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 מוטיבציה לפרויקט   .1
 

קת אנו מעוניינים לשפר את שיטת העבודה במחל ,"ייעול תהליך רישום לקורסי השתלמות ותזמונם" במסגרת הפרויקט 
לצורך שיפור ונתינת מענה הולם ללקוחות.  בכדי לשפר את שיטת העבודה נצטרך לטפל במספר השתלמויות ולפתח כלים טכניים 

מורים לקורסים, מערכת דיוור אוטומטית חכמה )תחומי נקודות, כגון: תזמון קורסים שעתידים להיפתח, ממשק נוסף לרישום 
הפרויקט לסייע בקבלת החלטות  קיצור זמני טיפול  ומתן כלים ניהוליים לבקרה ומדידה. תפקידו של  עניין, אזור גאוגרפי ועוד(,

ומית של המזכירות במאגר נתונים שנמצא בידי הארגון ובנוסף להקל על העבודה יום יומי לדרג הניהולי וזאת על ידי שימוש
 בארגון.

 סקירת ספרות .2
על ידי צוות הפרויקט נמצא כי, בכדי לתת פתרון לנקודות שהוצגו ברוב הארגונים הגדולים משתמשים בסקירת ספרות  שנערכה 

היא תחום העוסק בהמרת נתונים לכדי מידע עסקי בעזרת מערכות המידע , מקבלי ההחלטות בארגון  בינה עסקית .בבינה עסקית
במסגרת חקירת הנושא וראיונות עם מספר אנשים  .יכולים להשתמש במידע זה לשם קבלת החלטות מושכלות ומבוססות נתונים

ההחלטה כמה כיתות לפתוח בקורס מסוים ניתן  כגון:, פרויקטהמספר מודלים שיכולים לשמש כפתרון לנקודות  נתגלומהתחום 
 .Graph Coloring Problems  שונים, בנויים על בסיסישנם מודלים  התזמונים , ובנושא K-meansלהשתמש בקלסטרינג

 
 מתודולוגיה .3

– המורים העברת סקר בקרב ,למידה וניתוח התהליך , ניתוח סביבה עסקית מתודולוגית הפרויקט מתוארת בשלבים הבאים: 
סקר שוק, גילוי מספר  -בחינת חלופותת  ומקצועית אקדמיבוצע בטריטוריית הארגון בעזרת גורמים הרלוונטיים. בהמשך סקירה 

בעזרת  אפיון המערכת, AHPספקים היכולים לתת מענה לבניית מערכת מידע המוצעת ובחירת הספק מועדף בעזרת מודל  
 בוצע לארוך כל הפרויקט ע"י זהותם, הגרתם, דירוגם ופעולות גידור שבוצעו עבורם.. ניהול הסיכונים DFDו ERDתרשימי  

 

 ממצאים .4
 
והערך הצפוי מהמערכת.  הדרכים המועדפות לפיתוח המערכת ממצאים הם הגורמים הנחוצים למענה על דרישות המערכת,ה

תרשימים האלו בנויים בצורה מדויקת כך שעל  .  DFDוERD תרשימי  אפיון מלא של המערכת, כולליקט כוללים תוצרי הפרו
איתור קהל  היעד, שלבים הבאים: הבעיות הפרויקט לפי פיהם ניתן לתכנת מערכת מוצעת. המערכת המוצעת תדע להתמודד עם 

 בירור תחומי עניין, התאמת קורסים לכל מורה, בניית לוח  הקורסים, אישור סגירת לוח הקורסים והוצאת דיוור אישי.
סף,  המערכת המוצעת נותנת מענה לדרג הבכיר של הארגון כמה קורסים לתכנן בשנה ומה % עלייה במורים החדשים בנו

 מינימלית נדרשתפתיחת כמות  תועלת איכותית:שמצטרפים לארגון. המערכת המוצעת מביאה תועלת איכותית ותועלת כמותית. 
זוי של לקוחות פוטנציאליים , גידול בכמות המורים חברי ההתאחדות, בכל רחבי הארץ, חים בשנה, תזמון של הקורסים של קורסי

תאחדות מול קהל ההתנהלות הבשאינם מורים חברי ההתאחדות, שיפור באופן מתמיד  בכמות הנרשמים לקורסיםגידול 
במסגרת  תועלת כמותית: ., פינוי זמן למזכירותהרצון של כלל המורים הלקוחות )מורים( תוך אימוץ סטנדרטים גבוהים, שביעות

הפרויקט בוצעה הערכה כמותית של תוספת בהכנסות ההתאחדות אל מול העלויות של אימוץ המערכת וניתוח כדאיות ההשקעה 
 ₪ . 404,408הכנסות צפויות: ₪,   170,200 במערכת. הוצאות ראשוניות מתוכננות:

 

 סיכום .5
בעיות שהוגדרו במסגרת הפרויקט וכפי שצוינו במוטיבציית מראים, כי המערכת המוצעת נותנת מענה לממצאי הפרויקט 

הפרויקט. באפיון המערכת ישנו שימוש במודלים שנמצאו בסקר ספרות כהטובים ביותר לפתרון בעיות מהסוג זה. בניתוח 
לה ממצאים נמצא, כי המערכת כדאית וכבר בשנה הראשונה יוכל הארגון להחזיר את השקעתו. הלקח המשמעותי העיקרי שע

בהכנת הפרויקט  הינו, שככל שנצמדים למתודולוגיות שנרכשו והכלים שנלמדו בתואר  כך הפרויקט הופך לקל יותר לביצוע  
יודעת ולמקצועי יותר. הערך המוסף של הפרויקט: נטרול צוואר בקבוק עיקרי במלאכת גיוס לקוחות למחלקת קורסים, מערכת ה

גידול בלקוחות ובשביעות רצונם בעזרת , העברות של הלקוחות( ,ביטולים ,יג )תזמוניםלענות על צרכי הארגון ללא התערבות הנצ
חיסכון בזמן של נציגים )תזמונים והעברות של המורים ברגע שהקורס , מערכת שתציע קורסים לפי תחומי העניין והתמחות

 .מתבטל או נוסף (
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