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 ציה לפרויקט  המוטיב. 3
כיום ישנו חוסר שביעות . במועדון הכדורגל מכבי חיפה הינו תהליך יקר ומורכב, תהליך בחירת שחקנים

נשיא הקבוצה מוציא כסף רב מכיסו לטובת רכישת שחקנים בתחילת עונה . רצון מהתהליך ומתוצאותיו
או /מתאימים מקצועית ו ישנם מקרים בהם אותם שחקני רכש לא מספקים את הסחורה ואינם. ובמהלכה
כיום אין . י אופיו"התאמת השחקן לקבוצה נבחנת לא רק על פי כישוריו הטכניים אלא גם עפ. חברתית

מערכת מידע , (מערך לאיתור שחקנים פוטנציאלים וניתוח טקטי של קבוצות יריבות)למערך הסקאוטינג 
ות איננה מגובה במסמכים כלשהם קבלת ההחלט. המרכזת נתונים ומסייעת לסקאוטר לבצע את תפקידו

מטרת הפרויקט הינה לשפר . וחיפוש השחקנים נעשה בעיקר באמצעות אתרי אינטרנט וסוכני השחקנים
החל משלב איתור השחקנים ועד למעקב אחר השחקן בשלבים , את תהליך הבאת השחקנים למועדון

קבוצת ספורט המחפשת לייעל את הפרויקט רלוונטי עבור כל . כאשר יעזוב את הקבוצה, מאוחרים יותר
תהליכיה בבחירת שחקנים עבור הקבוצה  וימחיש את הצורך המיידי של הקבוצה במערכת מידע למערך 

 .הסקאוטינג
 
 סקירת ספרות . 2

סקר הספרות חיזק את טענתנו שעל מנת לייעל את הליך איתור ורכישת שחקנים פוטנציאליים יש ליישם 
בסקר הספרות נסקרה . אם למערך הסקאוטינג ותשפר את התהליך כולובארגון מערכת מידע אשר תות

כמו כן נסקרו מערכות מידע הקיימות בשוק ועשויות לתת , חשיבות שילוב מערכת מידע בארגוני ספורט
ואתרי אינטרנט כדוגמת   AmiscoPro ,Advanced Scoutמערכות , לדוגמא. מענה לבעיה בארגון

IMScouting  וWYScout. 
 

   מתודולוגיה. 3
במטרה ,  תחילה נפגשנו עם סקאוט הקבוצה. תהליך בחירתה של מערכת מידע הינו תהליך מורכב ביותר

לאחר . לשמוע ולהתרשם מדרכי הפעולה שלו כיום ומרצונותיו ממערכת מידע אשר תסייע לו בתפקידו
עלת משקל רב בהצלחת שריכזנו את החלופות שעומדות בפני מועדון הכדורגל הגענו למסקנה שהבחירה ב

. על כן הגדרנו את הקריטריונים להשוואה בין חלופות אפשריות למערכת שתיבחר, המערך בתוך המועדון
המצמצם למעשה את מורכבות הבעיה באמצעות , AHPי גישת "בוצע עפ, תהליך ניתוח התאמת החלופות

לניתוח מעמיק  BSCשנו בשיטת השתמ, כמו כן. הערכה פשוטה והצגת הפתרונות הרלוונטיים עבור הבעיה
במטרה לאשש את מסקנות . אשר מועדון הכדורגל ביקש לשים עליהם דגש, של קריטריונים מורכבים

 .הניתוחים ביצענו ניתוח רגישות לאימות התוצאות שהתקבלו
 
   ממצאים. 4

ופות הגענו למסקנה עקרונית ששתי החל BSC -ו AHPמניתוח התוצאות של שחושבו באמצעות שיטות 
בניית אתר אינטרנט , או( התאמה 33%)הקמת מערכת מידע : המתאימות ביותר למועדון הכדורגל הינן

הגענו , עלויות והתאמה לדרישות, י בחינת ישימות"לאחר השוואה ובחינה מעמיקה יותר ע(. התאמה 22%)
נו  את הפתרון תוך אפיי .למסקנה כי החלופה העדיפה הינה בניית מערכת מידע לניהול מערך הסקאוטינג

הצגנו מדדים לשיפור והסברנו , בנינו תוכנית עבודה למימושו בארגון, התאמת תהליך העבודה לדרישות
בתצורתה הסופית המערכת תאפשר לאתר . את התועלות האיכותיות שיושגו בעקבות הכנסת המערכת

לשפר ולארגן את תהליך , ביולעקוב אחריו ולהציג את כל המידע הרלוונטי לג, שחקן בהתאם לקריטריונים
קבלת ההחלטה בדבר רכישת השחקן הפוטנציאלי המערכת תהווה חלק אינטגראלי מתהליכי העבודה 

 .במערך ותסייע  לכל בעלי התפקידים השונים בביצוע עבודתם
 
 ערך מוסף – סיכום. 2

יצירת ,שחקניםהערך המוסף שהתקבל הינו פתרון ממוחשב עבור תהליך איתור ורכישת , עבור הארגון
 .שיפור תהליכי קבלת החלטות, כמו כן. תהליך מבוקר ומרוכז המאפשר מגמת למידה לעתיד

אפיון ויישום אב הטיפוס של המערכת הביא להעמקת הידע בהכרת הפתרונות הטכנולוגיים הקיימים 
מהלך באמצעות הפרויקט יישמנו את השיטות והמתודולוגיות האקדמיות אשר רכשנו ב, בנוסף. בשוק

בחינת החלופות , י ניתוח סביבת הארגון באמצעות מודלים שנלמדו"ע, לימודנו בארגון עסקי ספורטיבי
 .ניתוחי רגישויות ואפיון מערכת מידע תוך התאמה לדרישות, המוצעות בשוק

 
 



מוטיבציה
המועדון מעוניין לשפר את יכולותיו בתחום חיפוש ואיתור  •

שחקנים וניתוח קבוצות ובכך לחסוך למועדון משאבים  
על כן נציע למועדון מודל למערכת מידע אשר תתמוך , רבים

.בתהליכי העבודה של מערך הסקאוטינג
ניישם את יכולותינו והידע  , כאנשי ניהול טכנולוגיה•

ליצירת פתרון טכנולוגי אשר יענה  , הנרכש במהלך התואר
.על צרכי המועדון ותקנה לנו ניסיון בתהליך שכזה

ניתוח מצב קיים
בזבוז מיליוני דולרים  , רכישת שחקנים לא מתאימים•

.  ותהליכים לא יעילים הובילו לצורך במציאת פתרון מערכתי
הפתרון אמור לרכז את כלל התהליכים במערך הסקאוטינג  •

ויאפשר איתור שחקנים פוטנציאלים מתאימים לרכישה  
.ויסייע בניתוח קבוצות יריבות

מ  "מערך הסקאוטינג בתהליך בניה וכרגע אינו משתמש במ•
.או במאגר מידע עבור רכישות שחקנים וניתוח קבוצות

ב"הפקולטה לניהול טכנולוגיה שנת תשע, .B.Scפרויקט גמר תואר ראשון 
במועדון הכדורגל מכבי חיפה, אפיון מערכת מידע למערך הסקאוטינג

ר גיל גרינשטיין"ד: מנחה אקדמיאלון משה ורועי בונקר: מציגים

ממצאים
, תהליך בחירת הפתרון נבחן באמצעות מודולים מתקדמים

הפתרון  , קריטריונים ובדיקות התאמה לבחינת חלופות
הנבחר כמתאים ביותר העונה על צרכי המועדון ודרישותיו 

: המערכת תכיל שני מודולים עיקריים, הינו מערכת מידע
.איתור וחיפוש שחקן פוטנציאלי וניתוח קבוצות יריבות

מוטיבציה
המועדון מעוניין לשפר את יכולותיו בתחום חיפוש ואיתור  •

שחקנים וניתוח קבוצות ובכך לחסוך למועדון משאבים  
על כן נציע למועדון מודל למערכת מידע אשר תתמוך , רבים

.בתהליכי העבודה של מערך הסקאוטינג
ניישם את יכולותינו והידע  , כאנשי ניהול טכנולוגיה•

ליצירת פתרון טכנולוגי אשר יענה  , הנרכש במהלך התואר
.על צרכי המועדון ותקנה לנו ניסיון בתהליך שכזה

ניתוח מצב קיים
בזבוז מיליוני דולרים  , רכישת שחקנים לא מתאימים•

.  ותהליכים לא יעילים הובילו לצורך במציאת פתרון מערכתי
הפתרון אמור לרכז את כלל התהליכים במערך הסקאוטינג  •

ויאפשר איתור שחקנים פוטנציאלים מתאימים לרכישה  
.ויסייע בניתוח קבוצות יריבות

מ  "מערך הסקאוטינג בתהליך בניה וכרגע אינו משתמש במ•
.או במאגר מידע עבור רכישות שחקנים וניתוח קבוצות
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מתודולוגיה
ביקור במתקן האימונים של מכבי חיפה ואיסוף מידע בנוגע לתהליכי העבודה המתבצעים במועדון 

)בשיתוף עם סקאוט המועדון(י קבלת מסמכים מהמועדון "ע
איסוף נתונים מארכיון המועדון ומאתרי האינטרנט השונים באמצעות דיונים ופגישות עם הגורמים הרלוונטיים  

)ל הקבוצה"המאמן ומנכ, בשיתוף הסקאוט(של המועדון 

חיפוש בספרות מקצועית בנושא מערכות מידע לארגוני ספורט תחרותיים
שנה האחרונות ובחינת מידת השפעתם על הקבוצה  20- וביצוע ניתוח עבור כל שחקני הקבוצה ששיחקו בה ב

ומידת הצלחתם

ביצוע ניתוח לתהליכים של מערך הסקאוטינג והבנת הדרישות למציאת פתרון איכותי
) בשיתוף עם סקאוט המועדון(

12

הצגת חלופות למערכת  , אפיון צרכי מערכת האידיאלית לניהול מערך הסקאוטינג
AHPודירוגן על פי העדפותיהם של בעלי התפקידים במועדון ובחירת החלופה העדיפה באמצעות מודל 

)  בשיתוף הסקאוט ומאמן הקבוצה(

המערכת תיבחן למשך שנתיים, יישום מערכת המסייעת בניהול מערך הסקאוטינג
)  בשיתוף הסקאוט ומאמן הקבוצה(

מסקנות
תהליך הטמעת מערכת המידע יהיה מהיר עקב הצורך  •

המיידי במערכת אשר תהווה מקור ידע וגורם מרכזי  
בתהליכי העבודה השוטפים של המועדון בכלל ושל מערך 

.הסקאוטינג בפרט
המועדון מרוויח כלי ניהולי אסטרטגי אל מול המתחרים •

.השונים בשוק ומשיג יתרון תחרותי בתחום הסקאוטינג

הצגת חלופות למערכת  , אפיון צרכי מערכת האידיאלית לניהול מערך הסקאוטינג
AHPודירוגן על פי העדפותיהם של בעלי התפקידים במועדון ובחירת החלופה העדיפה באמצעות מודל 

)  בשיתוף הסקאוט ומאמן הקבוצה(

תועלת חזויה
המערכת תכנס לתקופת מבחן של שנתיים
:  המדדים להצלחת המערכת בתום התקופה

85%-י המערכת ישחק ברכב הקבוצה ב"שחקן שהוצע ע•
.מהמשחקים

.מסכום רכישתו25%-עליית ערך השחקן ב•
.י המערכת"הצלחה מול קבוצות שנותחו ע70%•
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