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 פרויקט גמר מסכ�

 

 התפיסה הרעיונית של התכנית

הפרויקט . יה וניהולי גולת הכותרת של הלימודי� לתואר הנדסאי תעשהואפרויקט הגמר המסכ� 

, נת פעילות ארגונית תפעולית להתמודד ע� תהלי� בחיי� של התלמיד�נועד לשק� את יכולת

יישו� כלי� וטכניקות שנלמדו במהל� הלימודי� לייעול ושיפור ביצועי , איתור נושאי� לשיפור

 .הגדרת מערכות בקרה ויישו� בפועל של ההמלצות,  וכ� הכנת תכנית ליישו� המלצות,הארגו�

סיו� שלה� שנקודת ההתחלה ונקודת ה ,פעמית של אוס� פעולות� משימה חדהואפרויקט 

הנקבע לפי שיקולי� טכנולוגיי� , יש לבצע בסדר מסוי�האלה את הפעולות . הוגדרו מראש

 .בהיקפי� שוני� ועל ידי כל סוגי הארגוני�, פרויקטי� מבוצעי� בכל תחומי החיי�. ולוגיסטיי�

 שסופו , להתמודד ע� תהלי� מלא של ניהול פרויקטי� התלמידי�בפרויקט הגמר המסכ� נדרש

תכנית יישו� , מסקנות וההמלצותה, ניתוחה, ת ספר הפרויקט הכולל את כל שלבי הבחינההגש

 .וא� יישו� בפועל של חלק מההמלצות

טכניקות המשמשי� בניתוח בהתנסות בכלי� ול י� לתלמידלאפשר נועדפרויקט הגמר המסכ� 

קבלי ההחלטות מפני הצגת� באופ� מאורג� ומובנה לתו�  המלצות לשיפור מת� ,ביצועי הארגו�

 . בפועלמה�ויישו� חלק 

 מטרות לימודיות

פרויקט המוגש על ( נושאי� ארבעה לפחות �יישו� הידע שנרכש בתחומי הלימוד השוני�  .א

 .) נושאי�שלושהידי תלמיד בודד יכלול לפחות 

 .ניתוח והצגת מידע, איסו�, איתור .ב

 לצורכי ,יה וניהוליבמקצוע התעשבמודלי� מתחומי� שוני� ) אינטגרטיבי(שימוש מתכלל  .ג

 .בחינה וניתוח

 .בחינת� והמלצות לשיפור, תהלי� מלא של ניתוח תהליכי ארגו�ע� התמודדות עצמית  .ד

 .הסקת מסקנות מניתוח המודלי� .ה

ייעול המערכת התפעולית על סמ� ממצאי הניתוח ובחינת� של למת� המלצות לשיפור ו .ו

 .ההמלצות

 .ות תו� בניית תכנית עבודה לביצוע�יישו� חלק מההמלצ .ז

 .שלכות של יישו� ההמלצות על הארגו�הבחינת ה .ח

 .הגדרת מער� מדידה ובקרה ליישו� .ט
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 דרכי הנחיה

.  מגווני�אמצעי הוראהבוהוראה שיטות ב תו� שימוש צריכה להיעשותהנחיית פרויקט הגמר 

 לימוד שיטת ביצוע פרויקט חרצד אומ, חד חזרה על נושאי� שנלמדו במקצועות השוני�צד אמ

 .בארגו� ואופ� כתיבת ספר הפרויקט

 שיטות לימוד מומלצות

 .יה וניהול המיושמי� בפרויקטי�יחזרה על נושאי� עיקריי� בתחומי התעש .1

 .לימוד טכניקת כתיבה ועריכה של ספר פרויקט גמר .2

 –לימוד יישו� נושאי הפרויקט השוני� באמצעות תוכנות מתאימות  .3

Excel ,Access ,MS-Project  ,STORMוכדומה . 

 .בה� מבוצעי� הפרויקטי�שסיור בארגוני�  .4

 .לימוד הכנת מצגות ואופ� הצגת� .5

 .פרויקטי�ליחוס י נקודת שישמשו על מנת ,הצגת פרויקטי� לדוגמה שבוצעו בבתי הספר .6

 . יישו� ההמלצות בארגו�ה שלליווי והנחי .7

 יקטתפקידו של המנחה בפרו

 .הנחיה באיתור ארגו� לביצוע הפרויקט .1

 . לביצוע הפרויקטלהסכי�סיוע בשכנוע הארגו�  .2

 .סיוע בבחירת הנושאי� לבחינה בפרויקט ובהערכת היק� הזמ� והמורכבות .3

 .סיוע בגיבוש ההצעה לפרויקט .4

 .סיוע בהכנת תכנית העבודה לפרויקט ומעקב אחר ביצועה .5

 .ות מידעסיוע באיתור מקור .6

 תו� בחינת הנושאי� הניתני� ,בה� מבוצעי� הפרויקטי�שליווי התלמידי� בארגוני�  .7

 . של הפרויקטוליישו� ואופ� ביצוע

 .ליווי הגדרת המדדי� וכלי הבקרה הארגוניי� .8

 . בשלב קבלת ההחלטות בארגו� על הנושאי� ליישו�ג� ,ליווי יישו� ההמלצות בארגו� .9

 .פרויקט באמצעות פגישות מעקב תקופתיותליווי הכנת ה .10

 .בחינת טיוטות ספר הפרויקט והמצגת .11

, אחריות,  יזמה: במהל� הפרויקטי�לפרויקט שיתבסס על פעילות התלמיד" ציו� מג�"קביעת  .12

 .איכות הפרויקט, חריצות והבנת החומר התאורטי ויישומו

 לבחינת הגנה י�נותו של התלמיד בקיאותו ומוככדי לבדוק את" בחינת מג� "עריכת .13

 החיצונית על הפרויקט
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 מבנה מצגת הפרויקט

 

 

 מספר

 שקפי� 

 'מס נושא

ש� , ש� המבצע, בו בוצעשהארגו� , נושא הפרויקט –כותרת המצגת  1

 .ש� המנחה והתארי�, בית הספר

1 

 2  . פירוט הנושאי� שייסקרו במצגת הפרויקט–תוכ� המצגת  1

, הנושאי� הנחקרי�,  מטרת העבודהפירוט –ט תקציר הפרויק 2

 . המסקנות וההמלצות, הבעיות ותמצית הממצאי� שהתגלו

3 

 תו� ,תהלי� העבודהוראשי הפרקי� ,  הרקע לביצוע הפרויקט–מבוא  2

 .הדגשת מטרת הפרויקט

4 

 הפרק יפרט את שלבי . החלק העיקרי בפרויקט–תיאור הפרויקט   לנושא4–3

 הצגת :נתוני�ה שלב ניתוח ובה� ,שא בפרויקטהביצוע של כל נו

הטכניקות והמודלי� השוני� , ח� באמצעות הכלי�והנתוני� ונית

בפרק זה יוצגו בקצרה העקרונות . בה� נעשה שימוש בפרויקטש

,  ניתוח הנתוני�נשע�עליה� שהתאורטיי� של המודלי� והטכניקות 

 . וכ� הסיבות לבחירת�

5 

 בהירה ותמציתית של הממצאי�  הצגה–מסקנות והמלצות  2

 ההמלצות התפעוליות לארגו�כ� של  ו, ניתוח�לאחרוהמסקנות 

 .  לשיפור ביצועיו בתחומי� שנסקרובנוגע

6 

 הגדרת מדדי הבקרה התפעולי� לארגו� –מערכת מדידה ובקרה   2

 הגדרת :ובחינת משמעויות יישו� ההמלצות על המדדי� הארגוניי�

 הגדרת ובה�, נתוני� למדדי� שהוגדרושיטות המדידה ואיסו� ה

 .יעדי� להשוואה ופעולות מתקנות בעת סטייה מהיעדי� שהוגדרו

7 

יישו� .  הצגת התכנית ליישו� ההמלצות בארגו�–תכנית יישו�  3

 וכ� ג�בפועל של חלק מההמלצות ובחינת משמעות היישו� בארגו� 

 . וע בפועלהיישו� ובחינת התכנו� מול הביצשל האתגרי� והתועלות 

8 

. תאישימבחינה  ותהנדסימבחינה  סיכו� הפרויקט –סיכו� הפרויקט  2

 יוצג סיכו� הפעילויות שבוצעו תו� התייחסות ת ההנדסימהבחינה

המסקנות , למטרות שהוגדרו בפרק המבוא וכ� ריכוז הממצאי�

 יוצגו האתגרי� וההישגי� העיקרי� ת האישימהבחינה. והמלצות

יכולת יישו� נושאי הלימוד והערכי� ב הואדגש כשה ,בפרויקט

 . המוספי� שקיבל התלמיד במהל� ביצוע הפרויקט

9 
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 מבנה הפרויקט

 

 

 מספר

 עמודי�

 'מס נושא

ש� בית , ש� המבצע, בו בוצעשהארגו� ,  נושא הפרויקט–ד� שער  1

 . ש� המנחה והתארי�, הספר

1 

הבעיות ותמצית , הנושאי� הנחקרי�,  מטרת העבודהפירוט –תקציר  2

 . המסקנות וההמלצות, הממצאי� שהתגלו

2 

,  למנחי� ג�סייעו בפרויקט וכ�שעובדי� להבעת תודה לארגו� ו 1

  .וסייעו בביצועש האחרי�גורמי� ה לכלמורי� ול

3 

מציג את ,  מאפשר התמצאות מהירה בספר הפרויקט�ענייני� התוכ�  1

 .י�דעמוהר ומספאת  וי�הנושא, מספרי הסעיפי�

4 

 תו� ,תהלי� העבודהוראשי הפרקי� ,  הרקע לביצוע הפרויקט–מבוא  2

 . הדגשת מטרת הפרויקט

5 

 הפרק יפרט את שלבי . החלק העיקרי בפרויקט–תיאור הפרויקט   לנושא10–5

 . הביצוע של כל נושא בפרויקט

6 

יקות הטכנ, ח� באמצעות הכלי�ו הצגת הנתוני� ונית–ניתוח נתוני�  לנושא 10–5

בפרק זה יוצגו . בה� נעשה שימוש בפרויקטשוהמודלי� השוני� 

עליה� שבקצרה העקרונות התאורטיי� של המודלי� והטכניקות 

 .וכ� הסיבות לבחירת�, מבוסס ניתוח הנתוני�

 .  בכל נושא שנבח�, לשלב פרק זה בפרק תיאור הפרויקטאפשר

7 

צאי� והמסקנות  הצגה בהירה ותמציתית של הממ–מסקנות והמלצות  2

במטרה לשפר את  ,ההמלצות התפעוליות לארגו�כ� ג�  ניתוח� ולאחר

 . ביצועיו בתחומי� שנסקרו

8 

י� לארגו� י הגדרת מדדי הבקרה התפעול–מערכת מדידה ובקרה   5

הגדרת . ובחינת משמעויות יישו� ההמלצות על המדדי� הארגוניי�

 הגדרת יעדי� ובה�ו שיטות המדידה ואיסו� הנתוני� למדדי� שהוגדר

 .להשוואה ופעולות מתקנות בעת סטייה מהיעדי� שהוגדרו

9  

יישו� בפועל .  הצגת התכנית ליישו� ההמלצות בארגו�–תכנית יישו�  5

 כולל האתגרי� ,של חלק מההמלצות ובחינת משמעות היישו� בארגו�

 . הביצוע בפועללעומתוהתועלות מהיישו� ובחינת התכנו� 

10  
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 מספר

 עמודי�

 'מס נושא

. תאישימבחינה  ות הנדסימבחינה סיכו� הפרויקט –� הפרויקט סיכו 1

 יוצג סיכו� הפעילויות שבוצעו תו� התייחסות תהנדסיה מהבחינה

, המסקנות, ריכוז הממצאי�ג�  וכ� ,למטרות שהוגדרו בפרק המבוא

 יוצגו ת האישימהבחינה. המלצות מניתוח הארגו� ומהיישו� בפועל

יכולת יישו� נושאי בדגש ע�  ,ויקטהאתגרי� וההישגי� העיקרי� בפר

 .הלימוד והערכי� המוספי� שקיבל התלמיד במהל� ביצוע הפרויקט

11 

 12 .נספחי� 

 

 .ביבליוגרפיה

13 

 

 ביבליוגרפיה

 .1998 ,ריקובר'צהוצאת , טכנאי/פרויקט הגמר לתואר הנדסאי , ד� אייגלס .1

 

 

 הערכת הפרויקט

 קריטריוני� להערכה .1

 וני	חלוקת הצי 1.1

  הערכת ספר הפרויקט60% 1.1.1

  הגנה על הפרויקט40% 1.1.2

 דגשי	 1.2

אי� לקבל את ציוני המג� של הפרויקט מהמנחי� לפני ההערכה על מנת למנוע הטיה  1.2.1

 .של ההערכה

יש להערי� את ספר הפרויקט וההגנה על הפרויקט בנפרד ולשקלל את הציוני� על  1.2.2

 .פי מפתח החלוקה שהוגדר

 בהתא� ,בפרויקטי� המוגשי� על ידי יותר מתלמיד אחד ייתכנו ציוני הגנה שוני� 1.2.3

 .לרמה שהוצגה על ידי כל תלמיד במהל� ההגנה על הפרויקט
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 קריטריוני	 להערכה 1.3

 'מס נושא משקל  הערות

  ספר הפרויקט 60% 

 1 מבנה וצורת ההגשה ובהירות הכתיבה 10% 

 2 בהבהירות הכתי 10% 

 3 בקיאות בחומר תאורטי 20% 

 4 אופ� ניתוח הנתוני� והמסקנות  40% 

 5 מסקנות המלצות וסיכו�  20% 

  הגנת הפרויקט 40% 

 1 מצגת הפרויקט  20% 

 2 בקיאות בארגו� ובתהליכי העבודה  5% 

 3 בקיאות בחומר התאורטי של הפרויקט  10% 

 4 ממצאי�בקיאות בנתוני� ובאופ� ניתוח ה 10% 

 5 מהנושאי� העולות מסקנות והמלצות  15% 

 6 מערכות מדידה ובקרה  10% 

 7 תכנית ויישו� בפועל  20% 

 8 סיכו� הפרויקט  10% 

 נוהל הגנה על הפרויקט .2

, בפרויקט שבוצע בזוגות.  או בזוגותיחידהפרויקט יכול להתבצע על ידי תלמיד  2.1

 .י� יחד לשני התלמידעליו תיער�ההגנה 

 :ההגנה על הפרויקט תתבצע בשיטה הבאה 2.2

 .עיקרי הממצאי�את צוות יידרש להציג את הפרויקט וה/התלמיד – 

 .התלמיד יידרש לענות על שאלות שהוכנו מראש על ידי הבוח� – 

 .התלמיד יסתמ� במענה על הפרויקט אשר יימצא בידיו ובידי הבוח� – 

 חש כי זיהה את רמת כאשר הוא ,ל התלמידהבוח� יכול להפסיק את תשובתו ש – 

 .בקיאותו של התלמיד בנושא

יישו� בדגש ע�  לשאול שאלות הגנה על מרבית נושאי הפרויקט להקפידיש  – 

 .בקרהבו
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 :הצגת הפרויקט 2.3

 .תתבצע על ידי התלמיד או הצוות בתחילת ההגנה – 

 .צוות ההצגה לסירוגי� על ידי שני חברי התתנהלבמקרה של צוות  – 

מבוא , בהתבסס על סעיפי תקציר(בהצגת הפרויקט יוצגו הנושאי� הבאי�  – 

 :)וסיכו�

 בו בוצע הפרויקטשהארגו�  – 

 מטרת הפרויקט – 

 ממצאי� עיקריי� – 

 מסקנות והמלצות – 

 הישגי� וקשיי� עיקריי� – 

 :לפרויקט בזוגותלפרויקט בודד ונהלי�  2.4

 פרויקט בודד 2.4.1

 ות דק10 –צגת הפרויקט מש� ה – 

  דקות�20 כ� מש� ההגנה – 

 פרויקט בזוגות 2.4.2

 ות דק15 –מש� הצגת הפרויקט  – 

 ות דק�25 כ� מש� ההגנה – 

השאלות שרמת  לדאוג לכ�יש להקפיד לשאול לסירוגי� את שני חברי הצוות ו – 

 .ה זההתהי

 . לשאול שאלה זהה את שני חברי הצוותאפשר – 

התלמיד האחר יענה על  .כי תשובה תינת� רק על ידי מי שנשאליש להבהיר  – 

 .אליותופנה א� וכאשר היא רק השאלה 

 רשימת שאלות עיקריות במהל� ההגנה 2.4.3

 שאלות כלליות  

 :שאלות פתיחה  

מוצריו העיקריי� מה� ,  מה ייעודו–בו בוצע הפרויקט שתאר את הארגו�  –  

 .בוותהליכי העבודה העיקריי� 

 .הסבר את מטרת הפרויקט –  

 הסבר אילו נושאי� נבחרו לפרויקט ומדוע נבחרו –  

 :שאלות סיכו�  

 ?באילו קשיי� נתקלת במהל� הפרויקט –  

 ?אי� היה שיתו� הפעולה מצד הארגו� –  

 ? המלצותי� ליישו� בארגו��מה –  
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 ?מה יוש� מהמלצות הפרויקט –  

 ?וויעדיהארגו� מה� מדדי  –  

 ?פרויקט המש� בארגו� או בנושאי� שסקרתל בנוגע ההמלצות של� �מה –  

 ?י� של� בפרויקטימה� ההישגי� העיקר –  

 ?מה� הקשיי� העיקריי� של� בפרויקט –  

 ? אחרתעושה מה היית ,א� היית מתחיל את הפרויקט מהתחלה –  

 ?מה תר� ל� הפרויקט באופ� אישי ומקצועי –  

 ?ש� את הנושאי� שנלמדו בארגוני� ליי כעתנית� הא� לדעת� –  

 ?בו ביצעת את הפרויקטשהא� היית מעוניי� לעבוד בארגו�  –  

 ? רכישה או שימוש במוצרי הארגו�בנוגע י�הא� הפרויקט שינה את העדפות –  

 נושאיותשאלות   

 ?מה� עיקרי הממצאי� בנושא –  

 ? בחנת את הנושאשלפיהמה שיטת העבודה  –  

 ?ות� בחרת אומדוע� שבה� השתמשת מה� המודלי –  

 ? המסקנות העיקריות מניתוח הנתוני��מה –  

 ? המסקנות וההמלצות העיקריות�מה –  

 ?מה הכדאיות הכלכלית בביצוע ההמלצות –  

 ?התרומה של יישו� הפעילות בארגו�מה מה הקושי ו –  

 ? המסקנות מיישו� הנושא בארגו��מה –  

 ?שו�מה� הקשי� שנתקלת ביי –  

 ?מה� מדדי ויעדי הבקרה ביישו� –  

 ? תוצאות המדידה של הביצועי� והא� בוצעו פעולות מתקנות�מה –  

 .השוואת התכנו� מול הביצוע בפועל של תכנית היישו� –  
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 נספחי�

 נהלי� טכניי� לכתיבה ועריכה של הפרויקט –נספח א 

 טכנאי/מר לתואר הנדסאי פרויקט הג :הספר המופיע בביבליוגרפיה מומל� להתבסס על

 כללי .1

אפשר . Excelתוכנת ביתבצעו עיבוד נתוני� וגרפי� . WORDתוכנת ח יודפס ויער� ב"הדו .א

 .תוכנות אחרותב להשתמש

אי� צור� ). לפרויקט בודדדפי�  60–50 ( דפי�70–60ח לא יעלה על "מספר הדפי� בגו� הדו .ב

 . מאפשר עבודה מקצועית ברמה גבוההא�המוזכר כמספר הדפי� . ח לשווא"לנפח את הדו

 .4Aגודל הד�  .ג

 .בי� השורות 1.5של  ברווח תיעשהההדפסה  .ד

 .לבני�, נרקיסי�, מרי�, דוד , אריאל: בחר מבי�י ההדפסה י)פונט(גופ�  שמומל� .ה

 ,13, 12 ,11גודל האותיות באנגלית יהיה  .14 או ,13 או ,12גודל האותיות בעברית יהיה  .ו

 .מהבהתא

 .מ" ס3.0–2.5ימי� ושמאל , מ" ס2.5–1.5למעלה ולמטה : מרווח השוליי� .ז

 .תמונה, שרטוט, גר�, טבלה: יש לתת ש� ומספר לכל הצגת נתוני� .ח

,  יש להקפיד על מת� שמות ברורי� לעמודות בטבלאות,)גר� או טבלה(בעת הצגת נתוני�  .ט

 להיות ברורי� ומובני� ג� שעליה�� הוא גרלטבלה ונוגע להכלל ב. לקווי� ולצירי� בגרפי�

 .ח"לא כחלק מהדוו בנפרד בה�כאשר מסתכלי� 

אליו שכדי לציי� את הקטע בביבליוגרפיה ) Foot Notes(יש להשתמש בהערות שוליי�  .י

 .מתייחסי�

 .תחיל בעמוד חדשיפרק חדש  .יא

 .מספר הפרק ושמויצוינו  ובו ד� להוסי�לפני תחילת פרק חדש אפשר  .יב

או , או על ידי גודל אות, Boldאו על ידי ,  להדגיש על ידי קו תחתו�אפשרכותרות לסעיפי�  .יג

 . צור� להגזי�א� אי�, ג� לשלב ביניה�אפשר . על ידי צבע

 .)Enter שתי לחיצות על מקש(יש לקבוע רווח כפול ) שינוי מספור(במעבר לסעי� חדש  .יד

הש� . התוכ�הש� צרי� להגדיר בצורה ברורה את . ש� יתלווהתמונה וגר� , לכל טבלה .טו

 .והמספר יופיעו בכל הפרויקט באותו המקו�
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 מספור .2

 מספור עמודי� .א

 .ח"מש� ברציפות עד סו� הדויימספור העמודי� מתחיל מיד אחרי התוכ� ו – 

 מספור סעיפי� .ב

 ).1.1.1( רמות 3מספור הסעיפי� יכיל לכל היותר  – 

 .ת פרקספרה אחת מסמנ – 

 .תמונות, גרפי�, מספור טבלאות .ג

 .ח ואפשר בתו� כל פרק"אפשר למספר במספור ר� מתחילת הדו .ד

 תיקרא טבלה 5.2טבלה השייכת לסעי� : להל� המחשה לשיטת מספור ר� בתו� כל פרק – 

5.2. 

. 5.2–2יה טבלה י והשנ,5.2–1הראשונה תיקרא טבלה , טבלאותשתי א� באותו סעי� יש  – 

 על מספר פרקי� בה בעת כי הוא מאפשר לעבוד מומל�מוש בשיטת מספור זאת השי

 .בצורה מסודרת ומאורגנת

 .המוצג בסעי� הקוד�, ותמונות , גרפי�,  כמו מספור טבלאות�מספור נספחי�  .ה

 

 טופס הצעה לפרויקט

 

 כותרת הנושאת את ראש הד� הסטנדרטי

 של ניר המכתבי� של המכללה

 גמר לתואר הנדסאיהצעת נושא לעבודת 

 יה וניהוליבמגמת תעש

 

 עבודה ליחיד]    [ פרויקט הנדסאי]    [ 

פרויקט המש� לפרויקט טכנאי]    [ 
1

 ]X [עבודה לזוג 

 

 :הנושא .1

 ש� הנושא 

 _____________________________________________________________ 

                                                    

1

 .יש לצר� את טופס ההצעה לפרויקט טכנאי שאושר
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 אור מורחב של הנושאית 

 _____________________________________________________________ 

 _____________________________________________________________ 

 

 :המנחה .2

  .XXXX :תואר  ,XXXXXXXXX: ז"ת ,XXXXXXXXXX :ש

 

 :שמות התלמידי� .3

 1 .YYYYYYYYYY  חתימה  ,11 1111111: טלפו� , 111111111: ז"ת: 

 2 .ZZZZZZZZZZZ,  חתימה  ,22 2222222: טלפו� ,222222222: ז."ת: 

 

 :)לסמ� יותר מאפשרות אחתיש  . את המתאי� בקונוסמ(אופי הפרויקט  .4

 ניסוי/חקר .1

 תכנו� .2

 אור תהלי�ית/סקירה .3

 מדמה תהלי�/ת דגיבני .4

5.  יישו

 ית אב טיפוסיתכנו� ובנ .6

 

 ):אור כלליית(מקו� ביצוע הפרויקט  .5

 _____________________________________________________________ 

 _____________________________________________________________ 

 

 :אור הנושאית .6

 במסגרת הפרויקט נעסוק בנושאי הבאי

 _____________________________________________________________ 

 _____________________________________________________________ 

 

 :תחו� יישו� .7

 _____________________________________________________________ 

 _____________________________________________________________ 
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 :כלי� ושיטות .8

 במסגרת המקצוע שנרכשווני להשתמש בכלי הטכניי ובמהל� ביצוע הפרויקט אנו מתכ

 :כגו�, ה וניהוליהנדסאי תעשי

 _____________________________________________________________ 

 _____________________________________________________________ 

 

 :ביבליוגרפיה .9

 _____________________________________________________________ 

 _____________________________________________________________ 

 

 

 אישור עקרוני לביצוע הפרויקט

 

 

 

 

 

  חתימת ראש המגמה  חתימת המנחה 

   

 

 

 

  

   אישור הוועדה  
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  הנחיות כלליות– בנספח 

 

  שלושה�  תלמיד בודדיפרויקט המוגש על ידב( נושאי לפחות בפרויקט ארבעה לבחור יש .א

 .)חותנושאי לפ

 ג לבחור אפשרלגבי שאר הנושאי . ד"חובה לבחור לפחות נושא אחד מנושאי כיתה י .ב

 .בנושאי הקלסיי כגו� הנדסת ייצור ותכנו� ופיקוח על הייצור

 .יש להציג מודל ממוחשב כחלק מתכנית היישו של אחד הנושאי שהוצגו .ג

תחו הערכת ביצועי מי וכ� טכניקות מתחו ניהול פרויקטבחובה להשתמש בכלי ו .ד

 .למדידה ובקרה

 

 

  מבנה הפרויקט– גנספח 

 מבנה כללי

 .בהמש�, בו ה מופיעי בהנחיה זושלפי הסדר , הבאי" חומרי"ח מכיל את ה"הדו

 כריכה קדמית .1

 ד� שער .2

 ההצעה המאושרת או צילו שלה .3

4.  תוכ� הענייני

  תמצית מנהלי�תקציר  .5

 הבעת תודה .6

 ח"גו� הדו .7

 מבוא 7.1 

 אור הפרויקטית 7.2 

 7.3  ניתוח נתוני

 מסקנות והמלצות 7.4 

 מערכות מדידה ובקרה 7.5 

 7.6  תכנית יישו

 7.7  סיכו

8.  נספחי

 ביבליוגרפיה .9

 כריכה אחורית .10
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 כריכה .1

 :הפרטי� הבאי�את  תכלול

 ש� המוסד החינוכי �

 נאי או לתואר הנדסאיפרויקט לתואר טכ: הפרויקט סוג �

 נושא הפרויקט �

 שמות התלמידי� המגישי� �

 תארי� ההגשה �

 ד� שער .2

 )כל הפרטי� המופיעי� בד� שער לענוס� ( את הפרטי� הבאי� יכלול

 תארי� החתימה של מנחה הפרויקט, חתימה , תואר, ש� �

 תארי� החתימה של מרכז המגמה, חתימה , תואר, ש� �

או א� , כל הפרויקטי�לליט א� הכריכה וד� השער יהיו אחידי� המוסד החינוכי יח �

 .תינת� לתלמידי� יד חופשית

 העתק מהצעת הפרויקט שאושרה על ידי משרד החינו� – הצעה מאושרת .3

 תוכ� הענייני� .4

הוא מכיל את . ח"תוכ� הענייני� מקי� את החומר מתחילת תקציר המנהלי� ועד סו� הדו

 .מוד ההתחלהוע, שמו, מספר הסעי�

רשימת נספחי� , רשימת טבלאות,  רשימת שרטוטי�ג� התוכ� יכלולבה� שיש מקרי� 

 .ועוד

 תקציר מנהלי� .5

המסקנות וההמלצות למנהל הבכיר שאינו קורא את כל ,  את עיקרי הממצאי�להציג נועד

ומטרתה לספק למנהל בסיס , ח"תמצית המנהלי� היא תמצית הדו. ח המפורט"הדו

 .ח"לטות בלי שיצטר� לקרוא את כל הדולקבלת הח

העוסק בנושא , ח"פרק בדו. ח" בהתאמה למבנה הדובדר� כללמבנה תמצית המנהלי� הוא 

 .ייוצג על ידי סעי� בתמצית המנהלי�, משמעותבעל 

 הבעת תודה .6
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נוס� , בו נער� הפרויקטשפרויקט הגמר מיועדת להשאיר רוש� טוב בארגו� בהבעת התודה 

ההזדמנות שניתנה על לארגו� הסטודנטי� יודו .  מהפרויקטשמפיק הארגו�תועלת ה על

א� הייתה עזרה נוספת מלבד . מ� במהל� הפרויקטשעולאנשי� , פרויקטאת ה לבצע לה�

 .זה המקו� להודות בקצרה, הנחית המנחה 

 ח"גו� הדו .7

 מבוא 7.1 

 . ולמגמותיואי� הוא מתקשר למצב הארגו�ו,  מדוע הוא נבחר� נושא הפרויקט �

 . הגדרת המטרה כפי שהוגדרה בהצעת הפרויקט� מטרת הפרויקט �

אור קצר של יארגוני ותהמבנה ה תו� ציו�, אור כללי של מקו� עריכת הפרויקטית �

.  יש להוסי� תרשי� מער� סכמתי,לפי שיקול דעת המנחה, לעתי�. התפקידי�

כדי ,  נער� הפרויקטבושאור כללי ענייני של המפעל י תלכלולסעי� זה צרי� 

ג� כאשר מכיני� סעי� זה לפי .  שלוהסביבה ואת הרקעויכיר את שהקורא יבי� 

 .פרסו�של הדברי� בלי לגלוש ל יש להקפיד על הצגה עניינית ,חומר פרסומי

 

 אור הפרויקטית 7.2 

מעי�  המשמשתיהיה יחידה שלמה  שח יוצג בפרק אחד"כל נושא שטופל במסגרת הדו 

 : את הפרטי� הבאי�ולויכל, נושא מוגדרב ,עצמווא לכשהפרויקט 

 .הסבר על השתלבות הנושא המסוי� בתו� מסגרת הפרויקט ולאור מטרתו � 

חומר . ציו� הגישה שנבחרה לטיפול בנושא והקשר שלה לחומר הרקע התאורטי � 

 .ח עצמו"לא כחלק מהדוו בנספח באהרקע התאורטי עצמו יו

ראיונות , מידות, מערכות הארגו�( בפרק זה ה� שימושנעשה במקורות הנתוני� ש � 

 .)ועוד

 

 ניתוח נתוני� 7.3 

בתרשימי� מוסברי� ובסיכומי הממצאי� ,  המצב הקי� יתואר במלל�מצב קיי�  

המשמעות וכ�  ,יו ניתוח המצב הקיי� ומשמעויות.)ממצאי� מפורטי� יוצגו בנספח(

 .שהתגלוהכמותית של הבעיות 

יתרונות להציג או , להוכיח כדאיות, חלופותסעי� זה יש לבחו� ב �מסקנות והמלצות  

 .מועדפי�אחרי� 

בה תואר המצב ש באותה המתכונת ההצעה החלופיתאור י ת�בחירת חלופה מועדפת  

 .י�יהק

 .כדאיות� והוכחת כדאיות או איהחלופיהשוואה כמותית בי� המצב הקיי� והמצב  
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 במישרי�המלצות לביצוע הנובעות : וגי המלצות יש שני ס� מסקנות והמלצות לביצוע 

נושאי� נוספי� שהתגלו במל� העבודה ולא היו על בדיקת  והמלצות ;מהפעילות בנושא

 .חלק מהגדרת הנושא

 מסקנות והמלצות 7.4 

ואשר הצגה בהירה ותמציתית של הממצאי� והמסקנות שנסקרו בנושאי� השוני�  

קביעת תלויות וסדרי , ההדדיות ביניה� כולל בחינת ההשפעות ,טופלו בפרויקט

 .שי� ליישו�ודרהעדיפויות לביצוע והערכת תכנית ומשאבי� 

 

 מערכות מדידה ובקרה 7.5 

 יישו� ההמלצות על ההשלכות שלי� לארגו� ובחינת יהגדרת מדדי הבקרה התפעול 

 כולל ,הגדרת שיטות המדידה ואיסו� הנתוני� למדדי� שהוגדרו. המדדי� הארגוניי�

 .יעדי� להשוואה ופעולות מתקנות בעת סטייה מהיעדי� שהוגדרו

 

 תכנית יישו� 7.6 

יישו� בפועל של חלק מההמלצות ובחינת . הצגת התכנית ליישו� ההמלצות בארגו� 

היישו� ובחינת התכנו� שנובעי�  כולל האתגרי� והתועלות ,משמעות היישו� בארגו�

 .מול הביצוע בפועל

 

 סיכו� הדוח 7.7 

 , ומטפלי� בכל נושא בנפרדמרחיבי� אחר כ�, ח מגדירי� מטרה כוללת"חילת הדובת 

מסכמי� את עיקרי המסקנות וההמלצות מכל . ל יחדובסיכו� קושרי� שוב את הכ

 את מטרת הפרויקט כפי כדי לייש�כול� " מתחברי�"הנושאי� ומראי� אי� ה� 

 .שהוגדרה בתחילת העבודה

 נספחי� .8

חומרי� אלה . בה� נעשה שימוש במהל� הפרויקטשכל החומרי� הנספחי� מכילי� את 

) במציאות(מתעדי� את העבודה שהושקעה ומאפשרי� ה� , ה� חלק מהפרויקט, חשובי�

 כל יופיעו רק סיכומי� בעוד שבנספחי� יופיעובגו� הפרויקט . לחזור ולשחזר נושאי עבר

, ח"ה שוטפת של הדולאפשר קריאהיא המטרה . דפי הנתוני� והחישובי� המפורטי�

להל� דוגמאות לפרטי� . את התפתחות הנושאבכל פרק כאשר הקורא יכול להבי� בפשטות 

 :שיופיעו בנספחי�
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. התלמידי� חייבי� לכתוב רקע מקצועי לפי ספרות לכל נושא� רקע תאורטי �
2

 

ו ח יוצג"בגו� הדו.  כל דפי איסו� הנתוני� והחישובי� יופיעו בנספח�במדידת עבודה  �

 . אחרי�מסכמי�הזמני� המוקצבי� ונתוני� 

תנועת כלי אחרי מעקב , מחזורי�חקר לא, תצפיות , ראיונות�באיסו� נתוני� בשטח  �

 .ח"והסיכומי� בגו� הדו, יוצגו דפי האיסו� בנספח � רכב

 .ועוד יוצגו בנספחי�, )פרוספקטי�(עלוני� , חומרי� של הארגו� כמו דוחות �

 ביבליוגרפיה .9

בה� השתמשו ועליה� נסמכו ש את כל המקורות תכלולמה הביבליוגרפית הרשי

 .תה אי� מקומו ברשימה הביבליוגרפיתיחומר שנלמד בכ. התלמידי� בעת ביצוע הפרויקט

 :להל� הפרטי� שיש לציי� בעת הכנת רשימה ביבליוגרפית ביחס לכל פריט ברשימה

 .השנת הוצא, ר מהדורהמספ, ש� ההוצאה ,ש� הספר או הפרסו�, י�/שמות המחבר

 

                                                    

2

לכ� העברנו אותו ו ,"ניפוח" תמרי� ל משמשח וג�" לקריאת הדושהדבר מפריעמצאנו . ח"מהדו קטע זה הופיע כחלק כהעד 

 .לנספחי�


