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Df12– מקומות, תאריכים 

Df4 - טווח נסיעה ותחומי עניין 

Df6 – תחומי עניין, כתובות 

 טווחי נסיעה

Df5 – נתוני מורים 

Df2 - דיוור 

Df1 -פרטי אוכלוסייה 
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סיום תהליך  

 ופתיחת הרשמה
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קלוט פרטי 

 אוכלוסייה

 

 תזמון קורסים שעתידיים להיפתח  

 ממשק נוסף להרשמה ולפניות מורים  

 מערכת דיוור אוטומטית חכמה  

הפונים לכל לענות יכולת חוסר  

מיום עבודה   56%-הפקידה עוסקת ב

בפעילות ביורוקרטית במקום להביא לקוחות  

.חדשים  

לקוחות   2.76-הארגון מפסיד כ, בעקבות זה

.חדשים בממוצע בכל יום עבודה  

רבות אדמיניסטרטיביות פעולות  

הרגולטור י"ע מוכתב – אילוץ  

 הפקולטה לניהול טכנולוגיה, B.Sc.פרויקט גמר תואר ראשון  
ה"תשע  

 ייעול תהליך רישום לקורסי השתלמות ותזמונם

איבניקובה ודניאל פסח עומר: מציגים  

רובין ערן ר"ד: אקדמי מנחה  

. 

כללי רקע  

 המתודולוגיה

 ,בישראל המורים של מעמדם לקידום הפועל ר"מלכ הינה הוראה עובדי התאחדות

 הקשור  בכל מענה על האחראית קורסים מחלקת מפעילה התאחדות זו מפעילות כחלק

 המחלקה ,פניות במספר עלייה עקב .ועוד ,ציונים ,נוכחות ,תשלומים ,לקורסים לרישום

  לא קורסים של מבוטל לא ומספר ,הנכנסות השיחות לכל מענה לתת מצליחה לא

  .לשנה משנה יורד הכולל הנרשמים מספר .נמוך נרשמים מספר בשל נפתחים

 הבעיה

 מתקבלות החלטות

 תחושת סמך על

 בטן

 המוטיבציה

 

תוצרי הפרויקט כוללים אפיון מלא של 

מערכת מוצעת אשר תדע להתמודד עם  

איתור  : בעיות הפרויקט לפי השלבים הבאים

התאמת  , אפיונו לפי תחומי עניין, קהל היעד

קורסים ותזמון הקורסים והמלצה על מיקום 

הממצאים הם הגורמים  . לפתיחת הקורס

, הנחוצים למענה על דרישות המערכת

הדרכים המועדפות לפיתוח המערכת והערך 

.הצפוי מהמערכת  
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 אוקטובר יולי אפריל ינואר

 (מצטבר)הוצאות על המערכת 

 (מצטבר)הכנסות  מהמערכת 

 כדאיות

:ההשקעה  

 הראשונה בשנה כבר

 את להחזיר צפויה התאחדות

במלואה השקעתה  

 DFDתרשים 

 סביבה ניתוח

 עסקית

 וניתוח למידה

 התהליך

 סקר העברת

המורים בקרב  

סקירה  

אקדמית  

 מקצועית

אפיון המערכת  

DFDו-ERD 
הסיכונים ניהול  

 

 בניית לוח קורסים לפי תחזית ביקושים 

 מתן כלים ניהוליים לבקרה ומדידה     

 קיצור זמני טיפול 

 

:הבא באופן העבודה תהליך וייעול בקבוק בצווארי טיפול השירות שיפור  

 CRM  ארגוני 

ותוצריהממצאים     
הפרויקט    

בחינת חלופות  

AHP  

 קורסים

 

 מורים

 מורים

 קורסים

 פקידה


