
שנה ב עמל



על המרכז



על תהליך היזמות



תהליך למידת הפיתוח
כל השיעורים מוקלטים ב-tutorial באינטרנט ●
●   objective -c -ב tutrial לפני כל שיעור אנו רואים בוידאו סרטוני

על אותו שיעור.
תהליך הלמידה מהאינטרנט חוסך זמן רב בשיעור וכך אנו יכולים ●

להתקדם ולבנות אפליקציות מורכבות 
בנוסף יש פרויקטים שמוקלטים לנו מהתחלה ועד ועד הסוף.וכך ●

objective -c-אנו יכולים לתרגל לעומק ב



בית איזי שפירא



תהליך למידת הפיתוח
בית איזי שפירא 

בית איזי שפירא●
 מוסד לאנשים בעלי  מוגבלויות.○
המוסד פנה למספר חברות להצעות מחיר וקיבל הצעות מחיר שלא יכל לעמוד בהם ○

למטרת הקמת פלטפורמה למשחקים למוגבלים
פיתוח למטרת רווחה שעומד מאחריו מודל עסקי של רווח.○
המשחקים גורמים לאיחוד עם המשפחה○





אודות האפליקציה
 אודות האפליקציה

אפליקציית עמל תיבנה על ידי תלמידי עמל ברחבי ארץ ישראל.האפליקציה תהייה חלון הראווה של רשת עמל ולהבדיל 
מאפליקציות  שנבנות בדרך כלל על ידי חברות חיצוניות ,במקרה זה האפליקציה תיבנה על ידי התלמידים.

 השגים מבנית האפליקציה
אפליקציה 1.
.2objective-c ושפת apple  מתן ניסיון תעשייתי  לתלמידי עמל בטכנולוגית
לימוד וחינוך לעבודת צוות בתוך בית הספר - מספר תלמידים שעובדים על הקמת אפליקציה 3.
לימוד וחינוך של תלמידים מבתי ספר שונים ורחוקים - לדוגמה חדרה ותל אביב - שני הצוותים יעבדו על אותה 4.

אפליקציה.



אודות האפליקציה
אפליקציית עמל תיבנה על ידי תלמידי עמל ברחבי ארץ ישראל.האפליקציה תהייה חלון הראווה של רשת עמל ולהבדיל 

מאפליקציות  שנבנות בדרך כלל על ידי חברות חיצוניות ,במקרה זה האפליקציה תיבנה על ידי התלמידים.

 השגים מבנית האפליקציה
אפליקציה 1.
.2objective-c ושפת apple  מתן ניסיון תעשייתי  לתלמידי עמל בטכנולוגית
לימוד וחינוך לעבודת צוות בתוך בית הספר - מספר תלמידים שעובדים על הקמת אפליקציה 3.
לימוד וחינוך של תלמידים מבתי ספר שונים ורחוקים - לדוגמה חדרה ותל אביב - שני הצוותים יעבדו על אותה 4.

אפליקציה.



 יעד ראשון לאפליקציה
 יעד מספר 1 - בנית 7 מודלים עד 30.1.14

מודול - חזון עמל 1.

מפה סניפי עמל 2.

משוב 3.

חישוב ממוצע בגרות 4.

חדשות עמל 5.

פוש נוטיפקשן עבור הנהלת עמלן. 6.

מודול צור קשר 7.



Thank U!


