
לקהילת אליסקודאיך ליצור פרויקט מנצח

חוברת זו תעזור לך ליצור פרויקט

בכל פרויקט יש מספר שלבים שחשוב לעשות

בדיוק כמו בבניית בניין

להחליט מה

לבנות
לשרטט תוכנית

לאסוף חומרים

ולבנות



לבחור בעיה 1

להחליט למי אני עוזרת .2

לגבש רעיון .3

לאפיין ולבנות .4

לבדוק .5

 

שלבים שחשוב לדאוג להם

בואי נתחיל! רשמי כאן את שמך
מומלץ ורצוי לעשות בזוגות. שלישיה
/ לבד אך ורק באישור צוות מקצועי

מנחה



לכל פרויקט יש מטרה

עליך להחליט בשביל מה הפרויקט שלך ולמי

הוא מיועד

מי הולך להשתמש בפרויקט שלך? זה יכול

להיות

 

מישהו מוכר כמו חברה, מורה, סבתא

קבוצה מסויימת כמו כיתה בביהס או חוג

או קבוצה כללית של אנשים כמו ילדים, הורים

ועוד

 

שלב 1: לבחור בעיה
אני עושה את הפרויקט בשביל

אני רוצה לעזות להם

אני רוצה לעשות בשבילם כי

לעשות כיף / ליצור משהו /
ללמוד משהו / להתכונן
לאנשהו / משהו אחר



עכשיו כשאת יודעת למי הפרויקט, תנסי

להיכנס לנעליים שלהם ולהבין את המחשבות

רצונות ובעיות שלהם. זה נקרא לאפיין קהל יעד

תהפכי להיות בלש אמיתי ותשאלי שאלות ותנסי

למצוא תשובות

אם יש לך אפשרות כזאת תציעי למשתמש

עתידי לעזור לך בשלבי הקמת הפרויקט, כי רק

הוא יידע אם זה טוב או לא טוב בשבילו

שלב 2: לבחור קהל יעד
איך הפרויקט יעזור להם

מה הם ירצו שיהיה בפרויקט

האם הם מכירים פרויקטים דומים

מה הם ירצו שלא יהיה בפרויקט



שלב 3: לגבש רעיונות

מה בדיוק תעשי

תחשבי בגדול

תנסי לצייר או לכתוב

לפעמים זה קשה לגבש רעיון וזה בסדר

הרעיונות לא חייבים להיות יוצאי מן הכלל, רק תמלאי

את 2 המלבנים



גיבוש רעיון

איך תעשי את זה מה הפרויקט יעשה מה הפרויקט לא יעשה אילו טכנולוגיות

מומלץ לחשוב גם עלשנה ב בלבד

הדברים שהפרויקט

בטוח לא יעשה. זה יעזור

להתרכז בעיקר

עכשיו הזמן לחשוב איך

הופכים את הרעיון

לאמיתי



עכשיו הזמן לאפיין

קודם כל צריך לחשוב על תכנון ראשוני

השתמשי בדף הזה כדי למפות דברים עיקריים

בפרויקט והסדר שלהם

 

 

שלב 4: לאפיין ולבנות
חלק מהשאלות שאפשר לחשוב עליהן

האם יהיו חלקים שונים בפרויקט

מה הסדר שלהם והאם הם יהיו מקושרים אחד לשני

האם המשתמש הולך להפעיל את הפרויקט

מה הפעולות שמשתמש יצטרך לעשות בפרויקט

האם יהיו בו חלקים כמו תמונות, כפתורים, צלילים

האם יש נקודת התחלה ונקודת סיום ברורים

האם יש מידע שאת צריכה מהמשתמש
השתמשי בעיגולים כדי למפות צעדים ראשונים של

המשתמש. אם צריך - לציירי עיגולים נוספים

התחלה



עכשיו תציירי את הפרויקט שלך

תנסי לצייר את כל המסכים ולראות אם הכל מסתדר

אפשר להשתמש בדף לבן רגיל ואפילו בכמה

אם מדובר באנימציה - אפשר לצייר את הדמות הראשית

שאלות שיעזרו לך

מה יהיה המסך הראשון

איך המשתמש יתקדם / ינוע בפרויקט שלך

מה קורה בסוף

 

עכשיו כשאת מרוצה מהציורים - הגיע הזמן לבנות

השתמשי בתכנון שעשית, לא צריך לבנות הכל יישר - תעשי מספיק

כדי שמישהו יוכל כבר להסתכל ולנסות . את הפרויקט. זה נקרא

פרוטוטיפ - גרסה ראשונית ועובדת של הפרויקט. זה בסדר אם זה

לא מושלם. מפה אפשר להתקדם ולהעשיר אותו בדברים נוספים

 

שלב 4: לאפיין ולבנות



תראי את הפרויקט הראשוני למישהו ותבקשי לבדוק

אל תעזרי לו ישר אם יש לו בעיה - תסתכלי טוב מה

מפריע לו ותחשבי איך אפשר לשפר את זה

שאלי אותו שאלות הבאות

 

שלב 5: לבדוק
שם הבודק

תאריך בדיקה

מה בדקו בפרויקט

מה אתה חושב בכללי

מה עבד טוב ומה הכי אהבת

מה אפשר לשפר ומה חסר



האם סיימת לעבוד על הפרויקט? האם יש עוד דברים

להשלים?  כשתעבדי על הפרויקט - תצטרכי לבדוק אותו

מספר פעמים ולרב זה אומר - לעשות אותם שלבים.

בעולם פיתוח זה נקרא איטרציות. כל פרויקט בעולם

עובר מספר איטקציות לפני שהוא בוצע סופית

איך עברה הבדיקה
תחליטי מה את עושה עכשיו

תכנון צעדים חדשים אם תחליטי להמשיך לעבוד על הפרויקט -
תצטרכי לחזור לשלב הבדיקה שוב

 
שיהיה המון בהצלחה

לחשוב על רעיונות נוספים  /
להוסיף יותר קוד / לעשות
עיצובים חדשים / סיימתי



מסכים לשלב 4: אפיון שנה א



מסכים לשלב 4: אפיון שנה ב


