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 כללי: .1

 רישום, עדיפויות שינויירשמה )הגשת מועמדות(, התהליך ה את הנדרשים לפיתוח כוללים היישומים
 אוניברסיטת חיפה.ב ראשוןתשלום /מקדמה ותשלומי חוגיות כניסה לבחינות

(, ומעלה 4)גרסה   Framework AngularJS ב המפותחת Html5  בפלטפורמת מחדש יפותחו היישומים

עדכון המידע /לשליפת תווך שכבת המהווה    Java servletב Web Services באמצעות מפותח השרת צד

 . ERP-SAPמהמערכות הארגוניות המבוססות 

 
א'(. שאר השלבים מסמך זה כולל אפיון מפורט של שלב "יישום הגשת המועמדות" )להלן: שלב 

 מוגדרים כאופציה למימוש והכל כמפורט במסמכי המכרז.
 

 :יישום הגשת מועמדות"" –למימוש שלב א' דרישות  .2

לבצע הרשמה והגשת מועמדות מקוונת ללימודים באוניברסיטת  למועמדים לאפשר נועד היישום

 חיפה.

 גם כולל התהליך. שברצונו להירשםאישיים ותכניות לימוד  נתונים מזין המועמד ההרשמה בתהליך

מתבצעת שמריה נתונים והקמת  התהליך סיום אשראי. עם כרטיס באמצעות הרשמה דמי תשלום

 המוזן בטופס מקורו מערכת המידע הארגונית מהמידע חלק (.SAP)הארגונית  מועמדות במערכת

 .SAP (ERPחיפה ) באוניברסיטת

 :דרישות כלליות –יישום הגשת מועמדות  2.1

 

 ודפדפנים( Windows, Linux, Mac OSמערכות ההפעלה )לפחות:  מגווןתמיכה ב .א

 (.Safari-ו  Explorer, Edge ,Chrome ,Firefox)לפחות: 

(, תפותח גרסה ייעודית המתאימה Desktopמעבר לגרסה מותאמת לעמדות קצה ) .ב

עלה למיניהם )מכשירים חכמים ומחשבי לוח( ובמערכות ההפ התקנים ניידיםלשימוש ב

 2015בגרסאות המתקדמות שהוכרזו החל משנה  ANDROID-ו IOSהמובילות )לפחות: 

ואילך(.  תתבצע התאמה ייעודית למכשירים ניידים וזאת מעבר לרספונסיביות 

 אוטומטית.

 בהתאם להוראות הדין. מוגבלות לאנשים עם הנגשהבכללי מלאה עמידה  .ג
 טחת מידע שיצורף להסכם.כפי שיפורטו בנספח אבעמידה בתקני אבטחת מידע  .ד
מול מסופי חברת  (Redirect)בשיטת  PCIבתקן יעמוד כרטיס אשראי בתשלום מודול ה .ה

 טרנזילה.
 .יצירה וניהול לוג שגויים .ו
התהליך כולל מסכי הזנת פרטים אישיים ותכניות הלימוד אליהן המועמד מבקש  .ז

 להירשם.

)להלן:  Web Serviceוחלקו מגיע מ  JSONחלק מהמידע המוצג בטופס נשען על קבצי  .ח

WS המהווה שכבת תווך מ/אל ,)SAP. 

 בדיקות וולידציה לתקינות הנתונים משולבות בכול מסכי היישום. .ט
למסמכים אשר יישמרו בשרת תחת שמות עם מבנה מוגדר  Uploadהמערכת תאפשר  .י

 מראש.

לחישוב דמי ההרשמה ובמידה ונדרש  WSלאחר אישור המשתמש המערכת קוראת ל  .יא

אל מול  Redirectסכום לחיוב המשתמש מועבר למסך חיוב דמי ההרשמה )בשיטת 

 מסוף סליקת כרטיס אשראי של טרנזילה(.
המעדכן את נתוני המועמד  WSבסיום התהליך )חיוב עסקה תקין( המערכת קוראת ל  .יב

אישור ביצוע ההרשמה. ולאחר בדיקת תקינות המערכת מציגה מסך  SAPבמערכת ה 

 ומייל אישור למועמד.  SMSבמקביל יישלח 
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 :תכולת השירותים –יישום הגשת מועמדות  2.2
 

 ודכך שיעמומעלה(  4)גרסה   Framework AngularJS המפותח ב Client Html5פיתוח  .יג

  לעיל.בכל הדרישות 
ויפתח על  , אפיון צד שרת(CLIENT, אפיון UXהספק יתקף את תכולת האפיונים )אפיון  .יד

 .בסיס האפיון ולפי כללי העיצוב של המעצבת
 לשלבי התקדמות בטופס כפי שמפורט במסמך. status barהטופס יכיל  .טו

 ודפדפנים( Windows, Linux, Mac OS: לפחות) ההפעלה מערכות מלאה במגוון תמיכה .טז

 (.Safari-ו  Explorer, Edge, Chrome, Firefox: לפחות)

 המתאימה ייעודית גרסה תפותח(, Desktop) קצה דותלעמ מותאמת לגרסה מעבר .יז

 ההפעלה ובמערכות( לוח ומחשבי חכמים מכשירים) למיניהם ניידים בהתקנים לשימוש

 משנה החל שהוכרזו המתקדמות בגרסאות Android +6 -ו +IOS 9  : לפחות) המובילות

 (. ואליך 2015

 .הדין להוראות בהתאם מוגבלויות בעלי לאוכלוסיות נגישות בכללי מלאה עמידה .יח

 .בהסכם מידע אבטחת בנספח שיפורטו כפי מידע אבטחת בתקני עמידה .יט

 כפי שיפורט) Redirect בשיטת PCIאבטחה  בתקן יעמוד אשראי בכרטיס התשלום מודול .כ

 .רד(נפבמסמך מדריך ב
 Web Service -באמצאות פניה ל ויבוצעעדכונה המידע מהמערכת הארגונית ושליפת  .כא

 .JSONהוא  הנתוניםכאשר פורמט ( WS)להלן: 

 .SAP אל/מ תווך שכבת המהווה Java Servlet מסוג WS -יפותח ב שרתהצד  .כב

 התיאורתוכן  אור.יהמוחזר מהשרת לצורך תכני רשימות בחירה, קיים קוד ות JSONבכל  .כג

  .הנדרש API -הינו להצגה ברשימת הבחירה והקוד נשלח כפרמטר ב

 סטטיות בחירה רשימות של APIs -ל לקרוא יש, וזמני תגובה במשאבים לחסוך  מנת על .כד

  .בחירה תלוי ואינו משתנה אינו והתוכן מאחר, בתחילה התהליך session -ל אחת פעם

 מוגדר מבנה עם שמות תחת בשרת יישמרו אשר למסמכים Upload תאפשר המערכת .כה

 .מראש
-search-as-youיש לאפשר חיפוש תוך כדי הזנה  Dropdownבכל השדות מסוג רשימה  .כו

type . 

 נתוני את מעדכןש WS ל קוראת המערכת ,תקין עסקה ואישור ההרשמה תהליך בסיום .כז

 ביצוע אישור מסך מציגה המערכת עדכון מוצלח ולאחר ,SAP ה במערכת המועמד

 . למועמד אישור ומייל SMS יישלח במקבילו ההרשמה

הודעות השגיאה  נתונים יש להציג הודעה על כך למשתמש. במקרה של שגיאה בעדכון

 .API-חוזרות מה

 .פעולות המשתמשים במערכת ברמת הקליינט לוג הספק יממש .כח
המוודאות עמידה בכל דרישות האפיון ותקינות התוצר,  מסירה בדיקותהספק יממש  .כט

 לבדיקות קבלה באוניברסיטה. היישום טרם העברת 

וקוד המקור, לתחזוקה שוטפת ע"י אגף מחשוב ומערכות  העברת המערכת תכלול תיעוד .ל

 מידע באוניברסיטת חיפה.
כולל הקוד לאגף מחשוב ומערכת  המערכת עברתבסיום הפיתוח יש לבצע הדרכה וה .לא

 מידע באוניברסיטה.

 לאחר בדיקות הקבלה ווידוא תקינות התוצר, תספק האוניברסיטה אישור מסירה לספק.  .לב
 החברה תספק אחריות למשך שנה, החל ממועד קבלת אישור המסירה.  .לג
פעולות נלוות נוספות כפי שיידרש על ידי האוניברסיטה בהתאם לצרכיה וכפי שיפורט  .לד

 במסגרת כתב ההזמנה.
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 מבנה היישום: .3

 הבאים: המסכים את יכיל היישום

 פתיחה .א

 אישיים פרטים הזנת .ב

  כתובת הזנת .ג

 נוספים פרטים הזנת .ד

  מועמדויות בחירת .ה

 הסטודנטים לאגודת הרשמה .ו

  תשלום ביצוע .ז

 תהליך. סיוםשמירת נתונים ו .ח
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 הגדרת שדות לפי מסכים: .4

מובהר כי הניסוחים המופיעים בצילומי המסך להלן מהווים דוגמא לצורך התרשמות בלבד 

האוניברסיטה מעת לעת בהתאם לשיקול דעתה ונתונים לשינויים ועדכונים שיבוצעו על ידי 

 .הבלעדי

 מסך פתיחה .א

 
  checkBox{ מסוג candidateAgreeשדה הצהרת המועמד }

 ".המועמד הצהרה" סומנה לא עוד כל פעיל אינו  כפתור

 "אישיים פרטים" הבא לדף ותעבור  הבאים APIs-ל תקרא  על לחיצה

 getCountriesAndNationalitie 

 getMaritalStat 

 

 השגיאה את למשתמש להציג יש return במבנה type=E שגיאה מחזיר שלעיל APIs-אחד ה אם

 ולעצור את התהליך. messageבשדה  שמחוזרת
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אישיים: פרטים הזנת .ב

 
 

 יהיה פעיל לאחר שמולאו כל השדות ועברו ולידציה. כפתור 

 :APIs-לחיצה על המשך תבצע הפעלה ל

1. getAreaCodes  

2. getMobileAreaCodes 

 

יש להציג  return במבנה   type=Eמחזיר שגיאה שלעיל  APIsה אחד אם .ותעבור לדף הבא "כתובת"

 ולעצור את התהליך. messageלמשתמש את השגיאה שמחוזרת בשדה 

 

 

 הגדרת שדות:
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שדה  הגדרה סוג שם שדה טכני שם שדה
 חובה

 ולידציה

סוג 
תעודה 
מזהה 

)לא יוצג 
 השם(

identityType  Input 
Radio  

 
 ברירת מחדל כן

 מספר תעודת זהות

 מספר
 תעודת

 זהות

idNum Input text 9 ספרות 
 

 "+pattern="[0-9] כן
&& length="9" && 

 תקינות ת"ז

 מספר
 דרכון

passport Input text  כן  תווים 20אלפאנומרי עד
במקרה 

שלא 
הוזן 
 ת"ז

 

תווים עבריים בלבד  כן תווים 40אלפאנומרי עד  firstName Input text פרטי שם
 , '( -והתווים )רווח, 

 "[\'-s\\ת-א]

 שם
 משפחה

lastName Input text  תווים עבריים בלבד  כן תווים 40אלפאנומרי עד
 , '( -והתווים )רווח, 

 "[\'-s\\ת-א]

 פרטי שם
 בלועזית

engFirstName Input text  תווים באנגלית  כן תווים 40אלפאנומרי עד
 בלבד

[a-zA-Z\\s-\"] 
 שם

 משפחה
 בלועזית

engLastName Input text  תווים באנגלית  כן תווים 40אלפאנומרי עד
 בלבד

[a-zA-Z\\s-\"] 
 שם

 משפחה
 קודם

prevLastName Input text  תווים עבריים בלבד   תווים 40אלפאנומרי עד
 , '( -והתווים )רווח, 

 "[\'-s\\ת-א]

 תאריך
 לידה

birthDate Date 
Picker 

  כן תאריך

קריאה ל ב landקישור לשדה  countryOfBirth Dropdown לידה ארץ

API 

getCountriesAndNationalities 

  

 תאריך
 עליה

countryOfEmigr Date 
Picker 

   תאריך

בקריאה ל  landקישור לשדה  emigrDate Dropdown עליה ארץ

API 

getCountriesAndNationalities 

  

בקריאה ל  nationקישור לשדה  nationality Dropdown אזרחות

API 

getCountriesAndNationalities 

  

 אזרחות
 נוספת

nationality2 Dropdown  קישור לשדהnation  בקריאה ל

API 

getCountriesAndNationalities 

  

 סוג
 תושבות

residencyStatus Dropdown 0 – קבוע 
 זמני - 1

  

 מצב
 משפחתי

maritalStatus Dropdown  קישור לשדהstatusName  

 APIקריאה ל ב
getMaritalStatus  
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 מסך כתובת: .ג

 

 

 יהפוך לפעיל לאחר שמולאו כל השדות ועברו ולידציה.  כפתור

 :APIs-לחיצה על המשך תבצע קריאה ל

1. getArmyServiceList 

2. getDisabilitiesList  

3. getAreaCodes 
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 במבנה   type=Eמחזיר שגיאה שלעיל  APIsה אחד אם .ותעבור לדף הבא "פרטים נוספים"

return  יש להציג למשתמש את השגיאה שמחוזרת בשדהmessage .ולעצור את התהליך 

 

 

 הגדרת שדות:

שדה  הגדרה סוג טכנישדה שם  שם שדה
 חובה

 ולידציה

 60אלפאנומרי עד  street Input רחוב
 תווים

כן אם 
לא 

הוזן 
 תיבת
 דואר

 

 מספר
 דירה/בית

houseNum Input  10אלפאנומרי עד 
 תווים

  

שדה ל קישור city Dropdown ישוב
cityNameHeb 

   APIבקריאה ל

getCities 
 

יש לאפשר  כן
חיפוש תוך כדי 

 הזנה

כן אם  ספרות 7נומרי  posltCode Input text מיקוד
לא 

הוזן 
 רחוב

 ספרות 7חובה 
יש לאפשר 

חיפוש מיקוד 
אתר באמצעות 

 הדואר

 דואר תיבת
)מרכז 
 חלוקה(

poBox Input text  10אלפאנומרי עד 
 תווים

  כן

 תיבת מיקוד
 דואר

poBoxposltCode Input  כן  ספרות 7נומרי
כאשר 

הוזן 
תיבת 
 דואר

 ספרות 7חובה 
יש לאפשר 

חיפוש מיקוד 
באמצעות אתר 

 הדואר
  telNum Dropdown טלפון מספר

 
+ 

Input text 

 קידומת מסוג רשימה 
 קריאה ל

getAreaCodes 
 

 ספרות 7טלפון 

ספרות  7חובה  כן
 בטלפון

 טלפון מספר
 נייד

mobileNum Dropdown  

 
+ 
Input text 

 קידומת מסוג רשימה 
קריאה ל 

getMobileAreaCodes 
 

 ספרות 7טלפון 

ספרות  7חובה  כן
 בטלפון

 דואר
 אלקטרוני

email Input text  100אלפאנומרי עד 
 תווים

בדיקות תקינות  כן
 מייל

אישור מסירת 
 פרטים

agreePersonalDetails Checkbox 1- מסכים 
 לא מסכים -2

אם סומן אחד  כן
מהם יש לנעול 

 את השני

 קבלת אישור
 הודעות

agreeUnivMailing Checkbox 1- מסכים 
 לא מסכים -2

אם סומן אחד  כן
מהם יש לנעול 

 את השני
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https://mypost.israelpost.co.il/%D7%A9%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%AA%D7%99%D7%9D/%D7%90%D7%99%D7%AA%D7%95%D7%A8-%D7%9E%D7%99%D7%A7%D7%95%D7%93/
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  מסך איש קשר למקרה חירום: .ד

 
 

 APIs-תבצע קריאה ל ,נתוניםע בדיקת ולידציה אם הוזנו תבצ  לחיצה על 

getPeriodsו ,- getDegrees ."ותעבור לדף הבא "מועמדויות 

יש להציג למשתמש את השגיאה  return במבנה   type=Eמחזיר שגיאה שלעיל  APIsה אחד אם

 ולעצור את התהליך. messageשמחוזרת בשדה 

 

 הגדרת שדות:

שם 
 שדה

 ולידציה שדה חובה הגדרה סוג שם שדה טכני

 שם
 של מלא
 איש

 הקשר

emergencyName Input text  40אלפאנומרי עד 
 תווים

כן אם הוזן 
קירבה ו/או 

מספר טלפון 
 איש קשר
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 20אלפאנומרי עד  emergencyRel Input text קירבה
 תווים

כן אם הוזן שם 
 איש הקשר

 

 מספר
 טלפון

emergencyTel Dropdown  

 
+ 

Input text 

קידומת מסוג רשימה 
  areaCode-קשיור ל

קריאה ל ב

getAreaCodes 
+ 

 ספרות 7טלפון 

כן אם הוזן שם 
 איש הקשר

 7מספר טלפון 
 ספרות

 סטאטוס
 שירות

serviceStatus Dropdown   קישור לשדה
statusName קריאה ב

 API-ל

getArmyServiceList 

  

קישור לשדה   disability Dropdown מוגבלות
statusName קריאה ב

  API-ל

getDisabilitiesList 

  

כן אם הוזן  ספרות disabilityPerc Number 3 אחוז
 מוגבלות
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 מועמדויות: .ה

 
 

 הגדרת שדות:

 ולידציה שדה חובה הגדרה סוג שם שדה טכני שם שדה

תקופה 
 )שנה/סמסטר(

periodTxt Dropdown שדה קריאה ל
periodTxt  

 API-בקריאה ל

getPeriods 

  כן

 01-מספר רץ מ choiceNum number עדיפות
במצב של  04עד 

 הצגה.

כן לפחות עדיפות 
 אחת )שורה אחת(

 

קישור לשדה  degreeTxt Dropdown תואר
degreeTxt 

 API-קריאה לב

 getDegrees 

כן אם הוזנו שאר 
 שדות העדיפות

יש לאפשר 
חיפוש תוך 

 כדי הזנה
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קישור לשדה  disciplineTxt Dropdown תחום
disciplineTxt 

 API-קריאה לב

getDisciplines 

כן אם הוזנו שאר 
 שדות העדיפות

יש לאפשר 
חיפוש תוך 

 כדי הזנה

תוכנית 
 לימודים

programTxt Dropdown  קישור לשדה

programTxt 

 API-קריאה לב

getPrograms 

כן אם הוזנו שאר 
 שדות העדיפות

יש לאפשר 
חיפוש תוך 

 כדי הזנה

קישור לשדה  stageTxt Dropdown שנה
stageTxt  קריאה

  API-ל

getStages 

כן אם הוזנו שאר 
 שדות העדיפות

יש לאפשר 
חיפוש תוך 

 כדי הזנה

 

 

  4חובה להזין שורת מועמדות אחת וניתן להוסיף עד. 

  בחירת ערכים/הוספת שורה עם אפשרות הזנה תאפשר לחיצה על . 

  שורת מועמדותתאפשר מחיקת  לחיצה על. 
  4 משתמש מילא. כלומר השורותכאשר מתבצעת מחיקת שורה יש לשמור על מספר רץ של 

 .03תקבל מספר עדיפות  4אז שורה  למשל, 3ואח"כ מחק שורה עדיפויות 
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 :הסטודנטים לאגודת הרשמה .ו

 

 הסטודנטים לאגודת הרשמה

 יות/לרווחת הסטודנטים הפועלת רווח מטרות ללא עמותה הינה הסטודנטים אגודת .1

 מספקת האגודה. האקדמי בחייהם במוסד השונים בהיבטים להם לסייע ומטרתה, באוניברסיטה

, והתרבותיים החברתיים, האקדמיים בתחומים ות בה/החברים יות/לסטודנטים שונים שירותים

 ומוסדות האוניברסיטה מוסדות בפני יות/הסטודנטים ציבור ומייצגת את ן/ברווחתם מטפלת

 .חיצוניים

 

. 580049815ר. .ע, חיפה אוניברסיטת של הסטודנטים אגודתב ה/חבר להיות ת/מבקש אני .2

 אני, בה ה/כחבר אתקבל אם. תקנונהב לעיין לי האפשרות וניתנה לי ידועות העמותה מטרות

 .העמותה של מוסמכים מוסדותיה והחלטות והוראות התקנון הוראות את ת לקיים/מתחייב
 

 אתקבל אם וכאשר וזאת, אגודה החברות בדמי שלי הלימוד שכר חשבון את לחייב ת/מאשר הנני □

 .בה לימודי ואתחיל לאוניברסיטה

 .הלימודים תקופת כל למשך ותקפה שנתי בתשלום כרוכה באגודה החברות

 ₪. 22 על עומד השנתי התשלום ח"תשע ל"בשנה

 אלי לשלוח (האגודה של הכלכלית החברה) וליוזמה הסטודנטים לאגודת בזאת ת/מאשר הנני □

 .הסטודנטים אגודת ללקוחות השירות שיפור במסגרת אלקטרוני דואר

 24 תקף הביטוח .קבוצתית אישיות תאונות ביטוח בפוליסת כמבוטח להצטרף ת/מבקש הנני □

 פוליסת את קראתי כי ת/מאשר אני₪.  24 הינה השנתית העלות ח"תשע ל"בשנה. ביממה שעות

 .עלי מקובלים והיא ופרטיה האמורה הביטוח

 וכאשר אם אישיות וזאת תאונות ביטוח פוליסת בדמי שלי הלימוד שכר את לחייב ת/מאשר הנני

 .בה לימודי ואתחיל לאוניברסיטה אתקבל

 בהוראת או/ו ידי שיעשו על ופעולות למעשים אחראית אינה האוניברסיטה כי מובהר ספק הסר למען

 .מטעמה מי או/ו הסטודנטים אגודת בעידוד או/ו

 http://studenthaifa.co.ilהסטודנטים:  אגודת אתר כתובת

 

 checkboxשדות של  3=  □

 

 ולידציה שדה חובה הגדרה סוג שם שדה

agudaMember checkbox סימון ע"י המשתמש   

agudaMailing checkbox סימון ע"י המשתמש   

agudaInsurance checkbox סימון ע"י המשתמש   

     

 

  

http://studenthaifa.co.il/
http://studenthaifa.co.il/content/תקנון
http://studenthaifa.co.il/content/תקנון
http://studenthaifa.co.il/content/%D7%A4%D7%95%D7%9C%D7%99%D7%A1%D7%AA-%D7%91%D7%99%D7%98%D7%95%D7%97
http://studenthaifa.co.il/content/%D7%A4%D7%95%D7%9C%D7%99%D7%A1%D7%AA-%D7%91%D7%99%D7%98%D7%95%D7%97
http://studenthaifa.co.il/


 

 32מתוך  17עמוד 

 

 תשלום: .ז

 

 בצע את הפעולות הבאות )לפי הסדר(:יש ל עם לחיצה על 

  getAdmissionFees. הרשמה דמי שליפתבדיקת מועמדות ו API -לקרוא ל .1

יש להציגה למשתמש ולעצור את התהליך. ( E)מחזיר שגיאה  getAdmissionFeesאם  .2

 (:S)מחזיר  אחרת

 במשתנה פנימי.שחוזר { amount} לשמור דמי הרשמהיש    .א

-ב כרון המקומי של הדפדפןיזב JSON-כשמור את כל נתוני הטופס ל .ב

sessionStorage. ( יש לבצע ניקויsessionStorage  לאחר או /דק' ו 03לאחר

 דפדפן(.הסגירת 
למסך תשלום של חברת הסליקה טרנזילה בשיטת  iFrame -כלבצע פניה  .ג

redirect מסמך ) כפי שמוסבר במדריך המצורףTranzilaDirect  13עמוד 

: הכתובת את iframe ה בתוך יש להציב  ( iFrame מודול

/iframe.phpUSERNAMEhttps://direct.tranzila.com/ 

 USERNAME -.יימסר בהמשך 

 'DEV/QA   USERNAME   ='testp32בסביבת 

https://direct.tranzila.com/USERNAME/iframe.php
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 שמועברים לדף התשלום: פרמטרים

 תיאור שם משתנה

ccno האשראי כרטיס מספר 

expmonth האשראי כרטיס תוקף פג בו החודש 

expyear האשראי כרטיס תוקף פג בה השנה 

sum דמי הרשמה {amount }מ שחזר- getAdmissionFees 

currency  מטבע–  
 1=  דף בעברית שקל
 2=  דף באנגלית דולר

String NIS = "1" 

String DOLLAR = "2" 

cred_type  .1 =  בודד תשלוםעסקה רגילה סוג תשלום 

maxpay 1=   תשלומים מספר 
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pdesk דמי הרשמה"המוצר של קצר אורית" : 

myid  ספרות מהטופס 9תעודת זהות {idNum} 

contact שם מלא של הנרשם מהטופס {firstName+lastName} 

email  שהזין הנרשם בטופסכתובת דוא"ל {email} 

company  ספרות מהטופס 9תעודת זהות {idNum} 

acadyear שנה אקדמית שהוזנה בטופס {acadYear} 

supplier המשתמש שם( בטרנזילה המסוף שם USERNAME ) 

 'testp32'יש להעביר את הערך  DEV/QAבסביבת 

tzToken  יש להעבירsessionID (token חד-)חד ערכי 

 

 

 פרמטרים שמתקבלים מהתשלום:

 תיאור שם משתנה

sum  שחויבסכום  

Response לעסקה האשראי חברות תגובת 
 אז הצלחה, אחרת כישלון Response   =0000 כאשר

ConfirmationCode האשראי חברת ידי על שהופק עסקה אישור מספר 

ccno 4 האשראי כרטיס של אחרונות ספרות 

tzToken  מחזירים אותוsessionID   די להשוות עם-session  של

דף ה לא שווה יש להחזיר הודעת שגיאה: . אם זהמשתמש
 פג תוקף.

 

 

 : יש לבצע, Response=0000יש הצלחה בתשלום, כאשר 

 .API updateCandidateData-קריאה לע"י  ECC-שמירת נתונים והקמת מועמדות ב .1

ומספר  {amount}סכום +  sessionStorage -ב שנשמרוהטופס  נתוני פרמטרים: 

 אחר התשלום.ל Tranzila-מ שהתקבלו ConfirmationCode}}עסקה אישור 

 הבא: JSONלפי מבנה 

 

https://jsoneditoronline.org/?id=023fe62a114869a01e5b29260297f663 

{ 
  "input": { 
    "amount": "450.00", 
    "acadYear": "2017", 
    "semester": "001", 
    "confirmationCode": "123456789", 
    "agreePersonalDetails": "X", 
    "agreeAgudaMailing": "X", 
    "agreeUnivMailing": "X", 
    "programs": [ 
      { 
        "choiceNum": "01", 
        "degreeCode": "9000", 
        "degreeTxt": " ראשון תואר ", 
        "disciplineCode": "SC0045", 
        "disciplineTxt": " המחשב מדעי ", 

https://jsoneditoronline.org/?id=023fe62a114869a01e5b29260297f663
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        "programCode": "51017810", 
        "programTxt": " המחשב מדעי  BSC חוגי חד ", 
        "stageCode": "01", 
        "stageTxt": " א שנה " 

      }, 
      { 
        "choiceNum": "02", 
        "degreeCode": "9000", 
        "degreeTxt": " ראשון תואר ", 
        "disciplineCode": "SC0046", 
        "disciplineTxt": " מידע מערכות ", 
        "programCode": "51017813", 
        "programTxt": " מידע מערכות  BSC חוגי חד ", 
        "stageCode": "01", 
        "stageTxt": " א שנה " 

      }, 
      { 
        "choiceNum": "03", 
        "degreeCode": "9000", 
        "degreeTxt": " ראשון תואר ", 
        "disciplineCode": "SC0030", 
        "disciplineTxt": "משפטים", 
        "programCode": "51017300", 
        "programTxt": " תואר משפטים  I", 
        "stageCode": "01", 
        "stageTxt": " א שנה " 

      }, 
      { 
        "choiceNum": "04", 
        "degreeCode": "9000", 
        "degreeTxt": " ראשון תואר ", 
        "disciplineCode": "SC0074", 
        "disciplineTxt": "כלכלה", 
        "programCode": "51017500", 
        "programTxt": " חשבונאות כלכלה ", 
        "stageCode": "01", 
        "stageTxt": " א שנה " 

      } 
    ], 
    "address": { 
      "houseNum": "5/13", 
      "email": "msaleh@univ.haifa.ac.il", 
      "mobileNum": "0544245454", 
      "poBoxposltCode": "", 
      "poBox": "", 
      "street": " חושי אבא ", 
      "telNum": "048249377", 
      "posltCode": "3120000", 
      "city": "חיפה" 

    }, 
    "personalDetails": { 
      "lastName": "מריד", 
      "engLastName": "Marrid", 
      "prevLastName": "", 
      "maritalStatusCode": "01", 
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      "countryOfBirth": "ישראל", 
      "countryOfBirthCode": "IL", 
      "emigrDate": "", 
      "nationalityCode": "IL", 
      "countryOfEmigrCode": "", 
      "genderCode": "01", 
      "birthDate": "31/05/1989", 
      "firstName": "סאלח", 
      "engFirstName": "Saleh", 
      "residencyStatusCode": "01" 
    }, 
    "identity": { 
      "idNum": "000000018", 
      "passport": "", 
      "acadYear": "2017", 
      "semsester": "001" 
    }, 
    "army": { 
      "serviceStatusCode": "001", 
      "serviceStatusTxt": " מלא שירות עבר " 

    }, 
    "emergency": { 
      "emergencyName": " מריד עאמר ", 
      "emergencyRel": " שלי אח ", 
      "emergencyTel": "054444444" 
    }, 
    "disability": { 
      "disabilityCode": "", 
      "disabilityPerc": "" 
    } 
  } 

} 

 

 

 :(Return type=Sמופעל בהצלחה  updateCandidateDataאם  .2

Output JSON  הכוללstudObjId מבנה + return  

{ 
  "studObjId": "01234678", 
  "return": { 
    "message": " בהצלחה בוצע העדכון ", 
    "number": "032", 
    "type": "S", 
    "errorType": "MSG" 
  } 
 
https://jsoneditoronline.org/?id=023fe62a114869a01e5b29260297f663 
 

 

 ת הסטודנטיםלאגודהרשמה "במסך  אחד לפחות □סומן "אישור" יש לבדוק אם 

 .- API createStatus-קריאה לרישום לאגודת הסטודנטים ע"י יש לבצע  פרק ה'() 

https://jsoneditoronline.org/?id=023fe62a114869a01e5b29260297f663
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 פרמטרים:

1-  {studObjId}  בשחוזר-JSON מהפעלת ה-API updateCandidateData 

2- acadYear}}  (.2017שהוזן בטופס )לדוגמא 

3- agudaMember} }שסומן במסך רישום לאגודה 

4- {agudaInsurance} .שסומן במסך רישום לאגודה 

 

  חוזר בהצלחה יש לעבור לדף הבא "סיום" API createStatusאם 
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 :סיום .ח

 

 

האשראי במצב קריאה בלבד עם  תאישור חבריש להציג את נתוני הנרשם כולל, סכום ששולם ומספר 

 אפשרות הדפסה.
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קבצים  2במסך סיום יש לאפשר העלאת 

(>/ ""multiple=multiple "fileinput"=id "file"=type input<) 

 ,{idNum}, {fileName} יםפרמטרהעם , API fileUpload-קריאה ל תבצע   לחציה על 

{acadYear},  {semester} 

 

 במצב של הצלחה: סיוםכאשר מגיעים למסך  בנוסף,

 ;API sendMailtoCandidate-יש לשלוח מייל לנשרם ע"י קריאה ל .1

, {lastName} {firstName} , שם מלא}idNum{ ת.ז. ,של הנרשם }email{כתובת מייל  פרמטרים: 

ספרות(  4מספר כרטיס ), { amount} , סכם ששולם{semester} , סמסטר{acadYear} שנה

ccNo} } עסקת אשראי מספר אישורConfirmationCode}} .טבלת מועמדויות + 

 

 APIבעזרת  {mobileNum} של הנרשם מספר ניידל SMSלשלוח  .2

={xml}XMLInforuhttps://api.inforu.co.il/SendMessageXml.ashx?  לפי הסבר

 המצורף.  SMSבמדריך שליחת 

 

<Inforu> 
<User> 

<Username>Username (ייסמר בהמשך) </Username> 
<Password>Password (ייסמר בהמשך) </Password> 

</User> 
<Content Type="sms"> 

<Message>{firstName} {lastName} רב שלום , 
חיפה באוניברסיטת ללימודים מועמדותך הגשת עם אותך מברכים אנו  . 

 בטופס רשמת אותה האלקטרוני הדואר כתובת אל תשלח כך על מפורטת והודעה בהצלחה נקלטו פרטיך
  .ההרשמה

</Message> 
</Content> 
<Recipients> 

<PhoneNumber>{mobileNum} </PhoneNumber> 

</Recipients> 
<Settings> 

<Sender>HaifaUniv</Sender> 
</Settings> 
</Inforu 

 

של אוניברסיטת חיפה  רנטעבירה לדף האינטומ sessionבצע ניקוי מ לחיצה על 

http://www.haifa.ac.il 

 

( יש להציג הודעת שגיאה  return_type=Eלא מצליח )חוזר  API updateCandidateDataאם 

נתונים במערכת, אנא פנה למחלקה להרשמה  קליטתארעה שגיאה ב"התשלום בוצע בהצלחה אך 

 {{ConfirmationCode+ להציג מספר אישור חברת האשראי  עם פרטי העסקה"

 

 

https://api.inforu.co.il/SendMessageXml.ashx?InforuXML=%7bxml%7d
http://www.haifa.ac.il/
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 )כישלון/שגיאה(  APIהודעות הפעלת מבנה .5

 .כישלון/הצלחה של כפידבק return בשם JSON  מבנה יחזור API לכל

type   S  =הצלחה 

E  = שגיאה 

message תוכן ההודעה שתוצג למשתמש 

number מספר שגיאה ב- SAP - לשימוש פנימי 

errorType במקרה של type = E  

errorType  מגדיר את סוג השגיאה . 

 API exception -התקבל ב –'EXC' אם

 . ארעה שגיאה רגילה - MSG אם

 
 'errorType  = 'EXC  כאשר 

 . הודעת השגיאה תופיע כחלון מתפרץ

 ' errorType  = ' MSG כאשר

 )הודעת שגיאה באדום במקום שיקבע בהמשך )אך לא בחלון מתפרץ

  SAP -הודעה זו מתקבלת כפידבק מ

 

 בהתאם: E דוגמא לכישלון, וS דוגמא להצלחה

 

 

 

 

 

 



 

 32מתוך  26עמוד 
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 32מתוך  27עמוד 

 

 

 

 



 

 32מתוך  28עמוד 

 

 

 

 יש לאפשר חיפוש מיקוד באמצעות קישור לאתר הדואר:

https://mypost.israelpost.co.il/%D7%A9%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%AA%D7%99%D7%9D/%D7%90%D7%9

9%D7%AA%D7%95%D7%A8-%D7%9E%D7%99%D7%A7%D7%95%D7%93/ 

 

https://mypost.israelpost.co.il/%D7%A9%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%AA%D7%99%D7%9D/%D7%90%D7%99%D7%AA%D7%95%D7%A8-%D7%9E%D7%99%D7%A7%D7%95%D7%93/
https://mypost.israelpost.co.il/%D7%A9%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%AA%D7%99%D7%9D/%D7%90%D7%99%D7%AA%D7%95%D7%A8-%D7%9E%D7%99%D7%A7%D7%95%D7%93/


 

 32מתוך  29עמוד 

 

 



 

 32מתוך  30עמוד 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 32מתוך  31עמוד 

 

 במובייל:הזנת מועמדויות 

 

 

 



 

 32מתוך  32עמוד 

 

 

 

 

 


