 B.A.במערכות מידע

כרטיס הכניסה שלך להייטק
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החוג למערכות מידע במכללה האקדמית צפת

ראש החוג :פרופ' עפר עציון
מזכירת החוג ויועצת לסטודנטים :רולה זכנון
חזון החוג

מדינת ישראל מצטיינת בתחום הטכנולוגי .הטכנולוגיה העילית בישראל היא הקטר המניע
את הכלכלה ,וגם כלי מרכזי לניידות חברתית של אנשים מכל מגוון שכבות האוכלוסייה.
המכללה האקדמית צפת יצרה תכנית אקדמית שמטרתה להיות ציר להעצמה ,הן של
אנשי הצפון על כל המגוון האנושי הרב ,והן של האזור כולו על-ידי עבודה הדוקה עם
ארגונים בנושאי חדשנות ,והאצה של תהליך פיתוח יזמות באזור .המטרה המרכזית של
התכנית היא להכשיר את הבוגרים להצליח להיכנס ולהתקדם בעולם טכנולוגיות המידע.
החזון מורכב מהצטיינות אקדמית משולבת עם ידע פרקטי ושיתוף פעולה הדוק עם
התעשייה; טיפוח מצטיינים על ידי מתן הזדמנויות והתאמת תכנית בהדרכה אישית ,וגם
העצמה של סטודנטים בעלי רקע חסר על-ידי תגבור וחונכות אישית.

התואר במערכות מידע

התואר במערכות מידע מיועד להכשיר בוגרים בעלי רוחב אופקים מקצועי המאפשר
תעסוקה בתחומי טכנולוגיות המידע במגוון תפקידים ,כמוראה באיור .בעוד תואר במדעי
המחשב מתמקד בצד הטכנולוגי והמתמטי בלבד ,ותואר בהנדסת תוכנה מתמקד בצד
התהליכי של פיתוח מערכות ממוחשבות ,התואר במערכות מידע מיועד לכאלו הרוצים
מחד גיסא לקבל רקע חזק בטכנולוגיות ,ומאידך גיסא לשלוט בקשר שבין הטכנולוגיה
למציאות ,באמצעות הכרה טובה של נושאי ניתוח מערכות ,חווית המשתמש ,הצד העסקי
של מערכות דיגיטליות ,יזמות וחדשנות.
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פוטנציאל התעסוקה של הבוגר

מפתח תוכנה בחברת הייטק

מנתח מערכות שמתכנן מערכות
בהתאם לצרכי הלקוח

מנהל תשתיות מחשוב
ופיתוח תוכנה

מנתח נתונים ומידע

מקצועות עם
ביקוש רב
בשוק העבודה
מעצב חווית המשתמש
3

הייחוד שבחוג

החוג משלב בתוכו לימודי טכנולוגיה ברמה גבוהה עם גישה מעשית המשולבת עם
פרויקטים בתעשייה .שיטת הלימוד היא מתקדמת וכוללת לימוד על-ידי משחק ושילוב
של הקאתונים.
נושאים ייחודיים בחוג :לימודי חדשנות ויזמות ,מיקוד בנושאי בריאות דיגיטלית .סגל החוג
מסור להצלחת הסטודנטים.
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הנבחרת שלנו

פרופ' עפר עציון  -ראש

החוגמוטו בחיים:

Ridendo Dicere Verum
(לומר את האמת על דרך ההומור)
שיר המבטא קוד התנהגות IF/Kipling :

יליד חיפה ,אב לארבע בנות ושלושה נכדים .אני
אדם יוצר ,יצירה שפנים אחדות בה .בנעורי הייתי
סטנדאפיסט ויצרתי הומור וסאטירה ,המשכתי בכתיבת
שירה ,אותה נטשתי ואליה חזרתי בשלב מאוחר יותר;
את עיקר היצירה לאורך השנים השקעתי בתחום
המדעי-טכנולוגי .נקלעתי אל עולם המחשוב ביחידת
המחשב של חיל האוויר בה מילאתי תפקידים מקצועיים ופיקודיים ,במסגרת זו קיבלתי
את פרס מפקד חיל האוויר שהוא הפרס הגבוה ביותר בחייל .לאחר מכן ,הצטרפתי
לצוות הניהול של חברת תוכנה (הנקראת היום  )SAPIENSשהייתה בראשית דרכה .
אחר כך שיניתי כיוון ויצאתי ללימודי דוקטורט במדעי המחשב בארה"ב .חזרתי ב 1990
והצטרפתי לטכניון כחבר סגל ,שם הייתי ראש שטח מייסד של הנדסת מערכות מידע
בפקולטה להנדסת תעשייה וניהול .בשנת  1997הצטרפתי לחטיבת המחקר של יבמ
בה שהיתי  16שנים .התחום שהובלתי נקרא ( event processingעיבוד מאורעות).
תחום שעוסק בכלי תוכנה המגיבים למאורעות שקורים בזמן אמת באופן אוטומטי .אני
נחשב לאחד מחלוצי התחום ברמה העולמית ,וגם הייתי במשך מספר שנים יו"ר האגודה
הבינלאומית של האנשים שעוסקים בתחום EPTS - Event Processing Technical
 .Societyיחד עם עמית לעבודה ביבמ כתבתי את הספר שנחשב לספר מפתח בתחום
זה ,ואשר ממנו מלמדים באוניברסיטאות ברחבי העולם .על העבודה החלוצית בתחום
זה קיבלתי את הפרס היוקרתי ביותר של יבמ בשנת IBM CORPORATE AWARD 2010
 שניתן ע"י מנכ"ל יבמ העולמית .במשך השנים פרסמתי כ 100 -מאמרים בכתבי עתוכינוסים מדעיים ,ו –  13פטנטים ,שיש להם יותר מ 3700 -ציטוטים .במהלך השנים
הנחיתי  6סטודנטים לתואר דוקטור ,ו  24סטודנטים לתואר שני ,כולם בטכניון .בשנת
 2014פרשתי מיבמ ועברתי לפריפריה ,למכללה האקדמית עמק יזרעאל ,בה הייתי כראש
החוג למערכות מידע ,ובשנת  2019הצטרפתי למכללה האקדמית צפת .קיבלתי הכרה מ
 ACMהארגון הבינלאומי של עולם המחשבים כ  , ACM Distinguished Speakerונתתי
הרצאות מוזמנות בכל חמש היבשות בנושאי עיסוקי ,בכינוסים ,בסמינרים אקדמיים,
ובתעשיית ההייטק.
מעבר לעיסוק האקדמי ,אני עורך ראשי של כתב עת ספרותי הנקרא "בין סגול ובין
תכלת" ,היוצא לאור שלוש פעמים בשנה .פרסמתי בשנים האחרונות שלושה ספרי
שירה .בשנים  2019 – 2014הנחיתי תכנית ברדיו קול יזרעאל בשם "העמק הדיגיטלי".
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פרופ' מאלכ יוסף -
ראש מרכז המחקר הגלילי לבריאות דיגיטלית

פרופ מאלכ יוסף הוא חוקר בתחום הביו-אינפורמטיקה
ומדעי הנתונים .את הפוסט-דוקטורט שלו עשה בארצות
הברית במכון  Wistarאשר ידוע כאחד המכונים היוקרתיים
אשר חוקרים את מחלות הסרטן וגם שהה שנה במרכב לביו-
אינפורמטיקה באוניברסיטת פנסילבניה  UPENNבפילדלפיה.
פרופ' יוסף פיתח הרבה אלגוריתמים בתחום שלו אשר
קיבלו מספר רב של ציטוטים מדעיים אשר ביחד מספר
הציטוטים עלה על  .3000מאמר עבדות הדוקטורט שלו זכה ליותר מ 1370 -ציטוטים ושימש
מקור למחקרים רבים בתחום .בנוסף על שמו של פרופ' מאלכ יוסף רשום שני פטנטים.
הוא פרסם יותר מ 60-מחקרים הן בכתבי עת יוקרתיים והן בכנסים וגם פרקים בספרים מדעיים.

פרופ' איתן הדר

מחקרו של פרופ' איתן הדר עוסק בפלטפורמות תאומים
דיגיטליים מבוססי גרפי ידע ,ופיתוח אלגוריתמי בינה
מלאכותית גרפיים עבור יישומים עיסקיים .תחום המחקר
העיקרי הוא בעולמות הסייבר ההגנתי ,וממוקד במציאת
נתיבי תקיפה אפשריים של האקרים ,ייעול ההשקעה
בבקרות אבטחה ,סימולציות תקיפה ומשחקי מלחמה
אסטרטגיים מבוססי חקר ביצועים למציאת נקודות
חולשה וניטרולן ,ניתוח תקיפות אפשריות וסימולציות
תפקוד ותפעול רשתות תקשורת מסוג  ,5Gוכדומה .כלל האנליטיקות המבוססות על
מידע באחסון גרפי ושימוש בבינה המלאכותית ,מוכוונות בתחום הסייבר למטרות
דרישות ויישום הגנה על תהליכים עסקיים ומידע דיגיטלי מבוזר.

ד"ר דלית לוי

ד"ר דלית לוי היא מומחית בפדגוגיה דיגיטלית בעלת נסיון
עשיר בפיתוח סביבות למידה והוראה מתקדמות ובהכשרת
מורים למתמטיקה ומדעי המחשב .לאחר קבלת הדוקטורט
מהטכניון בהוראת מדעי המחשב ,היא שימשה כחוקרת
במסגרת פוסט-דוקטורט בפרויקט TELS - Technology
 Enhanced Learning in Scienceבאוניברסיטת ברקלי
בקליפורניה .עם חזרתה לישראל יזמה את הקמת החוג
למערכות מידע קהילתיות במכללה האקדמית צפת ועמדה
בראשו שמונה שנים .כיום עוסקת במחקר אינטרדיצסיפלינרי
סביב סוגיות של חדשנות פדגוגית וטכנולוגית ומשמשת כמרצה בכירה בקורסי תכנות וחשיבה
חישובית ( ,)computational thinkingמתמטיקה ,סדנה בלמידה מרחוק ושיטות מחקר.
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ד"ר בועז מילר

לד"ר בועז מילר תואר ראשון במדעי המחשב ובתכנית
אמירים במדעי הרוח מהאוניברסיטה העברית .לאחר
מספר שנים כמפתח  Javaו ABAP-הוא עשה דוקטורט
בהיסטוריה ופילוסופיה של המדע והטכנולוגיה
באוניברסיטת טורונטו בנושא הממדים החברתיים של
הידע .ד"ר מילר מלמד קורסים במסדי נתונים ,במבני
נתונים ,בתכנות ,וברשתות חברתיות .המחקר של ד"ר
בועז מילר עוסק באופנים שבהם אנשים נסמכים על
אנשים אחרים ועל טכנולוגיות כדי לרכוש ולייצר ידע .הוא
חוקר את האופן שבו נורמות הקשורות למידת הוודאות
או הביטחון של אנשים בפריטי מידע משפיעות על המידע
שהם משתפים ברשתות חברתיות .מטרת המחקר היא
זיהוי עקרונות לפיתוח טכנולוגיות מידע אמינות ולשימוש מושכל בהן .נושאים נוספים
שהוא חוקר הם הקשר בין קונצנזוס לידיעה ,ויחסי הגומלין בין ראיות לערכים.
אתר הביתhttp://boazmiller.com :

ד"ר דוד גלולה

ד"ר דוד גלולה הוא מרצה בחוג למערכות מידע בתחומים
של אינטראקצית אדם-מחשב ,תכנון מבוסס משתמש
וחשיבה עיצובית .במקביל הוא מנכ"ל חברתProUX
לפרויקטי תוכנה וחוויית משתמש ,ראש מכון המחקר
 UEDלהעצמת משתמשים ,מרצה במכללות האקדמיות
עמק יזרעאל ותל אביב יפו ,ומייסד שותף של התוכנית
ללימודי  UXביחידה ללימודי חוץ באוניברסיטת חיפה.
בעשור האחרון חוקר ד"ר גלולה את תחום העצמת
המשתמשים מתוך ידע נרחב בתחומי התוכנה וטכנולוגיות
המידע ,ניסיון מגוון באפיון מוצרים דיגיטליים ותשוקה
אמיתית לשיפור חייהם של בני אדם .את שיטת  UEDהוא
חקר ופיתח במסגרת עבודת הדוקטורט שלו במחלקה
ללימודי מידע באוניברסיטת בר-אילן ,ולאחר קבלת התואר
פתח את המכון שממשיך לחקור ,לפתח ולהפיץ את בשורת ההעצמה באמצעות שיטת .UED
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תכנית הלימודים

תכנית הלימודים מחולקת למקצועות טכנולוגיים ,מקצועות מתמטיים ומקצועות
ניהוליים .כמו-כן הסטודנטים מתבקשים לבחור מספר קורסים מחוגים אחרים במכללה.

מקצועות ללימוד כישורי תכנות
יסודות התכנות
קורס ראשון בתכנות .הקורס יתמקד במושגים ,רעיונות ושיטות שמהווים את הבסיס
לתכנות תוך מימוש באמצעות שפת התכנות פייתון ( .)Pythonפייתון היא שפת תכנות
פופולארית בקרב מתכנתים/ות בשל השימושיות הרבה שלה בתחומים כמו רשת
האינטרנט ,ממשקי משתמש ,עיבוד נתונים ,עיבוד תמונה ובינה מלאכותית .יחד עם זאת,
זו שפת תכנות מודרנית בעלת תחביר פשוט וקליט .במהלך הקורס תכירו את העקרונות
היסודיים ואת הכלים הבסיסיים הקיימים בה לפתרון בעיות תכנותיות כגון משתנים,
טיפוסי נתונים ,פונקציות ומבני בקרה כמו תנאים ולולאות.

תכנות מונחה עצמים
הענקת ידע בסיסי והכרות עם פיתוח תוכנה עפ"י עקרונות  Object-Orientedבשפת
התכנות  .Javaהקורס יציג את תחביר השפה ,ואת עקרונות המימוש של מחלקות ,אובייקטים,
מתודות ומשתנים .כמו כן ,יעסוק הקורס בתורשה וממשקים ,מערכים ,חריגות ,קלט פלט.
הסטודנטים יתנסו בסביבת פיתוח מודרנית לכתיבת תוכניות ,הידור וניפוי שגיאות.

תכנות מתקדם
במסגרת הקורס ייחשפו הסטודנטים לעקרונות תכנות מונחה עצמים ,יצירת ממשק משתמש
גרפי ,תכנות מרובה תהליכים  ,Multithreadingתכנות ג'נרי ואוספים ,תקשורת ומערכות
שרת-לקוח  ,Networkingגישה למסדי נתונים ושירותי רשת  .Web Servicesהקורס ניתן
ברמה מתקדמת לסטודנטים בעלי רמת תכנות גבוהה .בתרגול ,יתנסו הסטודנטים בתכנון
ופיתוח תוכנה בסביבת פיתוח מודרנית לכתיבת תכניות ,הידור וניפוי שגיאות.

מבני נתונים
למבנה הנתונים השפעה מכרעת על יעילות התוכנית ,ולבחירת מבנה הנתונים השלכות
על זמני הביצוע ועל נפח האחסון .בחירה במבנה נתונים שאיננו מתאים עשוי אף להכשיל
את התוכנית כולה .לפיכך יעסוק הקורס בהכרות ראשונית עם מבני נתונים ואלגוריתמים
בסיסיים ,בהבנת השימושים במבני נתונים שונים ובהתאמתם לאלגוריתמים נפוצים.
הקורס משלב ידע תיאורטי עם תרגולים לשיפור בידע התכנותי .במסגרת הידע התיאורטי
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הנצבר ,הסטודנט יכיר דרכים לחישוב סיבוכיות זמן ריצה של אלגוריתמים ,ובמסגרת הידע
התכנותי יכיר מבני נתונים חדשים ,ואת הדרכים לייצוגם במחשב .המטלות התכנותיות
יתבצעו בשפת  ,Javaויכללו מיני-פרויקט של מימוש מבנה נתונים תוך שימוש בממשקים
ובירושה .הקורס שם דגש על כתיבת קוד נאה ,יעיל ,קריא ,ומתועד היטב.

מקצועות בתחומי מדעי המידע והנתונים
מסדי נתונים
מערכות מסדי נתונים טבלאיים הן הסטנדרט המקובל כיום לניהול ממוחשב של מידע ,והן
משמשות החל בחנות השכונתית וכלה בתאגיד הבינלאומי .הקורס מהווה מבוא להכרת
מערכות מסדי נתונים טבלאיים ולעקרונות פעולתן .בקורס יילמדו מתודולוגיות מקובלות
לתכנון יעיל של מסדי נתונים תוך שמירה על שלמות הנתונים ,שפות שאילתה להפקת
נתונים ,ועקרונות ניהול תנועות בהם.

כריית נתונים
מידע הוא מוצר יקר ערך אשר מגיע ממקורות שונים ומגוונים ,למשל חיישנים ,רשתות
חברתיות ,הודעות אימיילים ,סרטונים ,תמונות ,מידע מהבורסה והבנקים ,מזג האוויר,
מכשירים סלולריים ,חדשות ,אינטרנט ,מידע ביולוגי ,ויקיפדיה ועוד.
ארגונים עסקיים/בריאותיים/פיננסים/חינוכיים ועוד ,מוצפים במידע שחיוני לתפקוד השוטף
שלהם .ההתנהלות בסביבה עתירת נתונים  Big Dataהיא משימה קשה ומאתגרת ,וכמויות
המידע רק הולכות וגוברות עם התפתחות הטכנולוגיה בכל התחומים השונים.
קורס זה מחולק לשני חלקים אשר בחלק השני הוא התנסות מעשית  .ואילו בחלק
הראשון נתמקד בשיטות ואלגוריתמים מתחום מדעי הנתונים ולמידת מכונה.

נתוני עתק
קורס המתרכז בכלים לנתוני עתק  .)Hadoop EcoSys, Map-Reduce, HDFS( -כמויות הנתונים
הנוצרות מידי יום ברשתות פנימיות וחיצוניות של ארגונים הולכות וגדלות מידי יום .כלי העיבוד
והניתוח הסטנדרטיים מוגבלים ביכולתם לעבד כמויות ונפחים אלו .שטף המידע העכשווי דרש
פיתוח כלים מחוכמים יותר וארכיטקטורות חדשות המסוגלות להתמודד עם הכמויות מצד
אחד ,ועם מבנה ארגוני שונה של הנתונים ,מאידך .בקורס נלמד מהם המגבלות של הכלים
הקיימים (הסטנדרטיים) ,מהם כלי  Big-Dataוכיצד הם מסייעים ופותרים חלק מן המגבלות.
הקורס ילווה בחשיפת פלטפורמות עבודה בתחום ה  .Big-Dataהקורס מיועד לסטודנטים
בעלי רקע בבסיסי נתונים ,היכרות טובה עם שפת  Pythonוהבנה של שפת  ,SQLהמעוניינים
להרחיב את מעגל ידיעותיהם בתחום החישובים המבוזרים במערכות מידע גדולות.
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מקצועות בתחומי טכנולוגיות מתקדמות
אבטחת מידע וסייבר
טכנולוגיות המידע הן מרכיב משמעותי ולעיתים אף קריטי בתפקודן של מערכות המידע
השונות .ההנגשה הרחבה והקישוריות הגלובלית בין המערכות השונות יוצרת אתגרים
רבים בהקשר לשמירת התוכן ,הדיוק ,רמת החשיפה ועצם הגעתו של המידע הארגוני
והפרטי אל היעד הנכון .מגוון הסכנות ומתקפות הסייבר הולך וגדל ,כמו גם השיטות
והטכנולוגיות לפגיעה במערכות המידע ובתשתיות הטכנולוגיות השונות .הקורס נועד
להקנות ידע בהבנת העקרונות הבסיסיים והמרכזיים באבטחת מידע וסייבר ,טכנולוגיות
וכלים להתמודדות נכונה עם סכנות הפגיעה במערכות המידע והכרה של שיטות
ומתודולוגיות שונות לצמצום סיכונים שונים ומתקפות הסייבר בתחום ,כמו גם הכרת
ההיבטים והכיוונים האפשריים שיכולים לחשוף ארגונים לאירועי סייבר.

תכנות בסביבת אינטרנט 1
קורס מתקדם בטכנולוגיות עכשוויות לתכנות אתר אינטרנט ,לרבות  ,HTML, CSSטפסים,
 PHPוהתחברות למסד נתונים.

תכנות בסביבת אינטרנט 2
קורס המשך מתקדם בטכנולוגיות עכשוויות לתכנות אתר אינטרנט ,לרבות DOM, AJAX,
 JSON, XMLו .BOOTSTRAP

בניית יישומים במכשירים ניידים
הופעתם של מכשירים ניידים חכמים פתחה תחום חדש עבור יישומים מבוססי מיקום ,זמן,
הקשר ,ויישומים חברתיים .ההתפשטות של רשתות ומכשירים ניידים מספקת הזדמנות
ייחודית לשיפור חייהם של אנשים ,כדי לספק שירותים כמו שירותי בריאות ושירותים
פיננסיים ועוד.

סמינר בטכנולוגיות מתקדמות
הסמינריון הוא פלטפורמה ללמידה עצמית ומיצוי חשיבה יצירתית .בכל שנה יעמוד במרכז
תחום מסוים כגון :בריאות דיגיטלית ,תחבורה חכמה ,קיימות וכד' .בסמסטר הראשון
הסטודנטים יילמדו לעומק טכנולוגיה המאפשרת פתרון בתחום הנידון ,הלימוד ייעשה
ע"י מאמרים עדכניים בתחום .בסמסטר השני הסטודנטים יפתחו רעיון יצירתי של מיזם
אשר יתבסס על הטכנולוגיה אותה חקרו .הסטודנטים יפתחו את הרעיון ,ויבנו הדגמה של
הרעיון .תהיה אפשרות להמשיך את העבודה על הרעיון במסגרת פרויקט הגמר.
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טכנולוגיות בבריאות דיגיטלית
הקורס מיועד להציג ,להקנות ידע ולחשוף את הסטודנטים לתחומי הטכנולוגיה הדיגיטלית
הקשורים בארגונים השונים .בקורס יוצגו ויחשפו מגוון היבטים של ניתוח צרכים ,תהליכי
העבודה והטכנולוגיות המשפיעות על הפעילות בארגונים ,הן מבחינה אסטרטגית והן
מבחינה תפעולית .במסגרת הקורס יוצגו המגמות השונות של ההתפתחות הטכנולוגית
ומשמעותן על העבודה השוטפת של אנשי מערכות המידע למול גורמי הרפואה השונים
מולם הם פועלים ועובדים .במסגרת הקורס נתמקד גם בקשיים ,סיכונים והטמעה של
מערכות הטכנולוגיות השונות.

מקצועות מתודולוגיים לניתוח ועיצוב דרישות משתמש
ניתוח ועיצוב מערכות 1
הקורס מתמקד בהיבט הפונקציונלי של תהליכי התכנון ,הפיתוח וההקמה של מערכת
מידע חדשה בארגון.
הקורס יקנה לסטודנט הכרות עם היסודות ,העקרונות והנושאים העיקריים בתחום ,לרבות
מסגרת התקינה בו (דגש יושם על תקן מפת"ח) ,ובהתבסס על ההבנה של רצף השלבים
ואוסף המשימות בתהליך ,הדורשים מיון ושימוש מושכל במקורות המידע בו ,תוך זיהוי
צרכים ודרישות ממערכת המידע מצד לקוחות המערכת והבנת ההיבטים הפונקציונליים
והתהליכים שבה.
הקורס יכלול גם סקירה ,לימוד ותרגול יישומי של הגישות והטכניקות בתהליך ,תוך שימת
דגש על שלבי התכנון ,הייזום ,ניתוח הדרישות והעיצוב של סביבת מערכת המידע בארגון.

ניתוח ועיצוב מערכות 2
במסגרת הקורס ,יכירו הסטודנטים שיטות לתכנון מערכות מידע מבוזרות בדגש על
היבט המבנה ,היבטי תכן ( )designוהיבטי ארכיטקטורת תוכנה ,ובמיקוד על תכן של
מערכות בענן ובמובייל הן במערכות חדשות והן במערכות משודרגות כולל משמעות גישת
פיתוח מתמשך (.)CI/CD – Continuous Integration and Continuous Development
ילמדו ההבדלים השונים בין ניתוח ואפיון יישומים לפי טופולוגיות שונות של יישום ,ואופי
מערכות (זמן אמת ,מידע ,מובייל ,וכדומה) .שימוש ב -UMLיהיה האמצעי לניתוח דרישות,
ארכיטקטורת ותכן מערכות ,הכרת תבניות תכן ,שימוש ותכנון ממשקים ( ,)APIקשרי מידע
מבוזרים ,והכרת טכנולוגיות עכשוויות מבוזרות.

חשיבה עיצובית  - 1אינטרקציה אדם מחשב
הקורס עוסק בהיכרות עם התחום הנקרא אינטראקציית אדם-מחשב (HCI - Human
 .)Computer Interactionבימים אלו ,הטכנולוגיה מלווה אותנו על בסיס יומיומי ברוב שעות
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היממה .החל מהשימוש בסמארטפון ,מחשבים ניידים ,מחשבים נייחים ,עמדות מחשוב
למיניהן בכספומט או ברכישה בסופרמרקט וכו' .כל מערכת טכנולוגית מצריכה מחשבה
ואפיון של סוג אינטראקציה ספציפי לה .הכרת שיטות ומושגי יסוד בתחום של שמישות.
הקורס יתמקד בתחילה בהיכרות עם עולם האפיון ,יכיר את היסודות הקוגניטיביים של
התחום ויאפשר לסטודנטים ניסיון אמיתי עם אפיונים ראשוניים של מערכות.
במהלך הקורס נשים דגש על הבנה לעומק של המשתמש על כל צרכיו ,יכולותיו ,חושיו
וכל הנוגע באדם בהקשר למערכות אדם-מחשב – כולל הבנה מעמיקה איך כל העקרונות
והחוקים חלים על תהליך אפיון מערכת .במהלך הקורס נשים דגש על סוגי אינטראקציה
שונים ,טכנולוגיות שונות וסוגים שונים של ממשקים .כמו כן ,תהיה התנסות באפיון ממשקים
וניסויים  -הן תוך למידת צד המשתמש ואופן תפיסתו והן תוך למידת אפיון ממשק.

חשיבה עיצובית  - 2עיצוב מבוסס משתמש
בימים אלו ,הטכנולוגיה מלווה אותנו על בסיס יומיומי ברוב שעות היממה .החל מהשימוש
בסמארטפון ,מחשבים ניידים ,מחשבים נייחים ,עמדות מחשוב למיניהן בכספומט או
ברכישה בסופרמרקט וכו' .כל מערכת טכנולוגית מצריכה מחשבה איך להתאים את המוצר
עבור המשתמשים שלו .הקורס יציג את אחת השיטות הנפוצות והחשובות לאפיון מוצרים
עבור המשתמשים שלה – חשיבה עיצובית ( )Design Thinkingוביתר ספציפיות את
השיטה המקובלת באפיון מערכות אינטראקציית-אדם מחשב – עיצוב מבוסס משתמש
(.)User Centered Design
השיטה מורכבת מ 5-שלבים – אמפטיה ,מחקר ,אפיון ,עיצוב ובדיקות .במהלך הקורס דגש
רב על יושם הדרכים שבהם נחקור את המשתמשים ונבין את היכולות ,הצרכים וההרגלים
של משתמשים במערכות מידע ועל דרכי תכנון המתחשבות ביכולות ,צרכים והרגלים אלו.
נדון בדרכים להמיר את תוצריה מחקר לכדי אפיון מעמיק העונה למסעות המשתמש.
כמו כן נכיר את עקרונות היסוד של ארכיטקטורת מידע ,העוסק בארגון ידע שיאפשר
למשתמשים באתר/מערכת המידע לאתר את המידע הרצוי להם בקלות וביעילות .ניישם
את הכל לתוך עיצוב אבות טיפוס אינטראקטיביים ,ולבסוף נלמד לבדוק את התוצרים
שלנו עם המשתמשים ולהסיק את המסקנות הנכונות לשיפור המוצר.
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מקצועות התמחות ופרויקט גמר
הטמעת תוכנה
זהו ״קורס משלב התנסות״ המשלב את הפן התיאורטי של מערכות מידע לניהול אסטרטגי
כולל בארגונים ( )Enterprise Resource Planningעם הפן היישומי ,דהיינו התנסות
מעשית של הסטודנטים/ות בארגון חונך בתפקיד מיישם/ת מערכות מידע.
הרכיב התיאורטי בקורס יעסוק ברציונל ,במבנה ובתכולה של מערכות  ERPבהקשרים
ארגוניים-עסקיים ,לרבות בתפקידים המגוונים שלהן בארגון ובאופני השתלבותן במערך
מחשוב ארגוני כולל .במסגרת זו ידונו סוגיות מרכזיות והיבטים ארגוניים הקשורים בהתהוות
הצורך במערכת  ERPובתהליך הבחירה והיישום שלה .בנוסף ,יילמדו מושגי בסיס ,מרכיבים
ומודלים של מערכות  ,ERPגישות ליישום וסוגי מערכות ה -ERPהקיימות בשוק.
רכיב ההתנסות המעשית יכלול הן תרגולי מעבדה מעשיים של אחת ממערכות הERP-
מהמובילות בשוק והן השתלבות מעשית כמיישם/ת מערכות  ERPבארגון חונך בליווי
צמוד של בעל/ת תפקיד רלוונטי בארגון.

ניהול פרויקטים ומיזמים
החלק התאורטי של הקורס יעסוק בתחום ארגון ,תכנון ובקרה של פרויקטים ומיזמים.
החלק המעשי מיועד לתת לסטודנטים רקע מעשי בתחומי תכנון ניהול ועבודה במיזמים,
ולאפשר להם התנסות מעשית וחשיפה לתעסוקה בתחום מערכות מידע כבר בזמן
הלימודים .במסגרת התוכנית ,רוכשים הסטודנטים כלים מעשיים ומשובצים בחברות
ומיזמים תעשייתיים ומסחריים ,שם הם עובדים בתפקידים מקצועיים שונים בתחום
מערכות המידע .לכל סטודנט יוגדר מנחה תעשייתי אשר יגדיר עבור הסטודנט את מטלותיו,
ינחה את הסטודנט בביצוען ,ויבקר את התקדמותו המקצועית .בכך זוכים הסטודנטים
בחשיפה לעולם התעסוקה ,שנת ניסיון תעסוקתי ,הכשרה והכנה לשוק התעסוקה,
נקודות זכות אקדמיות ומכתב המלצה מהמעסיק .יתקיימו מפגשים נוספים בהן פגישות
סטטוס בו ידווח הסטודנט על התקדמותו ,וכן הרצאות אורח ומפגשי העשרה .הסטודנט
יכתוב בסיום ההתנסות דו"ח מסכם בו יתייחס לפעילויות המקצועיות והניהוליות בהן היה
מעורב ,.פרויקטים בהם השתתף ,סביבות טכנולוגיות בהן עשה שימוש ,ותיאור מפורט של
תכולות העבודה ותוצריה.
במהלך הלימודים וההתנסות ,ינהל הסטודנט יומן מעקב ,שיפרט את התהליכים והכלים
בהם עסק במסגרת הלמידה מבוססת התנסות .כחלק מדרישות הקורס יגיש הסטודנט
את יומן המעקב ,במבנה מסמך אקדמי ,שיוצג לכיתה עם תום ההתנסות.
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פרויקט גמר
פרויקט הגמר הוא גולת הכותרת של הלימודים בתכנית .במסגרת זו כל צוות סטודנטים
עובד במשך שנה על פרויקט מעשי בתעשייה או פרויקט יזמי ,ומבצע את כל שלבי
הפרויקט  -ניתוח ,עיצוב ,ובניית תוכנה .הפרויקט מונחה ע"י חבר סגל ונשפט ע"י
בוחנים חיצוניים.
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מקצועות מתמטיים ולוגיים
חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי
הקורס יעסוק במושגים הבסיסיים של החשבון הדיפרנציאלי והאינטגרלי בדגש על
פונקציות .הקורס נועד להקנות לסטודנטים/ות ידע רחב בכל הקשור בטיפול בפונקציות
במשתנה אחד ,ולאפשר להם להתנסות בתהליכי חשיבה וחישוב אופייניים לבעיות
מהתחום ,אשר העוסקים/ות במערכות מידע נתקלים בהם במהלך העבודה .הקורס ישלב
הרצאות שבועיות ותרגילים תקופתיים.

אלגברה לינארית
אלגברה לינארית היא בסיס לחשיבה מתמטית ,למבנים מתמטיים שמשמשים בסיס
בנושאי חקר ביצועים ומדעי המידע .הקורס נועד ללמד ולהפנים מושגי יסוד.

מתמטיקה בדידה
הקורס יניח יסודות להבנת מושגים בסיסיים בתורת הקבוצות כמו שימוש בכלים מתמטיים
ולוגיים לפתרון בעיות מתמטיות .במהלך הקורס יתנסו הסטודנטים/ות בחשיבה מתמטית
מופשטת וביישום מיומנויות חשיבה לוגיות בתחומי ידע מגוונים.

לוגיקה
הלוגיקה היא תורת ההיגיון ,הבסיס שמאחורי חשיבה אנושית ,וגם חלק מהחשיבה
החישובית .הקורס יתרכז בנושא של בסיס החשיבה האנושית – כולל הכלים הפורמליים
של טיעון והוכחה באמצעות מושגי היסוד – תחשבי פסוקים ותחשיב פרדיקטים ,מושג
ההוכחה ,ושימושי הלוגיקה בבינה מלאכותית.

הסתברות
בקורס תילמדנה יסודות תורת ההסתברות.

סטטיסטיקה
מטרת הקורס היא :הקניית מושגי יסוד לעיבוד סטטיסטי .הכרה  ,חישוב ותרגול מעשי של
שיטות סטטיסטיות בסיסיות.

יסודות חקר ביצועים
חקר ביצועים וחקר בעיות בתחום האופטימיזציה ,הינו קורס מתמטי העוסק במודלים
לחלוקת משאבים מיטבית כאשר מספר המשאבים מוגבל.
המציאות בנויה מאינסוף בעיות או מצבים שכאלו ,בהם המשאבים מוגבלים ,אך יש צורך
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לחלקם בצורה מושכלת ויעילה .הקורס יתאר מודלים תפיסתיים ויישומיים בשני תחומים
מרכזיים :מודלים סטוכסטיים (שרשראות מרקוב ,מדדי יעילות ,סימולציה) ומודלים
דטרמיניסטיים (תכנון לינארי ,שיטת הסימפלקס).
נשתמש בתוכנת עזר (חינמית ברשת) על מנת לבצע מבדקים בשיטת הסימפלקס לחקר
מגוון של בעיות.
לפתרון בעיה בסימולציה נידרש לכתוב קוד .JAVA

מקצועות ניהוליים ועסקיים
מודלים עסקיים
המודל העסקי הוא הפסיפס של הכלים ,השיטות ,המשאבים והפעילויות אשר מוביל
להצפת ערך של כל ישות עסקית .היכרות עם פסיפס זה בראייה ניהולית ,לצד המשמעות
הפיננסית של רכיביו בפן הכלכלי ,מסייעת לשם תכנון הפעילות ,בקרתה והתפתחותה,
ובכך מייצרת ארגז כלים רב ערך לכל יזם ומנהל.

סדנא ביזמות וחדשנות
הקורס הוא סדנא אינטרקטיבית שבו יש הפעלה מתמדת של הלומדים על-ידי המרצים .גולת
הכותרת יהיה יום ההקאתון ,יום מלא ובו תהיה עבודה על פיתוח הרעיונות למיזם בהנחיים
מנטורים .לאחר ההקאתון כל צוות יגיש פרויקט יזמות שיוצג לאחר הקיץ לפני צוות שופטים.
נתחיל בהסתכלות על חשיבה חדשנית ,נתרגל חשיבה חדשנית בנושאים שונים ,ונלמד קצת מן
החוכמה המצטברת בנושא החשיבה החדשנית .נמשיך בהבנת מושג המודל העסקי ,נלמד את
השיטה הנפוצה היום לבנות מודלים עסקיים ,ונתרגל מודלים עסקיים של עסקים אותם אנחנו
מכירים .מכאן נעבור לקישור בין רעיונות ובין בעיות אותם הרעיונות מתיימרים לפתור .נלמד
כיצד לאמת רעיונות ולכוון אותם כך שיפתרו בעיה אמתית .נסתכל על השאלה איך בפועל בונים
מיזם ,מפי אנשים שעשו זאת בהצלחה .ולקראת ההקאתון  -נלמד להציג כמו גדולים ,הצגות הן
ללקוחות והן למשקיעים ,ונעזר בסטיב ג'ובס למטרה זו .כמו-כן נלמד כיצד יוצרים אב-טיפוס.
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שיווק במדיה הדיגיטלית
הענקת ידע בסיסי בשיווק דיגיטלי מוכוון לאנשי מערכות מידע .על פי הניתוח של גרטנר,
מרבית משאבי מערכות המידע הארגוניות יופנו לתחום השיווק הדיגיטלי.
בקורס נלמד את עקרונות השיווק הדיגיטלי ,בניית אסטרטגיה ותוכנית פעולה ,נלמד
להגדיר מטרות יעדים ומדדים נכיר ונתנסה בכלים ובפעילויות שיווק דיגיטלי.
כחלק מהלמידה ,יתנסו משתתפי הקורס בפרויקט מעשי בתחום השיווק הדיגיטלי.

ניהול טכנולוגיות תוכנה ותקשורת בארגון
הקורס נועד להקנות ידע ולחשוף את הסטודנטים לנושאים והיבטים שונים בטכנולוגיות
המידע והתקשורת בארגונים ,בקורס יוצגו ויחשפו מגוון היבטים בסיסיים כדוגמת
היבטים ארגוניים הקשורים למיקומה ותפקידה של טכנולוגיית המידע בארגון ,הביטים
אסטרטגים ומערכתיים ,הביטים יישומיים של הטמעת מערכות מידע ותהליכים מנוהלים
בארגון והיבטים הקשורים לתשתיות תקשורת בסיסיות.

משחק עסקים
מערכות מידע הן נדבך חשוב באסטרטגיה ארגונית ,האנשים העוסקים בתחום – בין
שהם בארגון יזמי או בארגון עסקי אחר – יזכו ליתרון משמעותי אם יבינו את נושא
האסטרטגיה העסקית .התנסות מעשית באסטרטגיה עסקית הוא אפקטיבי לאין שיעור
מלמוד תאורטי .התנסות זאת תתבצע בקורס זה באמצעות תוכנת סימולציה .הקורס
הוא בשיטת הכיתה ההפוכה .הלימוד כולו יעשה בצורה מקוונת ,והמרצים ישמשו
כחונכים ויספקו הדרכה אישית .מטרת תכנת הסימולציה היא לאפשר התנסות מעשית
בהחלטות של אסטרטגיה עסקית.
תוכנת הסימולציה מדמה בנייה של מיזם עסקי בינלאומי במשך שנה וחצי (שישה
סיבובים של קבלת החלטות שכל אחד מהם מדמה רבעון במציאות) .התוכנה מאפשרת
לבנות חברה ,להתנסות באסטרטגיה ,ולהתחרות עם חברות אחרות במרחב העסקי
הווירטואלי ,ותוכננה לחקות את הסביבה העסקית התחרותית והדינאמית .באמצעות
תוכנת הסימולציה הסטודנטים יקימו חברה ,יאבקו עם הבסיס העסקי ,ויקבלו החלטות
שעוסקות בשיווק ,הפצה ,ייצור ,משאבי אנוש וכספים בסביבה אי-ודאית .בכל רבעון יהיו
החלטות מובנות שהתוכנה תבקש לקבל ,ובכל רבעון יהיה על הסטודנטים לנתח את מצב
החברה ,ולשפר את האסטרטגיה בהתאם לצרכים .הקורס יקנה את הכישורים של הבנת
מושג האסטרטגיה העסקית ,והיכולת לקבל החלטות במצבים המדמים מצבי אמת.
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מרכז החדשנות

המכללה האקדמית צפת ,מעניקה לפריפריה הצפונית של ישראל אפשרויות חינוך
אקדמיות באיכות גבוהה ומשמשת כמנוע של שינוי ,פיתוח וצמיחה אזורי .לאחרונה
הקימה המכללה האקדמית צפת ,מרכז יזמות וחדשנות .באמצעות המרכז נעצים ידע,
מיומנויות ,ומשאבים הקיימים בחברות ,ארגונים ואנשים הגרים ,לומדים ועובדים בצפון.
המטרה הינה לבנות מערכת קשרי גומלין לפעילות יזמית וחדשני שתביא להעצמה כלכלית
ואנושית באזור כולו .המרכיבים שאותם אנחנו מחברים תחת קורת גג אחת במרכז היזמות
והחדשנות הם :אקדמיה ,תעשיה ,חברות הזנק  -חדשנות ומימון.
המרכז ישמש עבור החוקרים והסטודנטים הלומדים במכללה גשר לעולם היזמות
והחדשנות שהוא אחד מסימני ההיכר והגאווה של מדינת ישראל ועבור החברות,
המיזמים ,היזמים ואנשי המקצוע האיכותיים הגרים ועובדים בצפון ישמש המרכז
מקור ידע ,חניכה ,העצמה ושיתוף ידע להקמת מיזמים טכנולוגיים חדשניים גלובליים.
המרכז יפעל במגוון תחומי התמחות בהתאם לצרכי השוק וישים דגש על בריאות
דיגיטאלית .המרכז יקדם מיזמים של יזמים בקהילה וגם של חוקרים במכללה שעוסקים
בטכנולוגיות מידע וכן במקצועות הרפואיים והפארא-רפואיים ומחוברים לבתי-חולים,
מרכזים רפואיים וארגוני בריאות .לצד המרכז המכללה החלה לקיים קורסים אקדמיים
בנושאי יזמות וחדשנות אשר יקנו כישורי יזמות לסטודנטים במגוון חוגים ,ויכינו אותם
לקחת חלק בפעילויות המרכז.
המרכז גם יעבוד עם ארגונים באזור הצפון כדי להעצים אותם בנושאי חדשנות בתוך
הארגון ,דרך הכשרות ,חניכה ומיזמים משותפים.
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מיקוד בבריאות דיגיטלית

העשור שהחל עכשיו כבר זכה לשם "עשור הבריאות הדיגיטלית" ,ההתפתחויות בעולם
הרפואי :רפואה מותאמת אישית ,רפואה מרחוק ,רפואה מדייקת ומבוססת על נתוני עתק,
הן מגמות שהתעצמו בעידן מגפת הקורונה .המכללה האקדמית בצפת מתמחה במקצועות
פארא-רפואיים כגון :מדעי המעבדה הרפואית ,פיזיותרפיה ,רפואה דחופה וסיעוד .בשיתוף
פעולה עם חוגים אלו ,וכן עם מוסדות בריאות באזור הצפון ,החוג מתמקד בנושא בריאות
דיגיטלית ,הן ברמה המחקרית עם הקמתו של "מרכז המחקר הגלילי לבריאות דיגיטלית"
במכללה ,והן ברמת מקצועות הלימוד ,שיתפתחו בהמשך למגמת התמחות בתוך החוג.

קשרי תעשייה והתמחויות בתעשייה

החוג משלב בתכנית הלימודים אפשרות של התמחות בתעשייה שמאפשר צבירת ניסיון
וקשרים בפיקוח אקדמי .בחוג משולבים מרצים בעלי ניסיון רב בתעשייה .גולת הכותרת
של הלימודים היא פרויקט הגמר שמתבצע בתעשייה.
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דוגמאות לפרויקטים שבוצעו בשנת תשע"ט
במסגרת פרויקט הגמר
ינואר 2020

עדי אלול
אריאל דותן תעסה
מור נהרי

מערכת חברתית למציאת חנייה באמצעות שיתוף ידע

מוטיבציה ומטרות
מציאת מקום חניה בסביבת המכללה בזמן לימודים הינה אתגר לא פשוט לסטודנט ולפעמים יכול לקחת
זמן רב.
החניות הקיימות לשימושם של הסטודנטים פזורות סביב בנייני המכללה ולא במקום מרכזי אחד,
הן משמשות גם את תושבי העיר ואינן מספיקות לכלל הסטודנטים אשר מגיעים ללמוד במכללה.

מערכת זו היא מערכת חברתית אשר מטרתה לעזור לסטודנטים למצוא חניה בסביבת המכללה.
האפליקציה מציעה פתרון של שיתוף ידע בין הסטודנטים אשר מצאו מקום חניה או פינו אותה ,לבין אלו
המחפשים .מערכת זו ייחודית מכיוון שהיא על בסיס חברתי בדגש על שיתוף ידע וללא מניע כספי.
שיתוף הפעולה יתבצע ע"י כך שמוצא/מפנה החניה ידווח במערכת על מקום חנייה פנוי וסטודנטים
אשר מחפשים חנייה יוכלו לצפות במערכת בחניות שמסומנות כפנויות באותה עת.
בנוסף המערכת תציג מודל הסתברותי למציאת חנייה בהתבסס על המידע שנאגר.

מבנה המערכת

בהנחיית
פרופסור
מאלכ יוסף

מתודולוגיה
עבודה על פי נוהל מפת"ח – מסמכי ייזום ואפיון על פי צרכי הסטודנטים.

פיתוח המערכת על פי מתודולוגית :Agile






התחלת פיתוח כל מודול של המערכת בנפרד
הערכת מצב של כל מודול
תיקונים ושיפורים של המודולים והערכה נוספת
חיבור המודולים השונים למערכת אחת.

יישום

פיתוח מערכת מבוססת  Webבמטרה להגיע למקסימום משתמשים.
בצד ה :Client -בניית אפליקציית  webמותאמת למכשירי  mobileבשפות .Java Script ,CSS ,Html
בצד ה :Server -שימוש בשפת  phpלעדכון ושליפת מידע מבסיס נתונים רלציוני .MySQL

פונקציות המערכת:












רישום והתחברות למערכת  -ע"י הזנת פרטים אישיים.
מסך הבית – צפייה בחניות שמסומנות כפנויות באותה עת ותפריט פעולות.
דיווח חנייה פנויה – סטודנט שמוצא/מפנה חניה ידווח במערכת על מקום חנייה פנוי .
היסטוריית דיווחים – מציג עשרה דיווחים אחרונים ללא תלות בתאריך או בשעה.
מודל הסתברותי – מציג את הסיכוי למציאת חנייה בכל אזור בהתבסס על הדיווחים שנאגרו
בבסיס הנתונים על פי היום בשבוע והשעה באותה עת.
צפייה באזורי החנייה – מפה המחולקת לאזורים השונים עבור סטודנטים שלא מכירים אותם.
אזור אישי – ריכוז הפרטים האישיים של המשתמש כולל מס' הדיווחים והנקודות שצבר עבורם.
עשרת המדווחים המובילים – מציג את עשרת המשתמשים בעלי הניקוד הגבוה ביותר.
חנות – אפשרות לרכישת שוברים ומימושם בקפיטריה בהתאם לנקודות שצבר המשתמש.

בנוסף המערכת מציעה למשתמש כניסה ישירה דרך מסך הבית לאפליקציות לתשלום חנייה.

תרשימי עזר

סיכום

במסגרת העבודה נבנה אב טיפוס של המערכת לצורך הדגמת הפרויקט.
הצלחת המערכת תלויה בשיתוף הפעולה של הסטודנטים.
מערכת  Parkademiaהינה מערכת מודולרית אשר ניתן להתאים לארגונים שונים.

כיוונים להרחבה עתידית:

 ניווט לחנייה פנויה ממיקומו של המשתמש.
 התרעה על חנייה פנויה בהתאם למיקום של המשתמש  -כאשר מזהים התקרבות למכללה.
 בניית מודל ניבוי באמצעות  Machine learningבהתבסס על המידע שנאגר.
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תודות
תודה לפרופסור מאלכ יוסף על ההנחיה
תודה לד"ר דלית לוי ראשת החוג לשעבר
תודה לכלל החברים לספסל הלימודים
ולכל מי שידו תרמה להצלחת הפרויקט.

Smart&Move
אוסנת דפרוש ויהלי לוין
מנחה :מר נסי אוטמזגין
ינואר 2020

תקציר ומוטיבציה:

תרשימי עזר:

המכללה האקדמית צפת מונה כ 3600-סטודנטים וכ 400-מרצים.
בכדי להביא מרצים מרחבי הארץ ,המכללה נעזרת בשירותי מוניות לפי
מכרזים שנתיים.
כיום תפעול כל מערך ההיסעים מתבצע באופן ידני (דפים וטלפונים
לתזכורות) דבר שיכול לגרור לטעויות משתמש רבות ,לחוסר במעקב
ובבקרה ולחוסר יעילות בניהול ותפעול השנתי.

מטרת הפרויקט:
ליצור לוח נסיעות אוטומטי על ידי שימוש במשאבים טכנולוגיים
עדכניים תוך הוזלת עלויות ,מקסום מספר נוסעים למונית ,בקרה
וצמצום טעויות אנוש .בנוסף ,המערכת תשמור נתונים היסטוריים
להפקת דוחות לשיפור והתייעלות.

תוצאות:

יישום ופיתוח:


פיתוח בסביבת .IIS .NET



ממשק  WSלהבאת נתוני לוח הנסיעות מהמערכת האקדמית (.)Orbit



שימוש ברכיבי  Telerikלפיתוח לוח הנסיעות.



שימוש ברכיבי ( Google API )Geocodingלחישוב וקיבוץ נוסעים
וליצירת מסלולים יעילים ואוטומטים.



הצגת מפת מסלול הנסיעה באמצעות .Google MAP

מסקנות:
השימוש במערכת ההיסעים בא להוזיל עלויות ,למנוע טעויות
אנוש ולהעלות את רמת היעילות והאפקטיביות של

ניהול כלל מערך ההיסעים במכללה.

תודות
למר נסי אוטמזגין
לכלל הסגל האקדמי בחוג
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פנקס חיסונים דיגיטלי VACUNA
המכללה האקדמית צפת

מגישים  :עירן חבקה והייתם עראידה.

החוג למערכות מידע .

מנחה :מר מיקי וקנין.

תקציר
מערכת  VACUNAהיא מערכת מידע לניהול ובקרת פנקסי חיסונים באופן דיגיטלי.

תרשימי עזר תפיסתיים
תרשים פעולות במערכת

מסכי המערכת
מסך כניסה

המערכת מותאמת לסביבות מחשב וסלולר ומשרתת את כלל האחים/ות בכל מוסדות
משרד הבריאות ,הרופאים בקופות חולים וכלל תושבי המדינה .
במערכת ניתן לבצע את הפעולות הבאות:
 .1קביעת תורים לחיסונים
 .2עדכון והזנת חיסונים
 .3שליחת התראות לפני ואחרי חיסון
מסך הבית

 .4צפייה במידע אישי על סטטוס חיסונים ועל צורך בחיסונים עתידיים

פוטנציאל מימוש
כיום נמצאות שתי מערכות נפרדות לחלוטין להזנת חיסונים ע"י האחים/ות.

תרשים DFD-0

לשתי מערכות אלו ישנם מספר חסרונות:
 .1המערכת ללא גישה למחוסן או לרופא המשפחה .נערך שימוש בפנקסי חיסונים ידניים
מה שגורם לאי זמינות מידע למטופל ולרופאים.

מסך ניהול מחוסנים

 .2נהוג להשתמש בפתקים ידניים כהודעה להורי תלמידים על קבלתם חיסון בבית הספר
היסודי.
 .3משרדי טיפות חלב וקופות חולים משתמשים במערכות נפרדות ללא כל סנכרון ביניהן.
 .4המערכת אינה מתעדכנת באופן ישיר אחרי כל חיסון ואף לפעמים אינה מתעדכנת כלל.

יעדי המערכת
• תכנון מערכת ממוחשבת לתיעוד חיסונים.
• נוחות ונגישות למשתמש.
• מניעת איבוד נתונים.

תשתית טכנולוגית

כיווני המשך

• איחוד נתונים ומניעת כפוליות.
• שקיפות נתונים.
• התאמת המערכת למובייל ולמחשב.

שלבי הפרויקט

תודות
תודה מקרב לב למר מיקי וקנין על ההנחיה ,הליווי המקצועי והמסור ,על התמיכה
והזמינות לאורך כל שלבי העבודה.
תודה לצוות המרצים שהשכלנו מהם רבות ולראשת החוג ד"ר דלית לוי.
תודה לאחות גאדה סויד על שיתוף הפעולה והקדשת זמן לארח אותנו ולראיין אותה.
תודה למשפחות שלנו על ההבנה ,הסבלנות והתמיכה ברגעי העומס והמאמץ.

ועוד משהו...

כרטיס הכניסה שלך לטכנולוגיה העילית.
שילוב של תאוריה ופרקטיקה ברמה גבוהה,
ובאווירה ידידותית.
מזכירת החוג ,רולה זכנון ,היא גם היועצת
לסטודנטים ,ומלווה את הסטודנטים במהלך
לימודיהם בכל סוגיה ועצה.
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הידע והכישורים שתרכשו בלימודי
מערכות מידע
יצירתיות
וחדשנות

מציאת פתרונות
חכמים

אבטחת איכות
המערכת

ייזום ומודלים
עסקיים

שימוש בטכנולוגיות
מתקדמות

עיצוב חווית
המשתמש

הבנת צרכי
הלקוח

אנליזה
של מידע

הטמעת ותחזוקת
המערכת

שיווק
המערכת
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