול, הפצה  ותחזוקה של מערכות מידע שונות;  ועסקיים, תכנון 

מידע וכן התאמת מערכות מידע לצרכים של מוסדות וקהלים שונים. 

חמישה מחזורים ראשונים של התכנית סיימו את לימודיהם עם מגוון רחב 
מסוגלות   מידע  מערכות  כיצד  למעשה  הלכה  שממחישים  פרויקטים  של 

לשנות ולשפר את חיינו בשורה ארוכה של תחומים: בריאות, חינוך, פנאי, 

קבלת שירותים ועוד.
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מרב כהן ,  רוביןרובין ,  שמאילובשמואל : מוגש על ידי

2017ינואר 04תאריך הגשה

( מכללת צפת)דרור בן עמי : מנחה אקדמי

פוריה-ש ברוך פדה "המרכז הרפואי ע: עסקישותף 

מטרות

תוצאות ישום

הממשקהנוהדפדפן.NFCבטכנולוגיתאינטרנטדפדפןדרךלכניסהתוכננההמערכת
.במידעוצפייהשליפההמאפשר

HTML,BOOTSTRAPו-CSSולעיצובהמועדפותהתכנותשפותהיוJava Scriptהיה
.clientהמצדלוולידציההכלי

.המידעמאגרילניהולSQL-לקישוריותעםדינאמיתבצורהHTMLקודלייצרPHPשפת
(רדיולוגיהמערכת)PACS,(קליניתמערכת)ר"נמכגוןממערכותהנםהמידעמאגרימקור

Notepad HTML,CSS,Javaמבוססיהממשקיםליצירתעלינוהמועדףהכליהיה++ Script
PHP.Notepad–ו .היישוםופיתוחקידוד,עיצובלצורךהשתמשנובוeditorההנו++

מסקנות

מתודולוגיה ליישום הפתרון

כל חבר בצוות הפרויקט היה אחראי על תחומים שוניםUX , Data Base,QA.
מתודהSCRUMעםSPRINTובהתאם נקבעו התוצרים  , בהם הוצגו התוצרים העכשוויים

.הבאים וקצב ההתקדמות להמשך הפיתוח
  פגישות עבודה עם מנהל הפגייה אשר תמך ויעץ בכל המידע הקליני וכן עם אחות אחראית

.ולתיאום ציפיות מן המערכת, להבנה והגדרת צרכים: המחלקה
 דרור בן עמי–פגישות עם מנחה הפרויקט.
 הצגנו בפני מנהל האפליקציות של בית החולים את אב הטיפוס בכל שלב ושלב וקיבלנו ממנו

של בית החולים לגבי מבנה וממשקים טכנולוגיים וכן  systemהתייעצנו עם איש. משוב בונה
.ח"עם מנהל אבטחת המידע של ביה

מידעלשליפת,רפואימידעמערכתופיתוחעיצוב1.
.היילודעריסתלידויעילמהירבאופן

י"ע(וטיפולאבחון)החלטותקבלתתהליכישיפור2.
.הטיפולאיכותרמתוהעלאתהרפואיהצוות

שיפור השירות למטופל במחלקה•
של מידעומודולריניהול מרכזי •
מנהלי-ייעול הטיפול המחלקתי•
שיפורים טכנולוגיים•

עזרתרשימי

תודות

PagPad
מערכת מידע רפואי

נמרץ פגים וילודיםטיפול 

מערכת ה-PagPad אשר ניתן , מודולריתהינה מערכת
.להתאים למחלקות טיפול נמרץ אחרות בבית החולים

  המערכת נבנתה במסגרת פרויקט גמר של לימודי תואר
עם מידע אודות מטופלים  , טיפוס-כאב, "מערכות מידע"

.פיקטיביים והועלתה לאינטרנט
  המערכת קיבלה את הברכה של מנהל בית החולים ליישום

.של בית החוליםנט-האינטראבפגיה ובכך תועלה לרשת 
 עם מערכת  טאבלטיםהכניסה למערכת תהיה באמצעות

עם נתוני שם משתמש וסיסמה WINDOWSהפעלה של
כך שיהיה מעקב אחר המשתמשים ובעלי  , או כרטיס חכם

.הרשאות

Deployment diagram

דיאגראמה כללית של המערכת
מארגן מטופל -ERDתרשים 

מסך שליטה-ERDתרשים 

Component diagram

תודות ל דרור בן עמי שהנחה את הפרויקט

תודות לצוות האקדמי של מערכות מידע קהילתיות של המכללה האקדמית צפת שנתנו לנו את הכלים לבצע פרויקט זה על  
הצד הטוב ביותר

קושניר  ר אמיר "פוריה  על הזמן שהקדישו לפרויקט ובמיוחד לד–ש ברוך פדה "של המרכז הרפואי עהפגיהתודות לצוות 
את הפרויקט מההתחלה מבחינה קלינישליוו בנורואורלי 

מנהל היישומים של בית החולים שליוו את הפרויקט מבחינה , מאירויבץאנדרס , מנהל מערכות מידע , תודות לדניאל זוהר
טכנית  

מטרות הפרויקט

שיפור תהליכי קבלת ההחלטות ע״י הצוות הרפואי. 
האמצעי: הקמת מערכת לניהול מידע יעיל ליד 

עריסת היילוד במחלקת טיפול נמרץ פגים ויילודים 
בבתי החולים. היום מכשירים ניידים יכולים לספק 

דרך חדשה לגשת לנתוני תיק מטופל בסביבה 
מאובטחת וידידותית למשתמש. באמצעות מכשיר 

נייד ניתן לדלות מידע רפואי מעל רשת אינטרנט או 
אינטראנט. הפרויקט מציג אבטיפוס של אמצעי יעיל 

למטרת צפייה במידע רפואי וסיעודי עבור תינוקות 
במחלקה לטיפול נמרץ ילודים )בפגייה( במרכז 

הרפואי ברוך פדה – פוריה. אב טיפוס זה משתמש 
 Near Field ( בטכנולוגית תקשורת טווח אפס

Technology - NFC( כדי לחסוך זמן יקר לאיתור הפג 
במערכת ה- ERP באמצעות מכשיר כף היד של רופא 

או אחות במחלקה. 

צוות פיתוח
האבטיפוס נבנה על ידי צוות הפרויקט. כל אחד 

אחראי על תחומים שונים. 
 ,UX – רובין רובין

 ,Data Base מירב כהן – אחראית
 .QA – שמואל שמאילוב

עבדנו במתודה של Extreme Programming עם sprint של כשבועיים בו הצגנו אחד לשני את ההתקדמות 
של כל אחד בנפרד ועשינו החלטות לגבי ההמשך. רובין רובין סיימה בתשעט לימודי תואר שני בניהול 

מידע וידע באוניברסיטת חיפה. הפרויקט נבחר להשתתף ב״שדרת הפרויקטים האקדמיים״ בכנס הפסגה 
הדיגיטלית תשע״ז.

 נושאי לימוד וקורסים תומכים
אינטרנט של הדברים, זיהוי בר קוד, ניתוח ועיצוב מערכות מידע, פיתוח אפליקציות, ERP, מסדי נתונים, 

עיצוב מנשקי משתמש.

 שנים
תשע״ד - תשע״ו

 PagPad
מערכת להצגת מידע: מטופלים במחלקת 

טיפול נמרץ פגים וילודים
צוות הפרוייקט: שמואל שמאילוב, רובין רובין, מרב כהן | מנחה: דרור בן עמי

כיצד מערכות מידע ישפרו את חיינו בתחום הבריאות הדיגיטלית?
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כיצד מערכות מידע ישפרו את חיינו בתחום הבריאות הדיגיטלית?

פרוייקטים נוספים בתחום הבריאות הדיגיטלית

בהנחיית ד״ר איתן הדר
מתנאל יחיאל משולם 

וישראל דהן
חיים טובים

מערכת למטופל הסיעודי

מטרות הפרויקט 
וידוא קיום כלל הדרישות הטיפוליות בחולה סיעודי מחוץ לבית החולים. האמצעי: איפיון מערכת מקיפה 

לטאבלט וענן, למעקב על הטיפול בחולה הסיעודי מחוץ לבית החולים )בבית או בדיור המוגן(. 

צוות פיתוח
מתנאל משולם התקבל למחזור הראשון של מרכז היזמות בצפת עם הפרויקט ״חיים טובים״. כיום המיזם 

נמצא בשלבי איתור משקיעים.

נושאי לימוד וקורסים תומכים
ניתוח ואפיון מערכות מידע, עיצוב ממשקים, מסדי נתונים, שפות תכנות, יזמות עסקית, ניהול פרויקטים.

שנים
תשע״ד - תשע״ו

מתנאל יחיאל משולם, ישראל דהן. 03/01/2017
מנחה אקדמי: ד"ר איתן הדר

מתודולוגיה0102
ליישום הפתרון

מטרות

תרשימי עזר04ישום03

מסקנות05

ניהול סדר יום ומשימות למטופל הסיעודי
ארגון ותיעוד המשימות במערכת ממוחשבת

התראות ועידכונים בזמן אמת
הפקת דוחו"ת עדכניים

ארגון וניהול מערך העובדים

מערכת חיים טובים
מערכת הכוללת את המודולים הבאים:

המיועדות  המשימות  כל  הצגת   - משימות 
לביצוע, הזנת תוצאות ותיעוד הטיפול, התראות 
הפקת  משימות,  ועריכת  הקמת  ועידכונים, 

דוחות טיפוליים, ניהול שעון נוכחות.
ויכולת  הטיפול  צוות  ניהול   - טיפול  צוות 

תיקשור ושליחת הודעות פנימית
הרפואי/סיעודי  הציוד  מלאי  ניהול   - מלאי 

הזמנות ציוד ודוחות מצב הזמנות.

ונותנת  מלא  באופן  כמעט  מאופיינת  המערכת 
מענה לרוב הבעיות הקיימות

אילוצים  נוספו  הפרויקט  אפיון  לאורך   
יכולנו   SCRUMה בגישת  שרק  ופיתוחים, 
עד  בתהליך  עדיין  האפיון  איתם.  להתמודד 
לסוף הפיתוח, ועדיין ישנם מטרות שלא הושגו.

תודות06

לד"ר איתן הדר ולכל צוות המכללה.

 - SCRUM
והגשה  בנפרד  מהמודולים  אחד  כל  פיתוח 

למשתמשים לצורך בדיקה והמשך פיתוח
יכולת עבודה עצמאית של כל אחד מהמודולים 

ושילובם למערכת אחת בסוף התהליך

חיים טובים
שליטה וארגון למטופל הסיעודי

הדור ה-BA של המידע
B.A. במערכות
מידע קהילתיות

Deployment Diagram
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כיצד מערכות מידע ישפרו את חיינו בתחום מערכות חברתיות שיתופיות?

VITE
שיתוף תכנים ומדיה במהלך ארוע חברתי

צוות הפרוייקט: משה אסולין , אבי לרדו | מנחה: ד"ר דוד גלולה

מטרות הפרויקט 
העצמת חוויית אירועים חברתיים בזמן 

התרחשותם.  האמצעי: פיתוח מערכת מובייל 
המעניקה לאירועים בעולם האמיתי מעטפת 
דיגיטלית, כולל ההתרחשויות לפני, תוך כדי 
ואחרי הארוע באפליקציה אחת. המערכת 

מציגה את ״קו החיים״ של האירוע על פי 
השלבים השונים המתקיימים בו ומאפשרת 

למשתמשים לקחת חלק פעיל בהעלאה 
ושיתוף מדיה בין אם הם נמצאים במקום 

הארוע ובין אם הם מרוחקים ממנו )באופן 
וירטואלי(. המשתתפים יכולים לתרום ולשתף 

באופן חי את חוויותיהם מהאירוע. 

צוות פיתוח
הפרויקט נבחר להשתתף ב״שדרת הפרויקטים 

האקדמיים״ בכנס הפסגה הדיגיטלית תשע״ז.

נושאי לימוד וקורסים תומכים
נתונים,  מסדי  מידע,  מערכות  ואפיון  ניתוח 
תכנות מונחה עצמים, עיצוב מנשקי משתמש, 

יזמות עסקית, ניהול פרויקטים.

 שנים
תשע״ד - תשע״ו
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כיצד מערכות מידע ישפרו את חיינו בתחום מערכות חברתיות שיתופיות?

פרוייקטים נוספים בתחום מערכות חברתיות שיתופיות

בהנחיית ד״ר איתן הדר עמנואל ארביב, ניסים בהר 
ויוחאי אלמקייס  לרכב בכיף

 מטרות הפרויקט
הנגשת המידע על אירועי רכיבה, ניהול הרישום לאירועים, ופרסום שלהם בקרב הקהילה כולל קבלת 

תשלומים עבורם.  האמצעי: איפיון אפליקציה חברתית לנגישות גבוהה.  
צוות פיתוח

אפיון המערכת בוצע על ידי הכרות מעמיקה של חברי הצוות של עולם הרכיבה, ניתוח ותשאול 
משתמשים לצורך אפיון ודרישות האב טיפוס.

 נושאי לימוד וקורסים תומכים
ניתוח ואפיון מערכות מידע, עיצוב מערכות מובייל, פיתוח אפליקציות, תכנות מונחה עצמים.

שנים
תשע״ד - תשע״ו

בהנחיית ד״ר איתן הדר דאהר בדר, טלאל זין-אלדין  Idonate
מערכת איסוף תרומות

 מטרות הפרויקט
עידוד תרבות התרומה על ידי מתן קופונים וכתוצאה מכך עידוד הסחר בארגונים פעילים חברתית. 

הנגשת האפשרות לתרומה מכל מקום ובכל זמן למען מתן עזרה לנזקקים מכל קשתות החברה. 
צוות פיתוח

הצוות בנה אב טיפוס עובד על גבי מערכת מובייל, הכולל את היכולות העיקריות של הפתרון. הצוות 
ביצע ניתוח ואפיון, בניה, בדיקה והדגמה של אב הטיפוס ומוכן לשלב השני של גיוס משקיעים 

אפשריים.
 נושאי לימוד וקורסים תומכים

ניתוח ואפיון מערכות מידע, מסדי נתונים, פיתוח אפליקציות, עיצוב מנשקי משתמש, יזמות עסקית, 
ניהול פרויקטים.

שנים
תשע״ו - תשע״ח
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כיצד מערכות מידע ישפרו את חיינו בתחום הלמידה והחינוך?

TEST DRIVE
ניהול ובקרת לימודי נהיגה

צוות הפרוייקט: פנחס ינקו, אסף בן דוד | מנחה: מר מיכאל וקנין

מטרות הפרויקט 
התייעלות בניהול שיעורי נהיגה. האמצעי: איפיון 

מערכת מובייל אשר תאפשר למורי נהיגה לנהל את 
יום העבודה והשיעורים, לעקוב אחר התקדמות 

התלמיד והתשלומים, ולהנפיק דוחות  באמצעות 
מכשיר הטלפון הנייד.

צוות פיתוח
הפרויקט נבחר להשתתף בכנס האיגוד הישראלי 

למערכות מידע ILAIS בשנת תשע״ח.

נושאי לימוד וקורסים תומכים
ניתוח ואיפיון מערכות מידע, עיצוב מנשקי 

משתמש, מסדי נתונים, תכנות בסביבת האינטרנט, 
ניהול פרויקטים.

 שנים
תשע״ה - תשע״ז
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כיצד מערכות מידע ישפרו את חיינו בתחום הלמידה והחינוך?

פרוייקטים נוספים בתחום החינוך

בהנחיית מר דרור בן עמי
אחמד מריסאת, מוחמד 

קראקרה
מערכת מידע למעקב אחר 

ציוני בגרות
מטרות הפרויקט 

העלאת רמת מעבר מבחני בגרות של תלמידי תיכון על ידי מעקב המשכי ורציף. האמצעי: הקמת מערכת 
התראות למורים, הורים ותלמידים על מצב הלימודי ואיתור בעיות בזמן מוקדם.  

צוות פיתוח
אחמד מריסאת הוא מורה למדעי המחשב ורכז מחשבים בבית הספר התיכון שלו מיועד הפרויקט.

נושאי לימוד וקורסים תומכים
ניתוח ואיפיון מערכות מידע, שפות תכנות מונחות עצמים, מסדי נתונים.

שנים
תשע״ד - תשע״ו

בהנחיית מר נסי אוטמזגין אתי כהן ושקד בן רצון מערכת לניהול בחינות

מטרות הפרויקט
מחשוב תהליך הבחינות במכללה האקדמית צפת. פיתוח ויישום התהליך בסביבת BPM ייעודית כולל 

בקרה וחוקיות עסקית. 

נושאי לימוד וקורסים תומכים
ניתוח ואפיון מערכות מידע, מערכות BPM, פיתוח אג׳ילי, מסדי נתונים, תכנות בסביבת האינטרנט.

שנים
תשע״ו - תשע״ח

בהנחיית מר מיכאל וקנין שאדי זנגרייה
״תלמידים טובים״  

מערכת לשיפור מעקב אחר תלמידי 
בית הספר

מטרות הפרויקט
איתור התדרדרות חברתית של תלמידים מתבצע כיום מאוחר מדי, לאחר שכבר ישנה התדרדרות 

מעשית. המערכת, על ידי יכולות של דיווח על בעיות ותקלות של הקהילה, אמורה לעזור באיתור מוקדם, 
יידוע הצוות הפדגוגי והתחלת טיפול. 

שנים
תשע״ה - תשע״ז

בהנחיית מר דרור בן עמי צח זיגדון, ליאור ויסר מערכת לניהול פרויקטים 
קהילתיים במכללות

נושאי לימוד וקורסים תומכים
ניתוח ואפיון מערכות מידע, מסדי נתונים, עיצוב מנשקי משתמש, ניהול ידע, ניהול פרויקטים.

שנים
תשע״ד - תשע״ו
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טרקייניסן כהן ואמיר : שמות 

04/01/16:תאריך הגשה

ואקניןמיקי : שם המנחה

מטרות

תוצאות

ר דלית לוי"לראש החוג ד, תודות למנחה מיכאל וקנין
.כמו כן רב תודות לכל לסגל האקדמי

ישום

שיתוף נסיעות באמצעות אפליקציה לטלפונים  : תיאור הפתרון הטכנולוגי
חכמים

והקלה על האנשים  , הוזלה של הנסיעה, שותפים  לנסיעה, חיפוש נסיעות
בחיפוש נסיעות

מסקנות

מתודולוגיה ליישום הפתרון

מהווה פתרון עבור משתמשים אשר  Twego–טוויגואפליקציית 
,  לימודים ופנאי בכל ברחבי הארץ, מחפשים נסיעות משותפות לעבודה

חסכון כלכלי , עקב חוסר בתחבורה ציבורית או תדירות נמוכה שלה
. ושמירה על איכות הסביבה

תרשימי עזר

דיאגרמות , דיאגרמות מידע UML

נוסחאות

תודות

בכדי להגיע למירב . הפתרון נותן מענה לדרישות והמטרות
.הפונקציונאליות על מקימי המערכת לפעול לגיבוש קהילת משתמשים

הנוגעים להתקשרות בין נהג וביטוחייםיש להתייחס להיבטים משפטיים 
. ונוסע

מסכי המערכת

כיצד מערכות מידע ישפרו את חיינו בתחום אפליקציות מובייל?

TWEGO
אפליקציה לנסיעות משותפות
צוות הפרוייקט: אמיר טרקיי, ניסן כהן | מנחה: מר מיכאל וקנין

מטרות הפרויקט 
יצירת פלטפורמה שמאפשרת ליצור סביבה נקייה 

ובריאה יותר, לחסוך בזמן, לצמצם הוצאות דלק 
ולהקנות לציבור הרגלים סביבתיים וכלכליים 

נכונים. האמצעי: בניית תוכנה למובייל המאפשרת 
הצעה והצטרפות לנסיעות משותפות.

צוות פיתוח
אמיר טרקיי הוא כיום סטודנט במכון הטכנולוגי 

חולון )HIT( לתואר שני M.sc בניהול טכנולוגיה - 
התמחות במערכות מידע. במקביל עובד כמהנדס 

בדיקות במרכז הפיתוח של מיקרוסופט ישראל 
 AIP - Azure Information בקבוצת )ILDC(

.Protection

נושאי לימוד וקורסים תומכים
ניתוח ואפיון מערכות מידע, שפות תכנות, עיצוב 

ממשקי משתמש, מסדי נתונים, פיתוח אפליקציות.

 שנים
תשע״ד - תשע״ו
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זרקון אורי, בנטל אסף, אלחדד אריאל:   מגישים

ר איתן הדר"ד: בהנחיית

מטרות

תוצאות ישום

האפליקציה שומרת את פרטי , י שימוש במצלמת הסמארטפון"ע* 
שם  , מיקום המצבה ושולחת את תמונת המצבה למאגר הנתונים העולמי

.יעובד ויקודד המידע שכתוב עליה

לכל נפטר המזוהה במערכת יפתח קיר זיכרון להעלאת תמונות  * 
.אישיות וסיפורי חיים

רישת  דפ "יסופקו שירותי תפילה ולימוד לעילוי נשמות הנפטרים ע* 
. המשתמשים

מסקנות

ליישום הפתרוןמתודולוגיה 

 scrum.אפליקציה לפי נוהל פיתוח * 

.האפליקציה ובסיס הנתוניםבניית * 

.שיתופי פעולה עם מתחרים עקיפיםיצירת * 

. חדירה לשוק* 

.י משתמשים"נתונים עהעלאת * 

.פתרון לאתגר ניווט בתוך בית עלמין* 

.מערות תפילה ומצבות לא ידועות, פתרון לאתגר תיעוד קברי צדיקים* 

.הנצחת הנפטרים* 

.מציאה ואיתור קברי משפחה נשכחים* 

.מתן שירותי לימוד ותפילה לעילוי נשמת הנפטר* 

תרשימי עזר

ר

תודות

KADISHA

אפליקציית  , ישנה חשיבות בשיתופי פעולה עם חברת קדישא* 

"BillionGraves"

. עדכונו בשותף והפיכתו למאגר עולמי, לביסוס המאגר

ישנו צורך  בתיעוד )י חוכמת ההמונים "ישנה חשיבות בהגדלת המאגר ע* 

(.בכל יום נמחקים ועשרות כיתובי מצבות ללא תיעוד, המצבות במהירות

הטכנולוגיה הכי מתוחכמת לטובת העבר 

.זה היופי שבדבר

ראש , מכללת צפת, טורונטוקרן ידידות , לבורא עולם
ר  "סגל המרצים וכמובן המנחה ד, ר דלית לוי"החוג ד

. איתן הדר

כיצד מערכות מידע ישפרו את חיינו בתחום מערכות מבוססות מיקום?

KADISHA
חיפוש וניווט בבית עלמין

צוות הפרוייקט: אורי זרקון, אריאל אלחדד, אסף בן טולילה | מנחה: ד״ר איתן הדר

מטרות הפרויקט 
פתרון לאתגר ניווט בתוך בתי עלמין, כולל תיעוד 

קברים ומצבות, איתור קברי משפחה והנצחה 
לנפטרים.  האמצעי: אפליקציה בטלפון הנייד 

וחיבור למאגר נתונים עולמי בענן.

צוות פיתוח
אסף בן טולילה המשיך ללימודי תואר שני במנהל 

עסקים בהתמחות מערכות מידע.

נושאי לימוד וקורסים תומכים
ניתוח ועיצוב מערכות מידע, עיצוב מנשקי 

משתמש, פיתוח אפליקציות.

 שנים
תשע״ד - תשע״ו
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כיצד מערכות מידע ישפרו את חיינו בתחום מערכות מבוססות מיקום?

פרוייקטים נוספים בתחום מערכות מבוססות מיקום

בהנחיית ד״ר איתן הדר
איליה חייקין, פאדי סאלח, 

אנג'י שמא
  Indoor Pathfinder

ניווט בתוך בניינים ללקויי ראייה

מטרות הפרויקט 
עזרה לכבדי ראייה בצרכי התמצאות שלהם בתוך מבנים, ובפרט במבנים ציבוריים. האמצעי: פיתוח 

אפליקציית הדגמה של יכולת ניטור מערכות אינטרנט של הדברים בתוך בניין על ידי חיבור לשדות 
מגנטיים.  

נושאי לימוד וקורסים תומכים
אינטרנט של הדברים IOT, תכנות מונחה עצמים, עיצוב תוכנה, ניתוח ואפיון מערכות מידע, עיצוב מנשקי 

.)assistive technology( משתמש, מסדי נתונים, טכנולוגיות מסייעות

שנים
תשע״ה - תשע״ז

בהנחיית ד״ר איתן הדר אריאל שרעבי מלכות יהודה

מטרות הפרויקט
הענקת פרטי חווית אירוח למגדר החרדי. האמצעי: איפיון אפליקציית מידע ושירות לנופש המציעה 

שירותי מידע כגון חיפוש אטרקציות במרחקים שונים מהמתחם בו שוהה האורח, הזמנת ארוחות ורישום 
לפעילויות נופש, דיווח על תקלות, תשלום לפני עזיבה וכדומה. 

נושאי לימוד וקורסים תומכים
ניתוח ואפיון מערכות מידע, עיצוב מנשקי משתמש, תכנות בסביבת האינטרנט.

שנים
תשע״ד - תשע״ו
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תורטמ

BrandMi
םלמלא ביבאו ןייד ימולש

רלימ זעוב ר"ד תייחנהב

היגולודותמ

׳הרוזחמ

יזכרמה ןויערה

תודותםושיי

 לש םירצומ םוסרפמו קווישמ תיביסאפ הסנכה רוציי§
.םלועב םילודגה רחסה ירתאב םינוש םירחוס לשו תויונח

 ילארשיה קושה תא םיניינעמה םירצומב תודקמתה§
 םניח חולשמ ללוכ םייביטקרטא םיריחמב ול םימיאתמו

.לארשיל
 השקש ,דחוימב םיווש םיליד לשו םירצומ לש רותיא§

.ליגר שופיח תועצמאב םהילא עיגהל
 תירבעב קשממ תועצמאב היצקילפאה לש השגנה§

 עצבל םיששוחשו תילגנאב םיטלוש םניאש םישנאל
.ןיילנוא תושיכר

Agile/Scrum תייגולודותמב )Sprints( יביטרטיא חותיפ§
 ,ויוביגל ,דוקה תרימשל טפוסורקיימ לשALM תכרעמב
.ןהירחא בקעמלו ,תומישמ רותינל

 תונושה תובכשה לשו םינושה םילודומה לש יאמצע חותיפ§
.תכרעמב

.חותיפ ךשמהו בושמ תלבקל םישמתשמל השגה§

רלימ זעוב ר"דל
 ,גוחהתשאר ,יול תילד ר"דל
.הללכמה תווצ לכלו

Sample text

Front App

שמתשמ

רקבמ שמתשמה
.םירצומב ןייעמו היצקילפאב

 רצומ לע הציחל רחאל
 שמתשמה ,היצקילפאב

.סרפסקאילעל הנפומ

תאשכורשמתשמה
.סרפסקאילעברצומה

עיגמרצומהשכ
ימדנרב ,חוקלל

לעהלמעםילבקמ
.)8-10%ןיב(השיכרה

 תומדקתמהמWEB תויגולונכטב חותיפ§
. (Angular+ASP.NET+HTML5)היישעתב

 לכמ הנימזשHybrid)( תידירביה היצקילפא§
.דיינ/חיינ בשחמב םגו רלולסב םג ןפדפד

 תאלעהלBackOffice לוהינ תכרעמ חותיפ§
 קשממ תללוכה ,םנוכדעלו םירצומ
3rd( ישילש-דצ יתוריש םע תויצרגטניאל Pty(.

.ןנע יתוריש תקפסמה גניטסוה תרבחב חוריא§
stored procedures םע קזח םינותנ סיסב§

.םינותנ לש םיריהמ ןוכדעלו הפילשל םימכח
 הרוטינו םישמתשמה תוליעפ רחא בקעמ§

.Google Analytics תועצמאב

BrandMi

םירצות)יאלבט םישרת( םינותנה סיסב

היצקילפאה תדרוהל
דוקרבה תא וקרס

Responsive 
Design

Backoffice Platform
Hybrid UI

תורטמ

םימישרת

תולעות

םושיי

תודות

RFQתושירד תכרעמ 
ריחמ תועצהו שכר

שוגרסואס ,ןהכ רואמ

 תוכרעמל גוחה
תויתליהק עדימ

qקפסמ ריחמ תועצה תלבקו הרבעה יכילהת רופישל תכרעמ.

qתכרעמה ךותב םירצומ תודוא עדימה רומיש.

qרצומו םש ,ריחמ ןוגכ םינוירטירק יפל קפס רותיא.

qםירושיאה בבס ךילהת תצאה Workflow.

qריחמ תועצה לש סוטטסב בקעמו הייפצ.

.הכימתהו עדיה ,יווילה לע ןינקו יקימ רמהחנמל בל ברקמו תישיא הדות

.ימדקאה לגסה ראשלו עדימ תוכרעמל גוחה שאר יול תילד ר"דל הדות

RFQםוחתב תרכומה היעבל הנעמ תתל הדיקפתש עדימ תכרעמ הניה 

.םינוש םינוגראב ריחמ תועצה/תושקב

 ךילהתל הנעמ תתל האב יטמוטוא ריחמ תועצהל תושקב לוהינל תכרעמ

 חוקלה יגיצנ םינופ ובש ץועיי/הדובע/םירצומ תשיכרל תונגראתהה בלשמ

 הרקמב( דעוימה קפסל וא זרכמב םירחתמ םיקפס ,םיקפסל םיניינק וא

 יולת תבייחמ אל וא תבייחמ העצה לבקל הרטמב )דיחי קפס לש

.הרבחה תוינידמב

םישיגמה תומש
תייחנהב

תונקסמ
 ןסלפ תרבח לומ קימעמו םידקמ םיכרצ רקח עוציב רחאל התנבנ תכרעמה

.םוחתב הליבומה אסאס

 ללכב הלהנהה לש התוברעמו הלועפ ףותישב היולת תכרעמה תחלצה

.טרפב םיקפסה /םידבועהו

:דיתעל תורטמ

qץוח תודובע ,ץועי :ןוגכ םיפסונ םימוחתל תכרעמה תולוכי תא ביחרהל.

qדיאורדנא ןוגכ תונוש תומרופטלפל תכרעמה תשמשה.

qםיקפסה ידי לע ריחמה תועצה תשגה ךילהת רופיש.

היגולודותמ
.םימה לפמ לדומSDLC םייחה רוזחמ תשיג יפל תכרעמה חותיפ

.תכרעמה בוציעו ןויפא ,חותינ יכמסמ ,ח"תפמ להונ יפל תכרעמה דועית

:הדובעה יבלש

qהדובע יכילהת רוציק. 

qתוטלחה תלבקב רופיש.

qךילהתה תמרב הקודה הרקב.

qםינושה ןוגראה יבאשמב ןוכסיח.

qךילהתב קובקב יראווצ לורטנו בקעמ תלוכי.

ןינקו יקימ

כיצד מערכות מידע ישפרו את חיינו בתחום מסחר אלקטרוני?

BrandMe
צוות הפרוייקט: שלומי דיין, אביב אלמלם | מנחה: ד״ר בועז מילר

מטרות הפרויקט 
ייצור הכנסה פסיבית משיווק ופרסום מוצרים של חנויות ושל 
סוחרים שונים באתרי הסחר הגדולים בעולם, תוך התמקדות 

במוצרים המעניינים את השוק הישראלי. הנגשה של האפליקציה 
באמצעות ממשק בעברית.

צוות פיתוח 
הצוות פיתח מערכת אמיתית שאף מייצר הכנסות פעילות לחברי 

הקבוצה.

נושאי לימוד וקורסים תומכים
פיתוח אפליקציות, עיצוב ממשקי משתמש, יזמות עסקית, ניהול 

פרויקטים.

 שנים
תשע״ז-תשע״ט

מערכת דרישות רכש 
והצעות מחיר

צוות הפרוייקט: מאור כהן, סאוסר גוש | מנחה: מר מיכאל וקנין

מטרות הפרויקט 
מערכת לשיפור תהליכי העברה וקבלת הצעות מחיר מספק. 
שימור המידע אודות מוצרים בתוך המערכת, איתור ספק לפי 
קריטריונים מוגדרים מראש, האצת סבב האישורים ואפשרות 

מעקב אחר סטטוס הצעות המחיר.

נושאי לימוד וקורסים תומכים
ניתוח ואפיון מערכות מידע, נוהל מפת״ח, ניהול פרויקטים.

 שנים
תשע״ו - תשע״ח



13

פרויקטים נוספים בתחום מערכות המידע

בהנחיית מר מיכאל וקנין בן ציון שואעי, אלכסיי לוינזון Smart Count
ספירה חכמה

מטרות הפרויקט
מערכת לניהול נכון ויעיל של ספירת מלאי במגוון בתי עסק עם פתרונות מתאימים לכל שלבי תהליך 

ספירת המלאי. פותחה עבור רשת הסופרים ״בר כל״. 

צוות פיתוח
הפרויקט נבחר להשתתף ב״שדרת הפרויקטים האקדמיים״ בכנס הפסגה הדיגיטלית תשע״ו.

נושאי לימוד וקורסים תומכים
ניתוח ואפיון מערכות מידע, שפות תכנות, עיצוב מנשקי משתמש, מסדי נתונים.

שנים
תשע״ג - תשע״ה

בהנחיית מר מיכאל וקנין שמעון כהן, אבידן אלון מערכת מידע לניסויים 
קליניים

מטרות הפרויקט 
מערכת לניהול מערך ניסויים באמצעות ניתוח תוצאות בזמן אמת וניתוב נסיינים בשילוב צורך קיים. 

מערכת all in one שתכיל את כל תהליך הניסוי החל מגיוס פציינטים ועד סיכומים וסטטיסטיקות של 
התוצאות.  

נושאי לימוד וקורסים תומכים
ניתוח ואפיון מערכות מידע, מערכות BPM, פיתוח אג׳ילי, מסדי נתונים, פיתוח בצד השרת.

שנים
תשע״ו - תשע״ח

בהנחיית ד״ר איתן הדר
רובא עריידה, אתיר קזאמל, 

רודי אבו רפאע HeadHunterz

מטרות הפרויקט 
להמחיש שינויים במערכות מידע עקב יישום תקנות פרטיות, ולייצר מערכת המדגימה את השינויים 
 GDPR - Global Data Privacy Regulation למנמ״רים לצורך הבנת הנושא. המערכת מממשת חוקי

הקשורים לעיבוד מידע פרטי של האדם. מטרת המערכת לאתר את העובדים המתאימים ביותר ובמקביל 
להקל על סטודנטים לקבל הצעות עבודה.  

נושאי לימוד וקורסים תומכים
ניתוח ואפיון מערכות מידע, שפות תכנות, עיצוב מנשקי משתמש, מסדי נתונים, סוגיות אתיות ומשפטיות 

של מערכות מידע.

שנים
תשע״ו - תשע״ח
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