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 הגשת הצעת פרויקט .1
   .בלבד מוקד מקצוע ראתהבאמצעות  תיעשה טקלביצוע פרוית והצעהגשת  החל משנה"ל תשע"ז 1.1

 
הזמנת  קישורבחירת העם ופיע המממוחשב טופס ההפרטים הבאים ב אתלמלא המגמה מרכז על  1.2

     .כמודגש באיור,/תשובוניםבוחנים

 פרויקט(; תמספר ת.ז. של התלמיד )אין חובה למלא בשלב הגשת הצע .א

 )חובה(;שם פרק הבחירה  .ב

 שם התלמיד )חובה(; .ג

 כיתה )חובה(; .ד

 נושא )חובה(; .ה
 ;תאור הנושא )חובה( .ו

 ;מפרט טכני )חובה( .ז

 .(חובה לציין אם הפרויקט מבוצע באמצעות תלמיד יחיד או זוג תלמידיםהערות המורה ) .ח

 .של הפרויקט מלבניםהתרשים  שלקובץ  פרויקטהצרף להצעת למרכז על ה 
  

 .למסמך זה 1 בנספח מופיעהטופס  תהערה: דוגמ

 .של שנה"ל מברנובב 6-עד ליש להגיש לפרויקט הצעות את  1.3

 התשובה. קריטריוניםבשלח לרכז תשובה בדבר עמידת ההצעה ת פרויקטלאחר הגשת הצעת  1.4
 התלמידעל בקריטריונים תעמוד במידה והצעת פרויקט לא . בהצעה בשדה "הערות הבוחן"תופיע 

 לאישור הבוחן. ולחה שניתלשולתקנה  יהיה והמרכז
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 חוברת הפרויקט .2
של יתו יותהליך בנאופן פעולתו  ,מבנההמסמך הטכני המייצג את משמשת כחוברת הפרויקט 

תוך שימוש  מהכלל אל הפרטהפרויקט   את מבנה ופעולתהחוברת מציגה הפרוייקט. 
את הידע המצטבר של התלמיד כתוצאה משקפת  החוברת מתאימים. בשירטוטים ותרשימים

תהליך את  , ואתפרויקטהמשלב הרעיון הבסיסי ועד להשלמת  – מתהליך הלמידה שעבר
בשלבים  שהופיעו עם הקשיים של התלמיד דרכי ההתמודדות הדגשתהעבודה על הפרויקט תוך 

 .ביצוע הפרויקטהשונים של 
 

 של חוברת הפרויקט  מבנה 2.1.1

X1 – פהשקו תכריכה חיצוני מעטפת 

X2 –  (2.1עמוד כריכה חיצוני )ראה שרטוט 

       3X –  (2.1עמוד כריכה פנימי )ראה שרטוט 

 

 
 )שם ביה"ס(

 
 
 

 )שם העבודה(
 
 

 מגמתגמר ב פרויקט(עבודת/)
 הנדסת אלקטרוניקה ומחשבים

 (סמל שאלון) סמל שאלון )שם המקצוע( במקצוע
 
 

 מאת:
 )שם התלמיד(

 
 בהנחיית:

 )שם המנחה(
 
 

 __עשנה"ל תש
 

 פנימיהחיצוני והכריכה העמוד  – 2.1שרטוט 
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 .תלמיד )חתומה ע"י התלמיד והמנחה(ההצהרת  2.1.2

 (.חובהדף להבעת תודה או לרישום הקדשה כרצון התלמיד )לא   2.1.3

 .2בנספח  מופיעחלוקה לפרקים, סעיפים, טבלאות ושרטוטים כ –תוכן עניינים  2.1.4

   .מפורט םהסבר פונקציונלי המסתמך על תרשים מלבני – של הפרויקטמבנה הסבר ה 2.1.5

המתרחשים העקריים תהליכים ה מפורט של  הסבר –חשמלי ה מפורט של המעגל  הסבר 2.1.6
שרטוטים  לשילוב בין פעולת הבקר לשאר רכיבי החומרה. רצוי לצרף תוך התייחסותבמעגל 

)מותר ורצוי לצלם תוצאות  פרויקטראשיים של ה בצמתיםהמתקבלות  צורות גלים של
 !(.המדידות

 .בלבד לרכיבים ראשיים היאהתייחסות ה –רכיבים תפקיד ופעולת הסבר   2.1.7
הפרוייקט, תקלות בניית תאור תהליך ההתקדמות ב –תאור תהליך העבודה על הפרוייקט  2.1.8

לקביעת הציון של פרק זה חשוב  ומה., סיכום, לקחים וכדהבנות, הארות ורפלקציותמיוחדות, 
 החוברת. 

 נספחים 2.1.9
 .רשימת רכיבים –נספח א'   .א

 בקריםהמעבדים וה את לרכיבים משמעותיים בלבד, לא כולל – םדפי נתוני –נספח ב'  .ב
. יש לכלול את הנתונים לדוגמא, חיישנים, מנועים, רכיבים מוכללים ברי תכנות .למינייהם

אין להסתפק במלואם ללא נתונים מכניים. למען הסר ספק, של הרכיבים החשמליים 
   .בעמוד הראשון של דף הנתונים

X4 – )עמוד כריכה ריק )רצוי מקרטון. 
        X5– כיסוי כריכה חיצוני שקוף.     

 

 בחינות ההגנהותאום מועד הזמנת בוחנים  .3
בשורה "הזמנת  מוקד מקצועאתר באמצעות  אף היא הבוחנים תתבצע תהזמנ 3.1

       ידי הוספת מספרי ת.ז. להצעות שאושרו ושליחתן שוב לבוחן. -בוחנים" על

   ידי אגף הבחינות.-עלהספר -ישלח לביתכתב המינוי לבוחן  3.2
  המועד אין לקיים את הבחינה לאחר . ת ההגנהלתאם עם הבוחן את מועד בחינמרכז המגמה על  6.3
  הבחינות.ידי אגף -שיקבע מדי שנה על      
  שבועיים לפחות לפני מועד הבחינהלבוחן תגיע הפרויקט חוברת לוודא שעל מרכז המגמה  6.4
 גשה לבחינה.ההמאשר את ה הפרויקט במכתב ממנחה תכשהיא מלוו      

  
 

 בחינת ההגנהמעמד  .4
  :את להכין מרכז המגמהלקראת הבחינה על  4.1

 .חתום עליו מנהל ביה"סו רשומים בו פרטי הנבחניםש 9588טופס  4.1.1

 של הנבחנים. הכלולים בפרויקטים רכיביםהשל הנתונים קובץ דפי  4.1.2

 הבחינה.במעמד  להיות נוכחים החלה חוב יםעל המנח 4.2

 שבנה, ידגים את  פרויקטהאת פעולת הנבחן יציג את עבודתו, יסביר  על פי דרישות הבוחן 4.3
 .מעגלביבצע מדידות ו, שבפרויקט את אופן פעולת המעגל החשמלי והתוכנה יתאר, ופעולת

מהתכנון המקורי  שביצע בסטיה שינוייםיתאר יתאר את מהלך העבודה על הפרויקט,  נבחןה
 שהתרחשויתאר תקלות כמו כן הנבחן  .לשינוים אלהגרמו הסיבות שאת )אם היו כאלה( ו

 במהלך עבודתו וכיצד איתר ותיקן אותן.בפרויקט 

בתמונות ו/או  תועדה באופן ברור ושפעולת פרויקטתקלה ב תתרחשהבחינה  שבמהלךבמקרה  4.4
 .תקינה פרויקטצגת פעולת תעוד זה להלעשות שימוש ביהיה ניתן  ,בסרטון

כשהפרטים הדרושים רשומים  9588את טופס  לתחנת הקליטה הספר-בסיום הבחינה יעביר בית 4.5
 ומנהל ביה"ס. ידי הבוחן-חתום עלהוא ו בו

 
 
 
 
 
 
 

 פרויקטמרכיבי ציון בחינת ההגנה על  .5

 .על פרויקט ההגנה תבחינ המרכיבים של יםרטולהלן מפ 5.1טבלה ב
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  מרכיבי ציון – 15.טבלה 
 

 
 
 
 

 שלומי אחנין
 כז עלמרקח מפ

 הנדסת אלקטרוניקה ומחשביםמגמת 
 מערכות בקרה ואנרגיהמגמת ו

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 נספחים
 

 1נספח 

 מרכיבים 

מספר הנקודות עבור כל 
 מרכיב 

 עבודות גמר
 יח"ל( 5)

 

 פרויקט גמר
 יח"ל( 3)

 

 40 40 ת המערכת פעולותקינות מורכבות, מידת  .1

 הפרויקט. בקיאות בנושא 2

 
40 
 

40 
 20 20 חוברת העבודהאיכות . 3 
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