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 תקציר 
 

של   העיקרי  בישראל.הנושא  היוגה  מורי  קהילת  עבור  אפליקציה  פיתוח  הוא  המוטיבציה   הפרויקט 
הקיים  ל הקושי  והבנת  היוגה  לעולם  שלי  החיבור  היא  והפצת  פרויקט  בפרסום  היוגה  מורות  בצד 

ומורות נוספות. יצרתי  , פוגשת הרבה מתרגלים  ליוגה בשנתיים האחרונות אני מנהלת סטודיו  .  הבשורה
עבור   ובמורות    20סקר  ב  כיגילינו  ממצאים  ליוגה  מתקיים  והוא  בשיווק  פער  ברשתות קיים  עיקרו 
,ועומס המידע הקיים שם  החברתיות למתרגלים חדשים  לגשת  . הפער מתבטא בקושי של המורה 

 מקשה בתפיסת תשומת הלב של הלקוחות. 
 

מתרגל צריך למצוא כמו כן, תרגול היוגה הינו תרגול נפשי ובעל מספר רחב של שיטות ודרכי לימוד. כל  
ים מחפשים שנים  את השיטה שהכי תתאים לו וישאף לחיבור מנטלי עם המורה. בשל כך, מתרגלים רב

להם.   המתאימה  המורה  מורי  את  לקהילת  שתעזור  אפליקציה  לפתח  בחרתי  מתרגלים  לכן  ועבור 
   חדשים למצוא את המורה המתאימה להם.

 
האם יש    ,ובניית אבטיפוס לאפליקציה. תחילה בדקתי את המצב הקיים בשוק  בפרויקט נתמקד באיפיון

אפליקציות בעלות מטרה דומה, מי קהל היעד והאם קיים ביקוש לאפליקציה בקרב מתרגלים ומורים.  
יעד רחב  מגיליתי מ ויש קהל    שירצה מצאי הסקר ומשיחות עם מתרגלים כי האפליקציה הזו נחוצה 

ודרך פיתוח האפליקציהן, למ להשתמש בה. כמו כ למדתי  כחלק מסקר הספרות  .  דתי על השלבים 
, בה ניתן  react nativeהפלטפורמה בה ארצה לפתח את האפליקציה. הפלטפורמה היא ובחרתי את 

התמקד בתוכן שימצא בכל    אייפון על בסיס קוד אחד. האיפיון לפתח אפליקציות נייטיב עבור אנדרויד ו
 מסך, על מבנה האפליקציה, על הדרישות הפונקציונליות והלא פונקציונליות. 

 
י  מעבר. למדתעבור כל כפתור ו  UX\UIכחלק מבניית אבטיפוס לאפליקציה, בניתי מסכים ובהם תכננתי  

שלהן,   המשתמש  חווית  על  דומה  מהות  בעלות  להימאפליקציות  המשתמש  לחווית  לגרום  ות כדי 
, שזוהי מערכת ליצירת אבטיפוס ועיצוב מסכים  Figmaמיטבית. בניית האבטיפוס התבצע בפלטפורמה  

בין    – המעברים  את  ויזואלי  באופן  להמחיש  ניתן  בפלטפורמה  ווב.  לאתרי  או  לאפליקציות  מיועד 
 .UX\UIהעמודים, להציג באופן מלא את 

 
אשר יכול להוסיף ולערוך את השיעורים שלו   האפליקציה בעלת שני מסלולים, מסלול אחד עבור מורה

מתרגל אשר מחפש מורה ליוגה. כדי הוכמובן למצוא מורה אחר לפי בחירתו. המסלול השני הוא עבור  
לחזור להשתמש באפליקציה גם לאחר נוספו פיצ'רים נוספים אשר יגרמו ללקוחות    לבצע שימור לקוחות

ויוגה אונליין דרך האפליקציה, הצגת תרגולים  שמצאו מורה מתאים. הפיצ'רים הם תרגול מדיטצ יה 
 שמתקיימים בסביבת המתרגל ועוד.  

 
לטובת בנית הפרויקט נעזרתי רבות בבעל מקצוע המפתח אפליקציות, זאת כדי ללמוד על דרך הפיתוח  

האפליקציה בעזרת   את קוד  ולקבל משוב על עבודתי. החלק העיקרי של הפרויקט הושג ונותר לפתח
משתתפים, נבדקו מסלולים עיקריים באפליקציה    10יות של האפליקציה עם  בדקתי שימוש.  האפיון

 עבור מתרגלים ועבור מורים. לדוגמא, הוספת תרגול חדש או מציאת מורה וקביעת תרגול.
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