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 כללי .1
 

 פרויקט גמרול עבודת גמרבמסמך זה מתייחס ל המופיע פרויקט, המונח הניסוח לצורך פשטות 1.1
 צויין אחרת.מאלא אם כן  ,כאחד

 פעול לפיהןל והמנחה, הרכז התלמיד שעל פרויקטלביצוע  ההנחיות כלל ותארומת הבאים בסעיפים 1.2
 .פרוייקט של תקיןמלא ו  ביצוע שםל

 ולימודי את הידע שרכש התלמיד במהלך  מימוש לידי להביא איה של פרויקט המרכזית ומטרת 1.1
 יישומית.-היצירתית ויכולתתוך הפגנת 

 ויקטרפ חוברת ולכתובאלקטרוני  מכשיר לתכנן ולבנות התלמיד עלפרויקט  ביצוע  במהלך 1.1
 .בהמשך מפורט חוברתה מבנה. פרויקטה  של הבניהו תכנוןה תהליכי את המתעדת

 ההתמחות  לימודי במסגרת התלמיד לומדש מהתכניםמשמעותי  חלקעל  להתבסס חייב הפרוייקט 1.1
     .בחר בהן

    המופיעים בתכנית הלימודים של  םתכניהימוד של כל מל אינו פוטר את התלמיד פרויקט  ביצוע 1.1
 מקצועות ההתמחות.

כאשר יחידים מבצעים פרויקט ניתן לבצע . זוגותיחידים או בביצוע פרויקטים בכיתה ייעשה ב 1.7
פרויקטים זהים כאשר  שלושהו -תלמידים  20-כשהכיתה מונה  פחות מ  -פרויקטים זהים  שניים

  תלמידים.  20-הכיתה מונה יותר מ

 

 לגביהם תקפות שההנחיותסימלי השאלונים  1.1
 
 8XX589יח"ל:  1עבודת גמר בהיקף   

 8XX387יח"ל:  1גמר בהיקף  פרויקט  
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 לביצוע פרויקטים  מזערים קריטריונים .2
            ההתמחות תחום מתוךהלקוחים תכנים ונושאים ב לעסוקחייב  הפרויקט, לעיל כאמור 2.1

 .התלמיד לומד שאותה)החלופה( 

 .ותוכנה חומרהעל   המבוסס ממוחשב התקן/מוצר הוא הפרויקטהסופי של  התוצר 2.2

  :י"ל 1 בהיקף של גמר עבודתב להיכלל החייבים חומרהה רכיבי פרוט 2.1

 .וכדומה PC ,,μP Cμ ,ARDUINO: כגוןהתקן מתוכנת אחד ב לפחותשימוש  2.1.1

חיישנים, מעגלים משולבים, התקני קלט,  :כגון חומרההרכיבי ארבעה מבלפחות שימוש  2.1.2
 אלקטרוניים אוחשמליים  רכיביםל מעבר זאת). וכדומההתקני פלט, רכיבי תקשורת  

 (. , כדוגמת קבלים, נגדים, מתגים, נוריות דפ"אנדרשים בדידים

  שלושהלכלול לפחות  עליו( FPGAרכיבים מתכנתים )כגון  על מבוססוהפרויקט  במידה 2.1.1
 רכיבי, פלט התקני, קלט התקני, משולבים מעגלים, חיישנים: כגון חומרהה רכיביממ

, מעבר לרכיבים חשמליים או אלקטרוניים בדידים נדרשים זאת. )וכדומה תקשורת
 (. כדוגמת קבלים, נגדים, מתגים, נוריות דפ"א

  י"ל: 1בהיקף של  גמר בעבודת להיכלל חייביםהתוכנה פרוט מרכיבי ה 2.1

 תכנות.באחת משפות הכתיבת תכנית  2.1.1

אופן ואת  ןאת תפקידלדעת התלמיד  עלבפונקציות  שימוש בתכנית קיים במידה ו 2.1.2
אם נעשה שימוש בפונקציה המממשת פרוטוקולי  ,למשל. פרמטרים שלהןב השימוש

UART ,SPI ,Cתקשורת כגון:
2

I  פרוטוקול להסביר את תפקיד  לדעתהתלמיד על

 אתחול ביצוע של הפונקציה מיועדת ל – Serial.begin (9600) :דוגמהל ,תקשורתה

 על התלמיד לדעת להסביר. בנוסף bps 9600 של תקשורת טורית בקצב העברת הנתונים
 סוג של תקשורת טורית וכלליה.

  :י"ל 1 בהיקף של גמר בעבודת להיכלל החייבים החומרה רכיבי פרוט 2.1

 PC ,,μP Cμ , ARDUINO: כגוןהרכיבים מתוך  מתוכנת אחדהתקן בשימוש לפחות  2.1.1
 .וכדומה

: חיישנים, מעגלים משולבים, התקני קלט, כגוןמרכיבי החומרה  שלושהשימוש לפחות ב 2.1.2
 אלקטרוניים אוחשמליים  לרכיבים מעבר זאת)התקני פלט, רכיבי תקשורת וכדומה. 

 (. כדוגמת קבלים, נגדים, מתגים, נוריות דפ"א בדידים נדרשים

  :י"ל 1 בהיקף של גמר בעבודת להיכלל חייביםפרוט מרכיבי התוכנה ה 2.1

 .העיליות תכנותבאחת משפות הכתיבת תכנית  2.1.1

 .ןאת תפקיד לתאר לדעתהתלמיד על תכנית בבפונקציות קיים שימוש מידה וב 2.1.2

 .1בסעיף  המפורטותהנחיות בהתאם לערוכה  הפרויקט כתיבת חוברת  2.7
 

 הגשת הצעת פרויקט .3
   .בלבד מוקד מקצוע ראת הבאמצעות  תיעשה טקלביצוע פרוית והצעהגשת  החל משנה"ל תשע"ז 1.1

 

http://moked.education.gov.il/
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הזמנת  קישורבחירת העם ופיע המממוחשב טופס ההפרטים הבאים ב אתלמלא המגמה מרכז על  1.2
     .כמודגש באיור,/תשובוניםבוחנים

 ;מספר ת.ז. של התלמיד .א

 שם התלמיד )חובה(;  .ב

 כיתה )חובה(; .ג

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

 .(תלמידים חובה לציין אם הפרויקט מבוצע באמצעות תלמיד יחיד או זוגהערות המורה ) .ו

  

 .של שנה"ל נובמברב 6-עד ליש להגיש לפרויקט הצעות את  1.1

מורכבות אחראיות על הערה: החל משנה"ל תשע"ח אין צורך בקבלת אישור  על הצעת פרויקט. 
 רמת הפרויקט מהווה חלק מציון בחינה ותוערך ע"י בוחן. מוטלת על מרכז מגמה. הפרויקט

 יצוע פרויקטבתהליך  .4

 כולה. במהלך ביצוע הפרויקט תהליך למידה המתבצע במהלך שנת הלימודים ואה פרויקטביצוע 
ועמידה  פרויקטבנית חקר, תכנון, ניתוח, תיעוד,  הבאות: מיומנויותומחזק התלמיד את הרוכש 

 מתהליךביצועם חשוב להפקת המרב שהקפדה על  בניית  פרויקטתאור שלבי להלן  בלוח זמנים.
 .לימודי זה

 

 הצעת פרויקטתכנון וכתיבת  1.1

 יבחרו את נושא הפרויקט.ף המנחה בשיתו התלמיד 1.1.1

  ו.את הדרכים האפשריות למימושהפרויקט ויבחן  נושאהתלמיד יחקור את  1.1.2

 התלמיד יתאר במילים את תפקיד הפרויקט, מבנהו ואופן פעולתו. 1.1.1

 .הפרויקטמלבנים של מערכת התרשים  את התלמיד ישרטט 1.1.1

מממש את  האת המעגל החשמלי  ,באמצעות כלי תוכנה יעודיים ,התלמיד ישרטט 1.1.1
 של מערכת הפרויקט.תרשים המלבנים 

 פרויקטהבניית  1.2

 .בשלבים תתבצע החשמלי מעגלה בנית  1.2.1

    לשם ביצוע  בתכנת הדמיה התלמיד ישתמשלאחר תכנון של כל שלב במעגל החשמלי   1.2.2

 לתיקון שגיאות התכנון. ו בהדמיה במעגלמדידות            

   , תקינותואישור להתלמיד מדידות חשמליות  בו יבצעלאחר בנית כל שלב במעגל   1.2.1
 איתור ותיקון תקלותול      

מלווה בדרך כלל בהתמודדות עם תקלות ובעיות שלא נצפו מראש. על  פרויקטבניית  1.2.1
המנחה לראות בהופעתן של תקלות ובעיות כאלה הזדמנות לאתגר את התלמיד ולדרבן 

 .פרויקטה פעולתאופן אותו להעמיק את הבנתו ב

ו. עליו לכוון את התלמיד בעצמבה המנחה צריך להימנע מלטפל כאשר מופיעה תקלה,  1.2.1
איתור תקלה ותיקונה הוא אחד  תהליך .ולתקנהשיטתי של התקלה איתור לבצע תהליך 

 פרויקט. בנייתבמהיעדים החינוכיים המרכזים 
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 תיעוד  1.1

על . והשלבים השונים של ביצועפרויקט הוא תיעוד  העבודה עלתהליך ב חלק חשוב 1.1.1
את  ,(בלעדיואו עם המנחה ) עבודהפגישת עבור כל  ירשום,יומן פעילות בו התלמיד לנהל 

 .הפעילות שנעשתה במהלכהמטרתה ו ,מועדה

תוצאות המדידות שהתקבלו ואת  ים שביצעת המעגלוהדמייאת לתעד התלמיד על  1.1.2
 .באמצעותן

בכתב ובצילום את ולתעד הבניה משלבי אחד את המעגל לאחר כל לצלם התלמיד על  1.1.1
 .יצעהמדידות שב

המדידות בפועל  תוצאות בין , אם קיימים כאלה,את הבדלים בכתבפרט יהתלמיד  1.1.1
 את מקורם.ויסביר בהדמיה תוצאות ל

כל לפרט התלמיד על המקורי מהתכנון  בסטיהשינויים נעשים במידה ובמהלך הבניה  1.1.1
 . את סיבותיוולהסביר כזה שינוי 

 אותרו ותוקנו. כיצד ,במעגלשהופיעו את התקלות לתעד התלמיד על  1.1.1

 פרויקטאת ה ,בתמונות ובסרטון התלמיד, תעדי פרויקטבסיום בנית הש מומלץ 1.1.7
 . במקרה כזהבעת בחינת ההגנה פרויקטבמקרה של תקלה בתעוד זה נדרש  בפעולתה.

  .פרויקטה של ה תקינהפעולניתן יהיה להיעזר בתיעוד זה להצגת 

להלן(  1)ראה פרק  מחוברת הפרויקטבלתי נפרד והמצולם יהווה חלק התיעוד הכתוב  1.1.1
 .וישמש את בוחן הפרויקט לצורך הערכת העבודה

 

 הפקת לקחיםסיכום ו 1.1

ו יסקרבדיון  , לשם הפקת לקחים,שבו יקחו חלק הבוחן והתלמיד.דיוןיתקיים בסיום העבודה 
 .כולל השלבים בהם הופיעו תקלות ובעיות, על הפרויקט תהליך העבודההשלבים השונים 

מה  תמתחיל היום את העבודה, לאור הנסיון שצבר ת"לו היי ה:שאלל ותתיחסהתהיה בדיון 
התלמיד על  - שנבנתה?" פרויקטבתהליך העבודה, במעגלי החומרה ובתוכנת ה המשנ תהיי

 בחוברת הפרויקט בפרק "סיכום ולקחים".זה תוצאות דיון את לשלב 

 

 חוברת הפרויקט .5
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 העבודה  , ואתפרויקטהמשלב הרעיון הבסיסי ועד להשלמת  – מתהליך הלמידה שעבר
בשלבים השונים  שהופיעו עם הקשיים של התלמיד דרכי ההתמודדות הדגשתרויקט תוך על הפ

 .ביצוע הפרויקטשל 
 

 של חוברת הפרויקט  מבנה 1.1.1

X1 – פהשקו תכריכה חיצוני מעטפת 

X2 –  (1.1עמוד כריכה חיצוני )ראה שרטוט 

       3X –  (1.1עמוד כריכה פנימי )ראה שרטוט 
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 )שם ביה"ס(

 
 
 

 העבודה()שם 
 
 

 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  – 5.1שרטוט 
 

 .תלמיד )חתומה ע"י התלמיד והמנחה(ההצהרת  1.1.2

 (.חובהדף להבעת תודה או לרישום הקדשה כרצון התלמיד )לא   1.1.1

 .2בנספח  מופיעחלוקה לפרקים, סעיפים, טבלאות ושרטוטים כ –תוכן עניינים  1.1.1

   .מפורט םהסבר פונקציונלי המסתמך על תרשים מלבני – של הפרויקטמבנה הסבר ה 1.1.1

המתרחשים העקריים תהליכים ה מפורט של  הסבר –חשמלי ה מפורט של המעגל  הסבר 1.1.1
 שרטוטים של לצרף ישלשילוב בין פעולת הבקר לשאר רכיבי החומרה.  תוך התייחסותבמעגל 

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

 .בלבד לרכיבים ראשיים היאהתייחסות ה –רכיבים תפקיד ופעולת הסבר   1.1.7
  התוכנה  כאשר. רלוונטי( כאשר LISTתכנית  מפורטת: קובץ מקור של התכנה )קובץ  –תכנה   1.1.1
מופיעות בה שטבלה צרף פונקציות, יש לב ועושה שימוש  Cשפת  דוגמתכ ,יתעל הבשפ כתובה         

   העמודות הבאות: 
 שם הפונקציה  .א
 הפונקציה. ה שלתפקיד ומה .ב
 ."מקבלת" הפונקציה מה ,פונקציהל ו המבואמה .ג
 ."מחזירה" הפונקציה , מההפונקציהמ ו המוצאמה .ד

הפרוייקט, תקלות בניית תאור תהליך ההתקדמות ב –תאור תהליך העבודה על הפרוייקט  1.1.5
לקביעת הציון של פרק זה חשוב  ומה., סיכום, לקחים וכדהבנות, הארות ורפלקציותמיוחדות, 
 החוברת. 

 נספחים 1.1.10
 .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

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

X4 – )עמוד כריכה ריק )רצוי מקרטון. 
        X5– כיסוי כריכה חיצוני שקוף.     
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 בחינות ההגנהותאום מועד הזמנת בוחנים  .6
בשורה "הזמנת  מוקד מקצועאתר באמצעות  אף היא הבוחנים תתבצע תהזמנ 1.1

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

   ידי אגף הבחינות.-עלהספר -ישלח לביתכתב המינוי לבוחן  1.2
  המועד אין לקיים את הבחינה לאחר . ת ההגנהלתאם עם הבוחן את מועד בחינמרכז המגמה על  1.1
  הבחינות.ידי אגף -שיקבע מדי שנה על      
  שבועיים לפחות לפני מועד הבחינהלבוחן תגיע הפרויקט חוברת לוודא שעל מרכז המגמה  1.1
 גשה לבחינה.ההמאשר את ה הפרויקט במכתב ממנחה תכשהיא מלוו      

  
 

 בחינת ההגנהמעמד  .7
  :את להכין מרכז המגמהלקראת הבחינה על  7.1

 .חתום עליו מנהל ביה"סו רשומים בו פרטי הנבחניםש 5111טופס  7.1.1

 של הנבחנים. הכלולים בפרויקטים רכיביםהשל הנתונים קובץ דפי  7.1.2

 הבחינה.במעמד  להיות נוכחים החלה חוב יםעל המנח 7.2

 שבנה, ידגים את  פרויקטהאת פעולת הנבחן יציג את עבודתו, יסביר  על פי דרישות הבוחן 7.1
 .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  7.1
 פרויקטצגת פעולת תעוד זה להלעשות שימוש ביהיה ניתן  1.1.7,סעיף כמומלץ ב ,בסרטון
 .תקינה

כשהפרטים הדרושים רשומים  5111את טופס  לתחנת הקליטה הספר-בסיום הבחינה יעביר בית 7.1
 ומנהל ביה"ס. ידי הבוחן-חתום עלהוא ו בו

 
 
 

 בחינת ההגנה על פרויקטמרכיבי ציון  .8

 .על פרויקט ההגנה תבחינ המרכיבים של יםרטולהלן מפ 1.1טבלה ב
  

 

  מרכיבי ציון – 8.1טבלה 
 

 
 
 
 

 שלומי אחנין
 כז עלמרקח מפ

 הנדסת אלקטרוניקה ומחשביםמגמת 
 מערכות בקרה ואנרגיהמגמת ו
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מספר הנקודות עבור כל 
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 עבודות גמר
 יח"ל( 5)

 

 פרויקט גמר
 יח"ל( 3)

 
יכולת ביצוע ו הפעולתקינות מורכבות, מידת  .1
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