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הֵשה? מה נע

 הסיבות והמטרות שהניעו את התהליך●

 מה נעשה עד כה ובאילו שלבים אנחנו נמצאים●

 כיצד האתר יעבוד, וכיצד הוא ייראה●

 מה צריך להחליט●

 איך ממשיכים מכאן?●



  

ההנעה

עם התחדשות הארגון עלה הצורך באתר שהולם את צרכיו.

המטרה הראשית

להניע תכנון והקמה של אתר אינטרנט ראוי לארגון הפרמקלצ'ר 

מטרות משניות:

 ללמוד על ולהתנסות בהבאת כלי התכנון של הפרמקלצ'ר לתוך ●

עולם האינטרנט.

 לנסות להגדיר בסיס תכנוני לתכנון פרוייקטים דומים בעתיד – ●

אתרי אינטרנט המתוכננים כאתרי פרמקלצ'ר 

במובן כלשהו הארגון משקף את האתר ולהיפך, ומהבחינה הזאת – 
תכנון האתר יגע במידה רבה בתכנון הארגון ולהפך



  

התהליך

 ראיון לקוח עם אלכס (פגישת אפיון) רחב ומקיף על הארגון
והצרכים

 עבודה משותפת (ווירטואלית ברובה) של ברק ואסף לפי הכלים
ושלבי התכנון של הפרמקלצ'ר, תוך כדי ניסוי וטעיה אודות אלו 

כלים מתאימים ואלו לא

פיתוח הקונספט שעלה מתוך התכנון

קבלת משוב ראשוני מנועה פלד

יצירת ציורי מסך

הצגת התהליך בפני הועד המנהל

בחירת ספק

(הגדרת שלבי הביצוע, תהליך המשוב) סידור וחתימת האפיון

עבודה מול ספק לפי האפיון

אנחנו נמצאים
 כאן



  

תובנות מרכזיות – אזורים

הארגוןהארגון

מורים, מורים, 
דיפלומאים ומרכזיםדיפלומאים ומרכזים

PDC'SPDC'S
ומתעניינים בפרמקלצ'רומתעניינים בפרמקלצ'ר

בעלי עניין בתחום בעלי עניין בתחום 
הקיימותהקיימות

הקהילה העולמיתהקהילה העולמית

מבקרים מזדמניםמבקרים מזדמנים

הבנת דפוסי השימוש לתכנן מדפוסים לפרטים – 
של כל אחד מרמות הקרבה למרכז.

לא ליצור עוד לגוון ולהעריך את המגוון – 
מערכת שמתחרה על תשומת הלב של 

המשתמשים ונותנת להם אותו הדבר כמו כולם. 

להשתמש בקצוות 
ולהעריך את השוליים – 
להבין מה מתרחש בשוליים 

שבין האזורים השונים 
(למשל בין מעגל המורים 

 ולמתעניינים מתקיימים pdcל
קורסים, שהם תוצר של 

המפגש בין המעגלים).



  

תובנות מרכזיות – סקטורים

הארגוןהארגון

מורים, מורים, 
דיפלומאים ומרכזיםדיפלומאים ומרכזים

PDC'SPDC'S
ומתעניינים בפרמקלצ'רומתעניינים בפרמקלצ'ר

בעלי עניין בתחום בעלי עניין בתחום 
הקיימותהקיימות

הקהילה העולמיתהקהילה העולמית

מבקרים מזדמניםמבקרים מזדמנים

כסף
כסף

תוכןתוכן

לתכנן את המערכת לקלוט ולאגור אנרגיה – 
כך שתדע לשים את מכלי האנרגיה הנכונים 

במקומות הנכונים (תוכן וכסף). 

להשתמש במשאבים 
ושירותים מתחדשים 
(וקיימים) ולהעריכם 

להבין אלו משאבים – 
מתנהגים כמשאבים 

מתחדשים ואלו 
משאבים כבר קיימים 

לנו (למשל, קוד פתוח; 
תוכן גולשים כמשאב 

קיים).



  

תובנות מרכזיות – צמיחה

בעלי עניין בתחום בעלי עניין בתחום 
הקיימותהקיימות

הקהילה העולמיתהקהילה העולמית

מבקרים מזדמניםמבקרים מזדמנים

ומתעניינים בפרמקלצ'רומתעניינים בפרמקלצ'ר

הארגוןהארגון

PDC'SPDC'S

מורים, מורים, 
דיפלומאים ומרכזיםדיפלומאים ומרכזים

להבין את סדר להשתמש בפתרונות איטיים וקטנים – 
 לא 0העדיפות, ולצמוח עם המערכת לאט. להבין שאם אזור 

מטופל ומתוחזק, אי אפשר להגיע לאזורים הרחוקים יותר באופן 
משמעותי.

 מערכת להשיג תנובה –
שעוברת אבולוציה איטית 

בקפיצות תצליח, בין 
הקפיצות, לבסס את עצמה. 

תנובה = שימוש במערכת = 
מימוש מטרות המערכת

לא לא לייצר פסולת – 
לבנות ולהשקיע באלמנטים 

מורכבים וגדולים אלא אם 
נעשה ניתוח מרכיבים ונמצא 
כי התשומות הם בהישג יד, 

והתפוקות מובטחות ככל 
האפשר. (חנות ללא קונים)

ליישם ויסות עצמי ולקבל משוב – 
לאפשר למערכת לקבל משוב מהסביבה 

ולהפנות משאבים להסתגלות לממצאים



  

איך זה ייראה

-כאן לדעתי האימג'ים. אמרנו שזה יבוא בjpeg?ים-



  



  



  

לו”ז, תכולה, תקציב

(אקסל) תכולה
 .לו”ז והצעות מחיר לתכולה יינתנו על ידי הספקים

לחילופין על הועד לקבוע תקציב לפרוייקט ולפיו 
יבוצע האתר.

 יש לקחת בחשבון תקציב לניהול התוכן ושיווק של
הארגון ופעילותו 



  

דיון פתוח

תקציב
ספקים
אפיון סופי וליווי הפרוייקט
ניהול תוכן
שיווק האתר לחברי הארגון ופוטנציאלים
 עבודה שיווקית – רשתות חברתיות, מתחמים

ברשת 
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