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שת"פ עם 
סטרטאפ 

PlanY

 מס פרויקט 221103
שם מנחה : שראל כהן

סטודנטים: שחר בן דוד, אביב גליק, רועי הברי תמיר



:PlanY מילה על

PlanY הינו כלי עזר עבור אדריכלים ולקוחות פרטיים אשר נותן מענה לבעיות שונות 
בתחום הנדל"ן.

המוצר מספק שירותי ארכיטקטורה.
צוות המייסדים כולל אדריכל מנוסה ושני יזמים בעלי חזון להקים נכס פוטנציאלי 

באמצעות אלגוריתם המבוסס על תוכניות אדריכליות קיימות בלחיצת כפתור בלבד.
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הבעיה:
כיום, לא קיימת פלטפורמה עבור אנשים פרטיים ובעלי מקצוע המעוניינים לתקצב 

שיפוץ ביתם או בית הלקוח טרם השיפוץ.
בנוסף, קיימת בעיה בתיאום ציפיות בין הלקוח לאדריכל בפן הכספי, אשר גורמות 

לבעיות בביצוע התוכנית האדריכלית.
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תכנון לפתרון:

נספק פלטפורמה אשר פותרת את הבעיה הנ"ל על פי השלבים הבאים:

נכין מאגר המרכז את מחירי השינויים הדרושים בשיפוץ.●
נוסיף לפלטפורמת PlanY את האפשרות לקבל את העלות המשוערת בהתאם ●

לתוכנית אשר נבחרה.
נציג ללקוח מסמך המפרט את כלל העלויות.●
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הדגמת המוצר

https://github.com/avivglick/quicalc-backend

https://github.com/avivglick/quicalc-frontend

https://github.com/avivglick/quicalc-backend
https://github.com/avivglick/quicalc-frontend


ארכיטקטורת הפתרון
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הכנת מאגר הנתונים:

דנו עם אדריכלים ואנשי מקצוע ברחבי הארץ וחיפשנו מאגרי מידע מקוונים על מנת 
לקבל את כל המידע הדרוש כדי לתמחר את התוכנית האדריכלית בצורה המדויקת 

ביותר.
בעזרת הנתונים שאגרנו, הכנו קובץ JSON שנשמר בשרת Node.js ששימש אותנו 

לשלבים הבאים.
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json example:
Item type: Approximate price: Size:

Door 530 $ 90 x 2.20 

Window 460 $ Squared mtr

Ceiling 80 $ Squared mtr

Stairs 60 $ 1 mtr 

Drywall 60 $ Squared mtr

Concrete wall 55 $ Squared mtr

Niche 150 $ 1 mtr 

Squared mtr 80 $ Squared mtr

Elevator 30,000 $ 2 floors

Screen wall 780 $ Squared mtr 
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חישוב עלות השיפוץ בעזרת מאגר הנתונים:

תחת פלטפורמת PlanY, על ידי שימוש בטופס ידידותי למשתמש, שנבנה ב ●
React, למשתמש אפשרות לעצב ולתכנן את הנכס הקיים או המיועד.

מימשנו ב Node.js תוכנית אשר מייבאת ממאגר הנתונים את המחירים הנדרשים ●
בהתאם לתכנון הנכס שבוצע ע"י המשתמש.
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הצעת העלות הכוללת של תוכנית האדריכל ללקוח:

בעזרת תוצאות התוכנית שמימשנו בשלב הקודם, מחושבת הצעת העלות ●
הכוללת של תוכנית השיפוץ בפלטפורמת PlanY, אותה מציגים למשתמש.
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יתרון יחסי אל מול פתרונות אחרים:

פתרון אפשרי אחר הינו חישוב ידני של עלות השיפוץ על ידי הלקוח. מכיוון 
שמספר אפשרויות השיפוץ הינו רחב, פתרון זה מסורבל ומקשה על תכנון פשוט 

של התוכנית האדריכלית.

היתרון בפלטפורמה שיצרנו הינו פישוט חישוב העלויות ותצוגה ידידותית ונוחה 
ללקוח של בחירותיו ועלותיהן, כך שביצוע שינויים בהתאם לתקציבו מתאפשר 

בקלות ובמהירות ללא חשש.
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לסיכום
סיפקנו פתרון לבעיה כי לא קיימת פלטפורמה עבור אנשים פרטיים ובעלי ●

מקצוע המעוניינים לתקצב שיפוץ ביתם או בית הלקוח טרם השיפוץ.

תחילה ביצענו מחקר על מנת להגיע לפתרון האידיאלי לבעיה הקיימת, על ידי ●
שת"פ עם הסטרטאפ ובעלי המקצוע השונים בו, דבר אשר חדש לנו ולימד 
אותנו רבות, ובנוסף ביצענו סקר שוק נרחב שתרם גם כן במימוש בפתרון.

בנוסף מהלך הפרויקט נחשפנו ולמדנו טכנולוגיות חדשות ורלוונטיות לתעשייה ●
כיום, כגון Node.js ו React, אשר תרמו ויתרמו לנו בעתיד רבות.


