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 יישומי מחשב

 במערכות תפעול ב
 

 התפיסה הרעיונית של התכנית

. ה וניהולי תעשיתקורסי� במגמת הנדסבהתנסות מעשית ל יסוד משמש יישומי מחשבהמקצוע 

העמקת ל מיועדתמשמשת רקע וכ�  �ביות  תו� כדי יישו� מערכות ִמחשו�ההתנסות המעשית 

 .השוני� בתכניתהיישומי במקצועות הידע 

 : המשמשי� יסוד מתקד� ליישומי מחשב תחומי�שניהסדנה תחולק ל, בכדי למלא את ייעודה

 .המשמשת יסוד לשימוש במסדי נתוני� Accessלימוד בסיסי של תוכנת  .1

 . להקמה ולניהול ממוחשב של כלל משאבי הארגו�ככלי יישומי Priorityלימוד ותרגול תוכנת  .2

 מטרות כלליות

 . להקמת מסד נתוני� וניהולוAccessהכרה מעשית של שימוש בתוכנת  .1

 .Accessהקמת יישו� באמצעות תוכנת  .2

 .ERPכמייצגת תוכנת  priority  הכרת תוכנת .3

 .ERPיישו� פעילות ניהולית באמצעות תוכנת  .4

 מטרות אופרטיביות

 :י�התלמיד, ה�ע� סיו� לימודי

 .Accessיכירו את המאפייני� השוני� של תוכנת  .1

 . ולהשתמש בו לצור� ניהול יישומי� מקצועיי�Accessלהקי� מסד נתוני�  לתכנ� ויוכל .2

 .ERP כמייצגת תוכנת Priorityיכירו את המודולי� השוני� של תוכנת  .3

השיווק ,  יישו� תהליכי� ניהוליי� בתחו� ההנדסה לצור�Priorityלהשתמש בתוכנת  וידע .4

 .תכנו� הייצור והרכש, המחס� והמלאי, והמכירה
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 למידה מומלצות/דרכי הוראה

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

 .שונות

 : תתבסס על שתי רמות הוראההההפעלה בסדנ

הכרת : היות תוכנה מסחריות שונות בתחומי הנדסת תעשיהדגמת יכולות של חביל .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

 

שבה� יציג המרצה את של הרצאות פרונטליות מוְבנות שיטת ההוראה המומלצת היא שילוב 

 .ותרגול התלמידי� במעבדת תוכנה לנושאי� שנלמדו, יכולות התוכנות הנדונות ואת הליכי יישומ�

 

 

 פירוט תכנית הלימודי�

 ) שעותAccess )70 .א

 )http://www2.eitan.ac.il/AccessXP/home.asp: מקור מומל�(

פקודות , דפי גישה לנתוני�, חות"דו, טפסי�, שאילתות, לאותטב( Accessהכרה ישויות  �

 ).מודולי�, ַמקרו

חלו� מסד ,  Access וחלונית המשימות של Accessסרגל הכלי� של (הכרת משטחי העבודה  �

חלו� שאילתה בתצוגת עיצוב , טבלה בתצוגת עיצוב ובתצוגת גיליו� נתוני�חלו� , הנתוני�

ח בתצוגת "חלו� דו,הו� טופס בתצוגת עיצוב ובתצוגה לפני הדפסחל, ובתצוגת גיליו� נתוני�

, חלו� דפי גישה לנתוני� בתצוגת עיצוב ובתצוגה לפני הדפסה, עיצוב ובתצוגה לפני הדפסה

 ).חלו� עריכת מודולי�, קרוחלו� עריכת ַמ

 ).ועודהדפסה , חיפוש, פתיחת קוב�, שמירת קוב�, יצירת קוב�(עבודה ע� קבצי�  �

 ) שעותEshbel) (70של חברת  Priorityעל בסיס תוכנת  (ERP .ב

העתקת , סרגל כלי�, אשפי עזרה, תנועה במסכי�, סוגי מסכי�, תפריטי�(שיוט במערכת  �

 ).�Excellהעברה ל, הדפסת דוחות, שאילתות, תכני� והדבקת�

 �י� חות מנהל"דו,  כמערכת אינטראקטיביתERP, היכרות בסיסית של המודולי� במערכת �

OLAP. 

, מחלקות ומרכזי עבודה, עצי מוצר, קטלוג מוצרי� וחלקי�, יחידות מידה(מידול הארגו�  �

 ).קישור מוצרי� לתהליכי�, פעולות ותהליכי�
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 ).תחזיות, הזמנות, מחירוני�, לקוחות(המערכת השיווקית  �

 )הזמנות למלאי, ספירות מלאי, סוגי תנועות מלאי, מחסני�(ניהול מלאי  �

 ).ע"תבניות פק, מנות וכדומה, LT/השלמת נתוני� למוצר  (MRPהערכות לתכנו�  �

 . עד להפקת פקודות עבודה ורשימות חלקי� לייצורMRP'תכנו�  �

 ).הזמנות ספקי�, מחירוני ספקי�, ספקי�(מערכת הרכש  �

 ).הפקת הזמנות רכש, השוואת הצעות, בקשת הצעת מחיר, הפקת דרישות(תכנו� רכש  �

 הערות להערכות למימוש התוכניות

מימוש תוכניות לימוד של יישומי מחשב מחייב אמצעי� שוני� מאמצעי� במימוש הוראה רגילה 

 :פרונטלית

יחסו� התקנת התוכנות בכל העמדות ואפשרות (חדר מחשב מרושת כמערכת שרת לקוח  .1

 )מימוש תרגול ריכוזי

 :תוכנות מתאימות .2

� ע� תוס Excellתוכנת  .אadd-in EXcellOm�נית� למימוש ללא תשלו . 

 . צרי� לבדוק את המהדורה המעודכנת– MsProjectתוכנת  .ב

 . לבדוק מהדורה– office לבדוק המצעות במסגרת חבילת – Accessתוכנת  .ג

 כרו� –" אקדמי" מחייב חתימת חוזה – Planiumשל חברת  Multiplannerתוכנת  .ד

 ). מחיר בעוד חודשהבטיחות לי הצעת(בתשלו� 

ללא , עקב קשרי� אישיי� שלי( מחייב חתימת חוזה –של חברת אשבל  Priorityתוכנת  .ה

 ).תשלו�

 :סגל הוראה .3

מעבר להכרת התכני� , מימוש תוכנית הלימודי� הנדונה מחייבת, כפי שהוצג לעיל .א

התוכנות של , ברמת שליטה, ג� הכרות, לימודיי� הנדרשי� במסגרת תכנית הלימודי�

 . אשר כל אחת בפני עצמה מחייבת מיומנות ייחודית–הנדונות 

רמת השליטה של המורה תחייב יכולת מימוש בתכנה עצמה ובניית מערכי שיעור אשר  .ב

 )'תרגילי� וכד(יאפשרו מימוש התכני� הלימודיי� באמצעות התוכנות 

ת באמצעות השתלמויות איני רואה אפשרות להכשיר מורי� רגילי� למיומנויות הנדרשו .ג

 . כפי שמקובל בשאר המקצועות–קצרות 

 :לדעתי, המימוש יחייב .ד

ע� נציגי ) 'תפעול וכד, שווק(הקמת צוותי חשיבה של מובילי התכני� המקצועיי�  �

 .לצרו� בניית תכני� של הוראת המקצועות הנדוני�, התוכנות הנדונות

כנות הנדונות לאחר הדרכה מימוש ההוראה בפועל על ידי סגל מורי� השולט בת �

 .מתאימה של העברת התכני� אשר יוכנו בסעי� הקוד�


