
 

I NEED MDA – לומד צד 

 אדום דוד מגן לפראמדיקים, ספר בית  :עבור

 מוטי אלנקוה, לילך גל| מנחים:  עמרי כהנא, גיא שלוםצוות הפרויקט: 

 לסרטון|  לתוצר

 :וקהל יעדמטרות 

במגן  אתר רספונסיבי שתפקידו ריענון ידע ועידוד למידה מתמשכת בקרב פראמדיקים פעילים

לאתר מידע ספציפי באופן דוד אדום. מטרת האתר העיקרית היא לאפשר לפראמדיק בתפקיד 

 נציאלים בטיפול.צם פערי ידע ולהקטין סיכונים פוטמדויק ובזמן מינימלי על מנת לצמ

 :תיאור התוצר

ומכשירים  מות שונות: מחשבים, טאבלטיםהינו אתר רספונסיבי המותאם לפלטפורהתוצר 

ניידים. באתר ניתן לצרוך מידע בנושאים רפואיים שונים והוא מכיל את סוגי התוכן הבאים: 

לים ופרוטוקהקטעי טקסט, תמונות, סרטוני וידיאו ותרשימי זרימה. האתר מבוסס על אוגדן 

 שנים. 3לפראמדיקים של מגן דוד אדום שעד היום הודפס אחת ל

 

א מידע ספציפי בנוגע למקרה איתו הם עומדים להתמודד, על מנת לאפשר לפראמדיקים למצו

את כלל התכנים המצויים באתר. בנוסף, האתר כולל האתר מכיל שורת חיפוש בה ניתן למצוא 

תפריט ניווט שמחולק לקטגוריות על שבעזרתן ניתן להגיע לעמודים השונים. כל עמוד תוכן 

ושא הרלוונטי עבורו בדף. לחיצה על מחולק לכותרות על מנת לעזור לפראמדיק לאתר את הנ

כותרת פותחת בפני הפראמדיק את התוכן המלא. על מנת לתמוך בעבודת הפראמדיק קיים 

סייעים לפראמדיק באתר חלק המכיל עזרי עבודה שהם קישורים לאתרים חיצוניים שמ

אחת התו השוטפת. בנוסף, קיימות בכל דף תוכן אפשרויות המעודדות תקשורת ושיתוף. בעבוד

היישר למנהל המערכת והשנייה מאפשרת שיתוף של הדף  מתן משוב על דף התוכןמאפשרת 

 .Gmailאו  WhatsAppבעזרת 

http://projects.telem-hit.net/2019/IneedMDA_GuyOmri/


 

 

I NEED MDA – הלמידה מנהל צד 

 אדום דוד מגן לפראמדיקים, ספר בית  :עבור

 מוטי אלנקוה, לילך גל| מנחים:  עמרי כהנא, גיא שלוםצוות הפרויקט: 

 לסרטון | לתוצר

 :וקהל יעדמטרות 

מחולל תכנים המאפשר יצירה וניהול של תכנים מסוגים שונים המופיעים בצד הלומד של 

גמישות ביצירה, עריכה וניהול של המערכת. המטרה העיקרית של מחולל זה היא לאפשר 

התכנים, דבר שלא התאפשר בגרסה המודפסת של האוגדן. המחולל מנוהל על ידי מנהל 

 הלמידה של בית הספר לפראמדיקים במגן דוד אדום והוא האחראי על התוכן המוצג באתר.

 :תיאור התוצר

תמונה, סרטוני וידאו במחולל זה ניתן ליצור דפי תוכן עם תכנים מהסוגים הבאים: טקסט, 

ותרשים זרימה. המחולל מאפשר את כתיבת קטעי הטקסט והעלאת התמונה ישירות במערכת 

והטמעה של תרשים זרימה וסרטוני וידאו מתוך תוכנות חיצוניות. בנוסף לדפי התוכן ניתן 

 לשלוט דרך המערכת על עמוד עזרי העבודה ועמוד העדכונים ולערוך אותם בכל עת.

 

רת דף תוכן בעמוד הראשי, מתווספת שורה לטבלת התכנים עם הדף שנוצר. בעמוד לאחר יצי

זה ניתן למחוק את דף התוכן, לבחור האם לפרסם את הדף באתר בצד הלומד ולערוך אותו. 

בדף העריכה, יכול העורך לערוך את הגדרות הדף ולהוסיף אליו תכנים. כדי להוסיף תוכן יש 

תכנים באותו נושא. לאחר מכן, ניתן להוסיף לתוך המקבץ  תחילה ליצור מקבץ חדש שיאגד

את התכנים עצמם. בכל עת ניתן לערוך ולמחוק את התכנים וכמו כן לשנות את מיקומם בדף. 

 מתוך דף זה יכול מנהל המערכת לצפות בתצוגה מקדימה של הדף ולפרסם אותו ללומדים.

 

http://projects.telem-hit.net/2019/IneedMDA_GuyOmri/userEnter.aspx

