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 יישומי מחשב

 במערכות תפעול א

 

 התפיסה הרעיונית של התכנית

ה י בסיס של התנסות מעשית לקורסי� במגמת הנדסאי תעשיעמיד מיישומי מחשבהמקצוע 

משמשת כרקע וכ� לצור� ,  כדי יישו� מערכות ִמִחשוביותתו�, ההתנסות המעשית. וניהול

 .השוני� בתכניתהיישומי במקצועות העמקת הידע 

 : המהווי� יסוד ליישומי מחשבהסדנה תחולק לשלשה תחומי�תחולק , כדי למלא את ייעודה

 . המשמשת בסיס לשימוש בגיליונות אלקטרוניי�excelלימוד בסיסי של תוכנת  .1

 .excelמי מחשב בניהול התפעול באמצעות תוכנת תרגול יישו .2

 . ככלי יישומי בניהול פרויקטי�MSPROJECTלימוד ותרגול תוכנת  .3

 מטרות כלליות

 . להקמת גליו� אלקטורני וניהולוexcellהכרה מעשית של שימוש בתוכנת  .1

 .excellהכרת הפונקציות לסוגיה� המיושמות באמצעות תוכנת  .2

 excell בתחו� ניהול התפעול ומימוש� באמצעות תוכנת הכרת יישומי� .3

 . ככלי לניהול פרויקטי�MsProjectהכרת תוכנת  .4

 מטרות אופרטיביות

 :התלמיד, ע� סיו� לימודיו

 . ולהשתמש בו לצור� ניהול יישומי� מקצועיי�excelליצור גליו� אלקטרוני יוכל לתכנ�  .1

/ סטטיסטיות /  ככלי ליישו� בעיות מתמטיות �excelלנצל את הפנקציות העיקריות בידע  .2

 .כלכליות

 . לפתרו� יישומי של נושאיי� שוני� בניהול התפעולexcellלהשתמש בגליו� ידע  .3

 .MsProjectיכיר את התכונות השונות של תוכנת  .4

 .ניהול ובקרת פרויקטי�,  לצור� הקמהMsProjectלהשתמש בתוכנת ידע  .5
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  מומלצותלמידה/ דרכי הוראה 

תו� שימוש בתוכנות ,  תתבסס על פעילות מודרכת במעבדת מחשבי�יישומי מחשבהוראת 

 .שונות

 : תתבסס על שתי רמות הוראההההפעלה בסדנ

הכרת : היהדגמת יכולות של חבילות תוכנה מסחריות שונות בתחומי הנדסת תעשי .1

והכרת הקלט הנדרש , �הבעיה שהתוכנה פותרת ואופי הפתרו, הפונקציונליות של התוכנה

 .והפלטי� המופקי�

 .השימוש בכלי תוכנה בסיסיי� וייעודיי� לפתרו� מלא של בעיה נתונה מוגבלת בתחו� הסדנ .2

ההוראה המומלצת הנה שילוב של הרצאות פרונטליות מובנות שבאמצעות� יציג המרצה את  .3

מעבדת תוכנה בתוכנות יכולות התוכנות הנדונות ואת הליכי יישומ� ותרגול התלמידי� ב

 .שנלמדו

 

 

 פירוט התכני� וחלוקת השעות המוצעת

 

 ) שעות50(אקסל  .א

 http://www2.eitan.ac.il/excel/courses.asp: מקור מומל�

 )לשוניות טיפול בגליונות וכדומה, תא, תפריט(הכרת גליונות  �

 )הדפסה וכדומה, שמירה, קוב� חדש, פתיחה(ול בקבצי� טיפ �

 )הכנסת ערכי� וכדומה, שכפול, הזזה(טיפול בתאי�  �

 )איחוד וכדומה, ביטול, הוספה, עיצוב(טיפול בשורות ובעמודות  �

 )יישור וכדומה, גבולות, צבע, גופ�(עיצוב תאי�  �

אפשרות , ויחסיותהפניות מוחלטות (עבודה בסיסית בנוסחאות בתאי� ובי� תאי�  �

 )חישוב אוטומטית בגיליו� וכדומה

 )עצוב בסיסי וכדומה, צורות בסיסיות, קווי�(ציורי� בסיסיי�  �

 היישר מתא – היכרות ראשונית ע� צורת העבודה ע� פונקציות –פונקציות באקסל  �

 הפקודות או באמצעות אש� הפונקציות

 :בסיסיות כלכליות/ סטטיסטיות / פונקציות מתמטיות  �

 SUM, AVERAGE, MEDIAN, MAX, MIN, COUNT, IF, SIN, COS, TAN 

 ,NORMDIST, SLOPE, INTERCEPT, TTEST:פונקציות סטטיסטיות מתקדמות �

STANDARDIZE, PROB, PERMUT, CORREL, FREQUENCY 

 AMORLIN, PMT, DB, DISC, FV, IRR, NPV :פונקציות כלכליות מתקדמות �

 VLOOKUP, HLOOKUP, LOOKUP, CONCATENATE :פונקציות מתקדמות �

 )עיצוב גרפי�, בניית גר� מטבלה, הכרה בסיסית (–גרפי�  �
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 ) שעותOM EXCELL) 30 על בסיס –יישומי ניהול התפעול באמצעות אקסל  .ב

 .מגמה ורגרסיה לינארית, החלקה מעריכית, ממוצע משוקלל,  ממוצע נע–חיזוי  �

 מודל ע� הנחה, ABC ,EOQ ,POQ ניתוח –מלאי  �

� MRP 

 ות על מכונה אחתזימו� עבוד �

 ניתוח מער� מפעל �

 Xchart, Pchart, Cchart –תרשימי בקרה  �

 נקודת האיזו� ועלות תועלת �

 חישוב בסיסי של רשת פרויקט �

 

 )שעות MSPROJECT )60 ניהול פרויקטי� באמצעות .ג

 הגדרת מאפייני הפרויקט �

, משכי�, WBS, קדימויות לסוגיה�, מחזוריות ומפוצלות, פעילויות רגילות(הקמת רשת  �

 )פרט וטבלה, תצוגות רשתות גנט, אילוצי�

 )זמינות,מהות(הגדרת משאבי�  �

 )החלקת משאבי�, תזמו� מאול�(הקצאת משאבי� ותצוגות אילוצי פרויקט  �

 )תזרי� מזומני�,דוחות תקציב, תעריפי�,הקצאת עלויות למשאבי�(תקצוב פרויקט  �

סטטיסטיקות של , קבתצוגת גנט מע, דיווחי התקדמות, תכנית בסיס(בקרת פרויקטי�  �

 )טבלת ער� מזוכה, פרויקט

 


