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...תקציר  

 שימושים מגוונים –מערכות מידע העושות שימוש במידע מקוון 

 

בשימוש ברשתות חברתיות ובאפליקציות  גידול , שיפורים טכנולוגיים

 מידעשיתוף 

 

 יש להבין את , עיצובן של מערכות שיתוף מידע מקווןלצורך

 בהןההיבטים ההתנהגותיים והחברתיים של השימוש 

 

 אפליקצית מידע תחבורתי בסביבת  -דוגמאweb2.0 

 

 מידע בארגון והרלבנטיות שלו לתקשורת ארגונית שיתוף  -דיון

 .ולניהול פרויקטים
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“Web 2.0 is the business revolution 
in the computer industry caused by 
the move to the Internet as a 
platform, and an attempt to 
understand the rules for success on 
that new platform.” 

 
 

- Tim O’Reilly 

 

 

על מה אנו מדברים כשאנו מדברים על 

web2.0 
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על מה אנו מדברים כשאנו מדברים על 

web2.0 

האינטרנט כפלטפורמת עבודה 

שימוש ברשת האינטרנט כפלטפורמה לאחסון שירותים 

הבניית השיתוף בארכיטקטורת הכלים 

מדיה חברתית 

חוכמת ההמונים 

 על גבי מכשירים שונים יישומים הפועלים 

 

 



Project Management web2.0 

צוותי  . שלמה הוא מנהל פרויקט של חברה שמרכזה בישראל 

הלקוח האמריקאי מעוניין  . הפיתוח נמצאים בהודו ובהולנד 

 ...להתעדכן על התקדמות הפרויקט 

 

 



Project Management web2.0 

http://www.google.co.il/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&docid=NJSQf2PeoZJnpM&tbnid=3KtV-Txa48FXyM:&ved=0CAgQjRwwAA&url=http%3A%2F%2Ffontslogo.com%2Fwordpress-logo-font%2F&ei=ntKAUtKMMIyN0wXo0YHABQ&psig=AFQjCNFH-zGbHG4e0b_3XXjVwuzvj5C0rw&ust=1384260638838447
http://insecurety.net/wordpress/wp-content/uploads/2012/07/Google-Talk-Logo.png
https://www.google.co.il/imgres?imgurl&imgrefurl=http%3A%2F%2Fwww.metalogix.com%2FBlog%2FBlog-Article%2F13-03-21%2FShould_You_Upgrade_to_SharePoint_2013.aspx&h=0&w=0&sz=1&tbnid=EbLpa_DGHpcXiM&tbnh=126&tbnw=399&zoom=1&docid=1BB2754pc-9OOM&ei=yNSAUoOUNdOn0wW26IG4CA&ved=0CAMQsCU


Project Management 2.0 (PM2.0) 

ניהול תחום של באבולוצייה (בינתיים) האחרון השלב  

 .פרויקטים

חברתיות ברשתות בשימוש גידול ,טכנולוגיים שיפורים  

 מידע שיתוף ובאפליקציות

כולל מה?   

Blogs, wikis, collaborative software 

ובקרה ריכוזיות – הפרויקט מנהל של מסורתית תפיסה,  

 היררכי מבנה ,פורמלי דיווח

ולמען המשתמשים מן המגיע מידע - חדשה תפיסה 

  בזמן הצוות לכל מידע נגישות .המידע ביזור .המשתמשים

 אמיתי

ותכנון הוליסטית גישה מעודד – טענה bottom-up 

ומורכבים גדולים לפרויקטים ישים האם? 
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בארגון נותן השירות   web2.0 

 בתוך הארגון -ניהול הידע הפנימי 

 קוארדינציה בין עובדים שונים באותו הארגון

 …,blogs, wikis –בעיות ותובנות שניתן להציף אותם 

 

 

 



אפליקציות תחבורתיות   web2.0 

 בתוך הארגון -ניהול הידע הפנימי 

 קוארדינציה בין עובדים שונים באותו הארגון

 …,blogs, wikis –בעיות ותובנות שניתן להציף אותם 

 

 

 



 האוטופיה של מידע לנוסע

מידע לנוסע יאפשר לו לקבל החלטות טובות יותר  

 עבורו ועבור כלל המערכת –
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http://www.wospweb.com/site/Public-Transport/007-01-f.jpg


reconfiguration of the bus routes 
Santiago, Chile (2007) 
Source of image: Sebastian Ureta 



Context: online cycle routes 



 
 

Bartle, Avineri, Chatterjee (2013), Transportation Research part F 
Vol. 16, 60-72 

 
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1369847812000848  

 

 

Online Information-Sharing,  
Community-Building and Trust 

A case study amongst commuter cyclists 



 מטרות המחקר

חברתית מבוססת +שמוש באפליקציית מידע גיאוגרפית 

web2.0 על מנת... 

 

לחקור את האינטרקציות החברתיות בנוצרות בין המשתמשים  

 בסביבה מקוונת( רוכבי אופניים)

 תהליכים פסיכולוגיים וחברתיים 

 השפעות על עמדות ועל התנהגות 

 

   

 

  



During 6 weeks: 
 132 postings were added to the site by the 23 participants 

 29 short “discussion threads” 

 1063 viewings of individual postings on the website  
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Psychological effects: solidarity and empathy 



 

  

Cyclists 

Workplace Project 

Solidarity Empathy 

Interlocking concepts of “community” 
in Cycology 

Cyclists within 
the project 

Cyclists within 
own workplace 

“virtual 

community” 



 מסקנות המחקר

מעבר לתפקיד הפונקציונלי של יצירת מידע והפצת מידע  ,

יצירת יחסי אימון  , לשיתוף מידע תפקיד חשוב בבניית קהילה

 בין המשתמשים

 

 (רכיבה על אופניים)גרם לשינוי עמדות כוונות והתנהגויות 

 

 מדגים את החשיבות שלbottom-up  שמעודד את המשתמשים

 לייצר מידע ולהשתמש במידע
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 web2.0תזכורת לגבי עבודה בסביבת 

 נכון לכל כלי עבודה ברשת –בטיחות וחשאיות המידע 

 

 לא רק כלי עבודה טכני –יצירת תחושה של קהילת משתמשים 

 

כדאי לנסות פיילוט בקנה מידה קטן ולבדוק אם עובד 

 

 

 

 

 



21 21 

 ההיבטים ההתנהגותיים של שיתוף מידע מקוון
 ניהול שירות ופרויקטים בעולם האינטרקטיבי" קפה בחמש“

 

 פרופסור אראל אבינרי

 המכללה האקדמית להנדסה אפקה

מרכז אפקה לתשתיות תחבורה ולוגיסטיקה  ACITRAL 

ACITRAL.CO.IL 


