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 פרופיל  שלבים

 

  . צעירים אקדמאיםעל ידי  2010באביב  הוקם המרכז

  .חלק ממרקם החיים לקידום החינוך , רווחה וכלכלה בחברהכ

אנו רוצים לבנות לסייע בבניית קהילה של מנהיגים חינוכיים וחברתיים , 

 . ובעלי קול שמטביעים חותם של עשייה פורצת דרך תורמים  יוזמים

 

איכותית ובטוחה מרכז ההדרכה הינו מרכז חדשני  בקהילה... למציינות  יחד

וץ וניהול עהדרכה , הנחייה , י אפשריותוון רחב של גוצעיר , המציע מ

  . פתרונות טכנולוגיים םפרויקטי

 דור של העידן הטכנולוגי. מנהיגי העתיד..  דור  ... נצמיח יחד

 

 

 

 

 חזון

למימוש  בכל השלבים בני הנוער הילדים והווה יד תומכת, תלווה את יהמרכז 

של מעורבות  חינוך לערכים הפוטנציאל האישי והחברתי, תוך שימת דגש על 

 .קהילהליצור אזרח משמעותי ותורם בבמטרה   וקבלת אחריות בקהילה

  

 



 

 מטרת על:

כאשר הילדים ובני  תשונות להתנסות חינוכית חווייתייצירת הזדמנויות 

הנוער רוכשים כלים למנהיגות והעצמה חברתית, קהילתית  ואזרחית, 

אחריות אישית וקבוצתית, מעורבות חברתית, במגמה שיהיו פעילים 

 משפיעים ומושפעים. 

 

 

 

 מטרות :

, התנסות, שלבים מרכזי העשרה תקדם למידה משמעותית דרך  .1

בני ו הילדים ורכישת ידע בתחומי עניין אשר מעסיקים את תחווייתי

  הנוער.

נותנת מענה לצרכים השונים של בני נוער בסיכון שלבים מרכזי העשרה   .2

  .שונים: חברתי, רגשי, ערכי הביישוב בתחומי החיים 

מספקת כלים למנהיגות והעצמה של כלל  שלבים מרכזי העשרה  .3

ת חברתית ולצמיחה אישית, מתוך , לפיתוח אחריוהילדים ובני הנוער

 .שינוייוזמה ואמונה ב

חברתיות ,תפעל במגוון מסגרות מקצועיות  שלבים מרכזי העשרה  .4

תוך שמירה על ייחודיותם ועצמאותם, ובשיתוף פעולה בין וקהילתיות 

 בכל ישוב. כלל השותפים והמסגרות

להכשיר מנהיגים צעירים תוך חיזוק תחושת השייכות והזהות  .5

 החברתית.

 

 

 



 

 2765 פיתוח אפליקציות אנדרואיד

 :התכנית תיאור

עם האתגרים בעידן המודרני , חשיפה  תטכנולוגית ויכולת התמודדו תפיתוח מנהיגו

קורס רחב הקף להכשרת מפתחים למערכת ההפעלה לעולם ההייטק , תכנות ומחשבים .

אנדרואיד. הקורס מתמקד בהקניית הכלים והניסיון בפיתוח אפליקציות תוך שימוש 

,  . הקורס מכסה את הנושאים המתקדמים ביותר וסמוך לתחילתJava התכנותבשפת 

הקורס בנוי באופן אשר מאפשר לתלמידים אשר משתתפים בו להתחיל ולהרוויח כסף 

הקורס מיועד גם ,  Android Market-צבת האפליקציות שהם מפתחים למכירה במה

תאמה. במסגרת המפגשים הראשונים של בהוגם לחסרי רקע אשר  בתכנותלבעלי רקע 

)אשר  Java-( יילמדו הנושאים הבסיסיים בהראשונים  השיעורים   5הקורס )הקף של 

איד(. נושאים אלה יילמדו תוך כאשר מפתחים עבור מערכת ההפעלה אנדרו םרלוונטיי

ראשוני בכתיבת אפליקציות בסיסיות למערכת ההפעלה אנדרואיד. הידע אשר  תרגולכדי 

יירכש במסגרת מפגשים אלה יוכל גם לשמש את התלמידים בלימודי המשך של נושאים 

. כמו כן, הודות Java EE-, כגון פיתוח אפליקציות צד שרת בJava-מתקדמים אחרים ב

נושאים אלה יוכלו גם לשמש כהכנה ראשונית ללימוד  C#-ו Javaהרב שיש בין  לדמיון

השתתפות הצוות החינוכי, חלק חשוב מתהליך ההתפתחות הקבוצה. . NET.-פיתוח ב

יתקיימו שלושה  מפגשים  בתחילת  התכנית,  באמצע  ובסוף  התכנית   במהלך התכנית

 כה מסכמת.(וקבלת משוב )הערכה מעצבת והער לתיאום  ציפות

: במהלך התכנית המשתתפים והמשתתפות יחשפו לתרומת שימוש חיובי טכנולוגיה

הטכנולוגיה לאנושות. הטכנולוגיה ככלי תרם רבות בהרבה תחומים: רפואה, תעשייה, 

סחר, חינוך, תקשורת וכו... אנו מדגשים תכנית על חיבור בני נוער לשימוש נכון חיובי 

 יתרום לאנושות ובכל תחומי החיים.ויעיל בטכנולוגיה רק 

 התכנית תכלול יום התנדבות לקהילה . 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 מטרות:

 , #C: , Cחלק מהשפות נלמדות בתיכון -התלמידים יחשפו לשפות תכנות מחשב .1

JAVA 

קורות חיים, הכנה לראיון עבודה ,  -התלמידים ירכשו מיומנויות תעסוקה2 .2

 עבודה בצוות)פיתוח.( שיווק,

 NetBeans, Visual Studios  Android פיתוח סביבות יכירו התלמידים .3

צוותי פיתוח  –התלמידים יחוו תהליך בניית פרויקט. תהליך עבודה בצוותים  .4

 שימוש בכלים טכנולוגים פתוחים וסגורים. תוך

 התלמידים יכירו מושגים באנגלית כשפה בינלאומית. רשתות חברתיות.  .5

 להכשיר מנהיגים צעירים תוך חיזוק תחושת השייכות והזהות החברתית.  .6

רת תחושת המסוגלות האישית, קבוצתית)צוותי פיתוח,( חשיבה ותכנון הגב .7

 .לעתיד

 

 יעדים:

 פיתוח חשיבה וחקר בקרב התלמידים ובני נוער. .1

 שיתוף ושיתופיות בין המשתתפים. .2

 .תרומה לקהילה, פיתוח מוצר שיכול לתרום לקהילה.  .3

 יכירו מגוון רחב של אפליקציות חברתיות ולימודיות.  .4

 גות והעצמה למשתתפים.סדנאות למנהי .5

 



 

 ב"י -ז :היעד וכלוסייתא

 כל תלמיד יכול להשתתף בתכנית . 

טיפוח מנהיגות צעירה, קהילה,  תחומים שעוסקת בהם התוכנית:

 מיומנויות תעסוקה, פנאי ותרבות

 20-25  :משתתפים מספר

 חודש  10 – בחדש מפגשים 4 :התכנית משך

 (.הספק י"ע ציוד)– חדר :נדרש ציוד

 

 

 רכז התכנית:

 אבראהיםוהייב 

  תוכנה ס מהנד

 מצב תעודות וקורות חיים.

 , מקבלים הכשרה וליווי ומפגש חודשי עם רכז התכנית.בחום  המדריכים בוגרי תואר ראשון -

 קבוצות  30מידת יכול ההפעלה : עד 

 

 

 

 

 

 

 



 

 סילבוס הקורס : 

 - אפליקציות פיתוח -תכנים מס'

 אנדרואיד

 ציוד שעות פירוט

א
ק 

פר
 

 תכנות שפות  - מחשבים לתכנות מבוא•     1חלק  מחשבים לתכנות מבוא 1

 מודרניות

  JAVA   •ראשונה תכנית בניית 

 ראשונה תכנית בניית – מעשי תרגול

2  

  2  2חלק  מחשבים לתכנות מבוא 2

  2 תכנות תרגילי של אוסף – מעשי תרגול  1חלק  בסיסי תכנות 3

  2   2חלק  בסיסי תכנות 4

 •   ArrayList  •Exceptions  מטריצות•    1חלק  מתקדם תכנות 5

 Basic debugging skills   • 

 Object Oriented Programming     

 תכנות תרגילי של אוסף – מעשי תרגול 

 OOPב

2  

  2   2חלק  מתקדם תכנות 6

 תכנות  7

  1חלק המנהיג  תפקיד תפיסת

 סטטיים ומשתנים מתודות 

 Basic Threading 

2  

 תכנות  8 

  2חלק  המנהיג תפקיד תפיסת

 2  

 ב
ק

פר
 

 חלק – לאנדרואיד בפיתוח בסיס 9

 ראשון

  ראשון חלק -Android-ב בסיסיים נושאים

 הנושאים את נלמד אלה שעות במסגרת

 מפתחים כאשר להכיר שיש הבסיסיים

 ההפעלה מערכת עבור אפליקציות

 . אנדרואיד

 

2  



 

 חלק – לאנדרואיד בפיתוח בסיס 10

 שני

-ב ושימוש פיתוח, web services עם עבודה

local services וב-remote services ,

 מרכיבי, media framework-ה עם עבודה

 באנדרואיד, יצירת שיש security-ה

, המשתמש בממשק אנימציה של אפקטים

 מרכיבים יצירת, בסיסית גרפיקה יצירת

 עם עבודה, המשתמש בממשק חדשים

threads של החיים מחזור, באנדרואיד 

activity . 

2  

 חלק – לאנדרואיד בפיתוח בסיס 11

 שלישי
  שלשי חלק -Android-ב בסיסיים נושאים

 הנושאים את נלמד אלה שעות במסגרת

 SQLi הנתונים בסיס עם עבודה  הבסיסיים

 content-ב שימוש, באנדרואיד שיש

providers ויצירת content providers 

, shared preferences-ב שימוש, חדשים

 פיתוח, Dalvik VM-ה, קבצים עם עבודה

-מ נתונים העברת, ברקע שפועלים יישומים

activity לאחר אחד. 

2  

 חלק – לאנדרואיד בפיתוח בסיס 12 

 רבעי 

 2  

 ג
ק

פר
 

 חלק – לאנדרואיד מתקדם פיתוח 13

 ראשון

 ופיתוח הקוד מתוך SMS הודעות שליחת

 SMS להודעות מגיבים אשר יישומים

, Telephony API-ב שימוש, שמגיעות

 מעצם שקיימות והאפשרויות המגבלות

 יישומים מפתחים כאשר Java-ב השימוש

 כאשר Debugging ביצוע, אנדרואיד עבור

, adapters עם עבודה, לאנדרואיד מפתחים

 .Live Wallpapers פיתוח

2  

 חלק – לאנדרואיד מתקדם פיתוח 14

 שני
  SMS 2 להודעות



 

 חלק – לאנדרואיד מתקדם יתוחפ 15+16

 שלשי

 במסגרתAndroid -ל App Widgets פיתוח

 App Widgets לפתח כיצד נלמד אלה שעות

 של העבודה שולחן על להתקין ניתן אשר

 ניתן וכיצד, אנדרואיד ההפעלה מערכת

 הנושאים. השונות המגבלות על להתגבר

 הנושאים את היתר בין כוללים שנכסה

 לפתח כיצד, App Widgets מהם: הבאים

App Widgets לפתח כיצד, בסיסים 

Configuration Activity פי על לפתח וכיצד 

 .google של guidelines-ה

2  

 חלק – לאנדרואיד מתקדם פיתוח 17

 רבעי

Configuration Activity  2  

 חלק – לאנדרואיד מתקדם פיתוח 18

 חמשי
-ל Hybrid Applications פיתוח

Androidכיצד נלמד אלה שעות במסגרת 

 לאנדרואיד Hybrid Application לפתח

 המיוחדות באפשרויות להשתמש וכיצד

 זה מסוג אפליקציות פיתוח לצורך שקיימות

 . באנדרואיד

2  

 חלק – לאנדרואיד מתקדם פיתוח 19 

 ששי

 2  

 חלק – לאנדרואיד מתקדם פיתוח 20 

 שבעי 

 2  

 חלק – לאנדרואיד מתקדם פיתוח 21 

  שמני 

 2  

  Hybrid Application 2  1חלק  – App Widgetsח ותיפ 22 

  2   2חלק  – App Widgetsח ותיפ 23 

 ד
ק

פר
 

24+25 Hybrid Applications  ל- 

Android  חלק ראשון 

במסגרת שעות אלה נלמד כיצד לפתח 

Hybrid Application  לאנדרואיד וכיצד

להשתמש באפשרויות המיוחדות שקיימות 

לצורך פיתוח אפליקציות מסוג זה 

 . באנדרואיד

 

4  



 

26 Hybrid Applications  ל- 

Android  שניחלק 

-ל אפליקציות של ואפיון תכנון

Androidלעשות כיצד נלמד זה בחלק 

 ואפיון תכנון לצורך UML-ב יעיל שימוש

 מתכננים שאנו אפליקציות של יעיל באופן

 . Android-ל לפתח

2  

27 Hybrid Applications  ל- 

Android  שלשי חלק 

 2  

-ושימוש ב Unit Testsכתיבת  29+  28

Instrumentation Framework 

-האפשרויות השונות שקיימות ב

Instrumentation Framework  לרבות

כדי  JUnit-, שימוש בamהשימוש בכלי 

לכתוב בדיקות אוטומטיות לרבות בדיקות 

 Instrumentation-אשר עושות שימוש ב

Framework, 

4  

בכל הקשור  Googleההמלצות של  30+31

  1חלק   Android-לפיתוח ל

  2 תכנון

בכל הקשור  Googleההמלצות של  32

 2חלק   Android-לפיתוח ל

 2  

-תיכנון ואיפיון של אפליקציות ל 33

Android –  פרויקט סוף חלק

 ראשון

  2 הנמוכה ברמה מערכת תכנות

-תיכנון ואיפיון של אפליקציות ל 34

Android – פרויקט סוף חלק שני 

  2 מחלקות פירוט

-תיכנון ואיפיון של אפליקציות ל 35

Android –  פרויקט סוף חלק

 שלשי

 2  

-תיכנון ואיפיון של אפליקציות ל 36

Android –  רבעי פרויקט סוף חלק 

 2  

-תיכנון ואיפיון של אפליקציות ל 37

Android –  פרויקט סוף חלק

 חמשי

 2  



 

 גדולים למסכים משתמש ממשק פיתוח סיכום והצגת האפליקציות 38

(Android 3.0 UI)כיצד נלמד זה בחלק 

 ממשקי של הפיתוח ביכולות שימוש לעשות

-ב הוצגו אשר גדולים למסכים משתמש

Android 3.0 . 

2  

סה"כ  

 מפגשים : 

 מפגש  38

סה"כ   

שעות : 

 שעות  76

 

 



 

 



 



 



 

 



 

 

והייב אבראהים 

 052-5898577טלפון: 
 Ebrahem_1994-14@hotmail.comמייל:

  
השכלה 

 
הנדסת ( בBScסטודנט לתואר ראשון ), כנרת עמק הירדן המכללה האקדמית : 2017 – 2014

 . תכנה 
 

#--Cמבוא לתכנות מערכות (, 80(, מבני נתונים )85קורסים במסגרת הלימודים: אלגוריתמים )
. JAVA  (95)  תוכנות ומונחה עצמים,( 85)

   .. בגרות מלאהעזיר " אלבטוף בית ספר תיכון " :2012 - 2010
 680ציון פסיכומטרי: 

 
 פרויקטים מעבר לתואר : 

         באפליקצייתפיתוח אתר אינטרנט שמספק מידע למשתמשים  : SCHOOLweb פרויקט

SCHOOL   אישי לכל בית ספראזורעם . 

נוער נט: מערכת לניהול חינוך בלתי פורמאלי 

ידע טכנולוגי: 

  Java, CSS3 C#, Python, C++  .Objective C, PHP ,HTML , JavaScriptשליטה טובה: 
)לימוד עצמי( 

 Linux, Eclipse, Android Studio סביבות עבודה:
 

ניסיון תעסוקתי: 

 : מנהל שלבים מרכזי השר- היום2015

 .מדריך צופים בבית-בפר יסודי ואדי חמאם וראש שבט  : 2013-2015
  . מלצר במלון רויאל בלאזא : 2015-2012
 מתנדב בשירות לאיומי וראש צוות שירות .  :2013-2012

 

פעילות התנדבותית: 

  . , חונך חברתיבבית-בפר יסודי ואדי חמאם שירות צוות וראש לאיומי בשירות מתנדב: 2013
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 .  גבוההרמה   |  אנגלית: רמה גבוהה  |  עברית: שפת אם ערבית:
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