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, בועת הדיור ומגמת העלייה ביוקר המחייה. תופעות אלה העלו בצורה ניכרת את עלויות ן"בתחום הנדל

החופשה , האירוח וככלל את האפשרות ללון ולשכור דירה הן לתקופה זמנית והן לתקופה ממושכת לכל מטרה 
אלו, הופכים  את הוצאות החופשה לעול כבד ומביאים את הצרכן לחפש אלטרנטיבות זולות יותר כל  שהיא.

התופעה של החלפת דירות וקיים ברשת מידע רב על אנשים לחופשה, אירוח ולינה. כתוצאה מכך, התפתחה 
וש מקביל המעוניינים בעסקאות החלפת דירות. מנגד, מידע זה אינו מאורגן בצורה נוחה ברשת ודורש חיפ

קיים חשש לביצוע עסקאות כאלו אצל חלק מהאנשים הנובע מהכנסת אדם . בנוסף, במספר אתרי מידע שונים
לגיטימציה  יישום הפרויקט שלנו ייתן זר לביתם מבלי כל רקע קודם על האדם ומפחד מפגיעה ברכוש/גניבה. 

פשר לצאת לחופשה, להתארח בדירה מא מאחר והינו . זאת,ליצירת שינוי ורפורמה בתחום התיירות והדיור
התמודדות עם תעריפי המלונאות היקרים  -לאור זאת, מטרת העל של הפרויקט הינה לתקופה ממושכת/זמנית.

 ושוק הדיור המאפשרים ללקוח חיסכון ניכר בעלויות החופשה תוך יצירת חווית תיירות חדישה ואותנטית.
 -ת של הפרויקט עסקה בהגדרת הזירה בה אנו פועליםסקירת הספרות האקדמית מקצועי. סקירת ספרות 2

והסוגיות הרלוונטיות במסחר מסוג זה. כמו כן, הציגה מידע אודות ענף  C2Cזירת מסחר אלקטרוני בדגש על 
מגמת התפתחות התופעה בשנים האחרונות וסוגיות בעייתיות העולות מביצוע -החלפת דירות ואירוח בדגש על

בעיית אמון בין משתמשים ובעיית האמינות ברשת האינטרנט . מטרת הסקירה  עסקאות מסוג זה בדגש על
הינה לאסוף מידע אודות ענף זה וללמוד על מרחב החלופות האפשריות ליישום הזירה תוך שימת דגש על ניתוח 

מס' אינטרקציות בין המשתמשים כאמצעי לניתוח הקשרים בין משתמשים וע"י כך פיתוח כלי להערכת אמון 
ן משתמשים. כמו כן שימוש בתיאוריות ומודלים חישוביים לשמירה וצמצום כשלי האמון והאמינות בי

 הנגזרים מהמסחר האלקטרוני העולמי.
-הכוחות של פורטר על 5ומודל   PESTתחילה, ניתחנו את הסביבה העסקית  באמצעות מודל   . מתודולוגיה3

את הבעיות במצב הקיים באמצעות ניתוח תהליכים של  מנת להבין מה המצב הקיים בענף.  כמו כן, איתרנו
המתחרים הקיימים בענף.  את הבעיות דירגנו בסדר בהתבסס על סקירת משובים וחוות דעת של גולשים 

ברשת, כפי שראינו לנכון. בנוסף,  הסתייענו במפתח מערכות מידע אשר הדגיש כי אחד הפרמטרים החשובים 
תית  הינו תכנון פלטפורמה אשר תטפס אמינה אצל המשתמשים. לאחר מכן, ביישום ותכנון מערכת מידע חבר

ביצענו סקירה ספרותית נרחבת במטרה לאסוף מידע אודות ענף זה, ללמוד על החלופות האפשריות ליישום 
ה מדד האמינות בקרב הלקוח. בשלב הבא, לאחר תיאורית ומודלים לשמירה ויצירעל הזירה תוך שימת דגש 

סקירת הספרות, פנינו להגדרת מרחב החלופות האפשריים ומהם הכיוונים האפשריים להתקדמות הפרויקט 
. לאחר איתור החלופה AHPומציאת פתרון אופטימאלי . ההשוואה בין החלופות בוצעה באמצעות מודל 

תוח פונקציונאלי מפורט ואפיינו את דרך הפעולה הנבחרת בהתבסס הכדאית,  הגדרנו את  הדרישות , ביצענו ני
התמקדנו בעיצוב הן מבחינת עיצוב סכמת מסד  מכן,על ממצאי הבעיות במצב הקיים וסקר הספרות. לאחר 

.בסופו של דבר, בנינו דגם  -User Interface( והן בעיצוב הממשק למשתמש .ERDהנתונים )טבלאות, תרשימי 
 כת המידע בהתבסס על כלל תוצרי השלבים הקודמים בפרויקט.אב טיפוס למער

לאחר ניתוח המצב הקיים והתבסס על ממצאי סקר הספרות, בחרנו להתמקד בשלוש חלופות   . ממצאים4
עיקריות: הקמת אתר שאינו מבוסס על רשת  חברתית, הקמת רשת חברתית עצמאית והקמת אפליקציה 

עם פייסבוק הינה החלופה  בשת"פהראו כי הקמת אפליקציה   AHPעם פייסבוק. הממצאים ממודל ת"פ בש
ממצאיו הציגו באופן מובהק ,האופטימאלית. במטרה לאשש את מסקנות הניתוחים ביצענו ניתוח רגישות 

בסיסם תכננו, אפיינו -שהחלופה שנבחרה הינה החלופה המועדפת.  לאחר מכן, הצגנו מדדים לשיפור אשר על
הכדאית. האפיון כלל בין היתר: תיחום חיצוני ופנימי, אפיון אלגוריתם אמינות לצורך וניתחנו את החלופה 

העצמת האמון בין משתמשים לביצוע עסקאות ומענה לבעיית האמינות בין המשתמש לרשת באמצעות יצירת 
פשטנית, פונקציונאלית ושימושית בהתאם לצרכיו, בעלת מידע אמין עוצב בצורה אתר נוח למשתמש, שמ

דכני, עקבי המשדר יושרה ואף משלב מערכת משוב להגברת האמינות. לאחר יישום האב טיפוס הסברנו את ע
הערכת התועלות שיושגו בעקבות יישום המערכת, כפונקציה של המטרות והמדדים שהגדרנו. בתצורה הסופית, 

ציג עסקאות המערכת תאפשר לבצע עסקאות של אירוח והחלפת דירות בהתבסס על קשרים חברתיים, ת
מוצעות מותאמות משתמש ותקשר בין הגורמים המבצעים את העסקה באמצעות מכרים משותפים לצורך 

הגברת האמון בביצוע עסקאות מסוג זה. בהמשך, כשהמערכת תתחיל לרוץ נמדוד התקדמות לפי נתונים 
ת שבוצעו לצורך מס' משתמשים, מס' כניסות חודשיות, מס' עסקאו –סטטיסטיים שהמערכת תאסוף, כגון 

מספקת את דרישות האמון כפי  אפליקציהבחינה בעמידת המדדים. יתר על כן, יהיה ניתן לבחון האם ה
 ירה. אתר באמצעות מודלים חישוביים כפי שהצגנו בסק-משתמשושהוגדרו הן באינטראקציה בין המשתמשים 

ית ביותר הינו הקמת אפליקציה כפי שהוצג בפרק הממצאים, הפתרון שנמצא כחלופה האופטימאל . סיכום5
צמצום החששות בהחלפת דירות ויצירת -עם פייסבוק. הערך המוסף המרכזי מביצוע הפרויקט הינות"פ בש

תחושת אמון בקרב לקוחותינו, חשיפת הלקוחות ליעדי נופש שאינם נתפסים כמבוקשים, הורדת מחירי 
ורנו הוא ההתנסות בתהליך יישום אפליקציית האירוח והלינה והעמקת פלח השוק. כמו כן, הערך המוסף עב

 מסחר אלקטרוני, תוך הזדמנות לממש את הרקע התיאורטי שנצבר במהלך התואר.
 


