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 התפיסה הרעיונית .1

 יםנדרשבעבודה זו  יה וניהול. יתעש טכנאישל הלימודים לתואר  דרישת חובה היא מתהגמר המסכ עבודת

ש ספר יהגלהם ומודיבמהלך ליחקר נושא  מתוך תכניות שלמדו להתמודד עם תהליך מלא של  יםהתלמיד

ן יישום של חלק מל  עסקיתמסקנות וההמלצות, תכנית הניתוח, ה, החקרלבי הכולל את כל ש עבודת הגמר

 ההמלצות.

בתחומי  להתמודד עם תהליך בחינת פעילות ארגונית יםשל התלמיד םלשקף את יכולת הנועד העבודה

ייעול ושיפור שם ל במהלך הלימודים למדות שנוטכניקו יישום כליםו מחקר , איתור נושאילוגיסטיקה ושיווק

התכנית הנובעות מהחקר.  מלצותהליישום ה עסקית תכנית. בנוסף, ידרשו התלמידים להכין רגוןיצועי האב

בו התלמיד חייב להיות בקיא ביעדי הפרויקט, משלב איסוף החומר, שאינטגרטיבי,  העסקית היא מסמך

 . שונים םטייבבהיניות ניתוחו ועד גיבוש מדואיגודו 

הצגת בטכניקות, המשמשים בניתוח ביצועי הארגון, בים ונסות בכלתאפשר לתלמיד להתהכנת התכנית 

 פני מקבלי ההחלטות.לממצאים והמלצות באופן מובנה 

 

 מטרות לימודיות .2

  ימוד לה ידע שנרכש בתחומיהיישום תוך  ,נושא נבחר מתחום לוגיסטיקה ו/או שיווק בחברהבחקר ביצוע

 .מהבמג

 .איתור, איסוף וניתוח מידע רלוונטי 

 של היתכנות הפרויקט. קור שע סקביצו 

  הסקת מסקנות.וממצאים הצגת 

 מתן המלצות לפעולה. 

  פני מקבלי ההחלטות.ל ההצגתותכנית עסקית הכנת 

 

 רכי הנחיהד .3

אחד צריכה להיעשות תוך שימוש בשיטות הוראה ובאמצעי הוראה מגוונים. מצד  הנחיית פרויקט הגמר

ר לימוד שיטת ביצוע פרויקט בארגון ואופן כתיבת ומצד אח על נושאים שנלמדו במקצועות השונים, חזרה

 .כנית העסקיתווהת ספר הפרויקט

 

 

 

 

 

 

 

 





 

 שיטות לימוד מומלצות .4

 ת העסקית.חזרה ומיקוד על נושאים עיקריים בתחומי תעשייה וניהול, המיושמים בתכני 

 עסקית.נית ל תכלימוד טכניקת כתיבה ועריכה ש 

  בארגונים דומים.קט ו/או בו מבוצע הפרוישסיור בארגון 

 איון אנשי מקצוע בתחום הרלוונטי(.יק איכותיים )רועריכת סקרי ש 

 למ"ס, ספרות מקצועית ועוד( איסוף מידע בתחומים השונים ממאגרי מידע(. 

 לימוד יישום נושאי הפרויקט השונים באמצעות תוכנות מתאימות. 

 קיות שבוצעו.ת עסכניווהצגת ת 

 

 יקטתפקידו של המנחה בפרו .5

 יתור ארגון לביצוע הפרויקט.ה באהנחי .1

 לביצוע הפרויקט.סיוע בשכנוע הארגון להסכים  .2

 רכת היקף הזמן והמורכבות.סיוע בבחירת הנושאים לבחינה בפרויקט ובהע .3

 סיוע בגיבוש ההצעה לפרויקט. .4

 עה.ביצוהכנת תכנית העבודה לפרויקט ומעקב אחר סיוע ב .5

 סיוע באיתור מקורות מידע. .6

ליישום ואופן ים הפרויקטים, תוך בחינת הנושאים הניתנים רגונים שבהם מבוצעמידים באליווי התל .7

 ביצועו של הפרויקט.

 הבקרה הארגוניים. ליווי הגדרת המדדים וכלי .8

 ההחלטות בארגון על הנושאים ליישום. ליווי יישום ההמלצות בארגון, גם בשלב קבלת .9

 תיות.נת הפרויקט באמצעות פגישות מעקב תקופהכ ווייל .10

 .תוכנית העסקיתת טיוטות ספר הפרויקט והינבח .11

ריצות מהלך הפרויקט: יזמה, אחריות, חיתבסס על פעילות התלמידים בקביעת "ציון מגן" לפרויקט ש .12

 והבנת החומר התאורטי ויישומו, איכות הפרויקט.

נית על חינת הגנה החיצונותו של התלמידים לבומוכותו חינת מגן" כדי לבדוק את בקיאעריכת "ב .13

 פרויקטה

 

 

 

 

 

 





 הנחיות כלליות .6

 . )הגשה בזוגות( קיתסכתוב ולערוך תכנית עיש ל א.

 ת המוצעות .שימוש ביישום נושאי הפרויקט באמצעות אחת התוכנויש להציג  ב.

 דידה ועים למביצ ערכתטים וכן מתחום הכניקות מתחום ניהול פרויקחובה להשתמש בכלים ובט ד.

 ובקרה.     

 

 

 גמה הבית ספרילרכז המהנחיות  .7

יש לוודא כי בית הספר מוזן לכל מורה מנחה על פי המקצועות הרלוונטיים במוקד המקצוע באתר  .א

 ion.gov.ilhttp://moked.educat -המגמה 

 :ל הקשור לת הבית ספרית בכל ידי רכז/ת הבגרויוות עבחיניש לוודא ביצוע הנחיות אגף ה .ב

 לשאלון ההתמחות במנב"סנט, בהתאם לקבוצות הלימוד שנפתחו ידים התלמ שיוך

חוזר השנה בתוכנות ההשלמה. יש להקפיד כי השיוך מבוצע בהתאם להנחיות  בתחילת

צע יבו כות השונות והחלוקה בכל אחד מהן מהם ההסממפורטי אשר בואגף הבחינות 

 (.מוביל והתמחות) תחיצוני ותהיבחנות פנימית ומה בהיבחנב

      הקמת דרישה בשילובית: לאחר ביצוע השיוך, יש להקים דרישה בשילובית בהתאם

הלימוד שהוגדרו בתוכנות ההשלמה. יש להקים דרישה בין אם ההיבחנות היא  לקבוצות

 .פנימית בין אם היאחיצונית ו

    ד.הזנת ספר הפרויקט במוע 

    לוודא משלוח  בוחנים במועד. )יש וןזימSMS  מהמערכת לבוחנים וקבלתם על ידי

 הבוחנים(.

 :לשלוח למדריך הארצי במייל את .ג

o  גמר רשימת נושאי פרויקט/עבודות - 4נספח יחד עם  הצעות הפרויקטטפסי  – 1נספח. 

o  נוי הצעהיש - 2ור מהמדריך הארצי לנספח שית אקבללוודא  -לא אושר  1במידה שנספח 

 רלעבודת גמ

 יבחנות עם הבוחנים.מועדי ההלתאם את  .ד

 וודא הזנת ציוני מגן במועד.ל .ה

 ולכל בוחן יש ספר פרויקט מודפס וכרוך במועד ההיבחנות.לוודא כי לכל תלמיד  .ו

. )ראה יביםהמחי, וזימון בוחנים על פי התאריכים הפרויקט"הזנת "ספר זנת הצעת הפרויקט, ה .ז

 סעיף הבא(

 
 

 

 

 

 
 יביםכים מחיריתא .8
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 עבודת גמר חייבת באישור בכתב. ההצעה תאושר על ידי ועדה מטעם ה של הצע :הגשת ההצעה ואישורה

ות למדריך הארצי במייל, ותוזן על פי הנחי המפמ"ר. הצעת העבודה תוגש ע"י המנחה ו/או רכז המגמה

   שילובית. למערכת יספר הביתאגף הבחינות על ידי רכז/ת הבגרויות 

 .XX/31/11 ה: ההצע שתהג חרוןא מועד 

 צעת הפרויקט אושר על ידי יעדת המפמ"ר באמצעות המדריך הארצי יוכל התלמיד להתחיל וה היה

 בכתיבת העבודה.

  לבצע תיקונים יש  – ציך הארהמדריהיה והצעת הפרויקט לא אושרה על ידי ועדת המפמ"ר באמצעות

 -יאוחר מ ישור הפיקוח לאות דעת ולאתועבר לחוההצעה המתוקנת דת המפמ"ר. י ועל ידכפי הנדרש ע

20/12/XX התלמיד להתחיל בכתיבת העבודה התיקון, יוכל רק לאחר אישור. 

  פרויקט, והזנת: הצעות  שילובית)שיוך תלמידים(, הקמת דרישות ב "סנטמנבתאריכי ההזנה במערכת

י הנחיות אגף הבחינות פרית על פעל ידי רכזת הבגרויות הבית סו צעבוי –רויקט וזימון בוחנים ספרי פ

 הגשת פרויקטים בחינוך הטכנולוגי". תהנחיו", תחת  )edu.gov.il(הנחיות ונהלים -
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 ("טפרויקר הפס") -עבודת הגמרל מבנה כללי .9

 מרכיבים: עבודת חקר, תוכנית עסקית ומצגת 3עבודת הגמר תכלול 
 

 יםעמוד תוכן נושא מס'
  עבודת החקר 1

נושא את  שיכלול דף שער 1.1
 עבודהה

ות"ז שם שם החברה שבה בוצעה העבודה, 
 תאריך ההגשה ,שם וסמל בית הספר ,התלמיד

 .חהושם המנ

1 

ודה, מטרת העב צר, פירוטתיאור הארגון בק תקציר 1.2
, , הבעיותתמצית, מצב קיים, המחקרהנושא 

 הממצאים שהתגלו, המסקנות וההמלצות.

3 - 2 

לארגון ולעובדים שסייעו בפרויקט וכן גם  הבעת תודה 1.3
רים למנחים, למורים ולכל הגורמים האח

 שסייעו בביצועו.

1 

ון משנה וסימפרקים ראשיים ופרקי  ובכלל זה םיניעניהתוכן  1.4
 .עמודים

1 

הרקע לביצוע העבודה, ראשי הפרקים ותהליך  מבוא 1.5
 תוך הדגשת מטרת הפרויקט. העבודה

2 

ת יהשוק ואסטרטגי תיאור 1.6

 שיווקה

מהות העסק ופעילותו, מהות הצורך ותיאור 
ק ותוצאותיו, פוטנציאל שוק, סקר שיוו
ובכלל זה יבה העסקית ב, הסוחותמאפייני לק

ת, תחזית מתחרים והתחרונף, הת העסביב
 ת שיווקיירות ואסטרטגיכמ

10 - 5 

חלקים העיקרים בעבודה. הפרק ן האחד מ תהליך החקר 1.7
 יפרט את שלבי הביצוע של כל נושא בפרויקט

ים, והצגת הנתונים וניתוחם באמצעות הכל
ה נעש הטכניקות והמודלים השונים שבהם

צרה מוש בפרויקט. בפרק זה יוצגו בקשי
התאורטיים של המודלים נות עקרוה

והטכניקות שעליהם מבוסס ניתוח הנתונים, 
 וכן הסיבות לבחירתן.

15 - 10 

הצגה בהירה ותמציתית של הממצאים  דיון ומסקנות 1.8
והמסקנות לאחר ניתוחם וכן גם ההמלצות 

יו התפעוליות לארגון, במטרה לשפר את ביצוע
 .ים שנסקרותחומב

2 

 12 - 17 ם ההמלצותישולי *עסקיתכנית הוהת 2

 סיכום מנהלים 2.1 

 

הארגון,  את יכלול ויציגמנהלים סיכום ה
 עיקרי המסקנות וההמלצותהשוק, החקר ו
 תחברים"איך הם "מיראה מכל הנושאים ו

ט כפי כולם כדי ליישם את מטרת הפרויק
 שהוגדרה בתחילת העבודה.

 כנית העסקיתוהתקי רפ 2.2 

הצגה התוכנית השיווקית כפי שהוצגה  תיווקיית שתוכנ 2.2.1  
בעבודת הגמר, בצורה התואמת את המבנה של 

 כנית העסקית.והת

)ייצור עצמי/ מיקור חוץ, לוגיסטיקה הכרוכה  תכנית הייצור 2.2.2  
, (לייניות רכש וכובייצור, מדיניות מלאי, מד

 .יתכנית העסקוליישום הת

ון, דוח רווח ושיהם, מבנה ההושימהון  צורכי נית מימוניתתכ 2.2.3  
 .נקודת איזון, כדאיות השקעה ווהפסד

ארגון, ניהול וכוח  2.2.4  
 אדם

מבנה ניהולי, היערכות תפעולית בעקבות 
 .ליהפרויקט, היערכות כוח אדם ותגמולו וכו





 טרותהתייחסות למהעבודה תוך  סיכום בודהם העסיכו 3
מצאים, ריכוז המ ,ו בפרק המבואגדרשהו

 .שהתקבלומלצות ההו סקנותמה

2 - 1 

האתגרים וההישגים  סיכום המציג את רפלקציה 4
של יכולת יישום על דגש ב עבודה,העיקרים ב

ושאי הלימוד והערכים המוספים שקיבל נ
 התלמיד במהלך ביצוע הפרויקט.

1 

 רשימת מקורות 5

 

ל את כ לתכלורפית הרשימה הביבליוג
כו עליהם נסמהמקורות שבהם השתמשו ו

חומר )התלמידים בעת ביצוע הפרויקט. 
שנלמד בכיתה אין מקומו ברשימה 

 .(הביבליוגרפית

1 

פחים מכילים את כל החומרים שבהם הנס נספחים 6
שימוש במהלך הפרויקט. חומרים אלה  נעשה

הם מתעדים  ק מהפרויקט,ובים, הם חלחש
פשרים )במציאות( מאעה ושהושק את העבודה

  בר.ר נושאי עלחזור ולשחז

 

ללא  –משמשת כמשלימה לכריכה הקדמית  כריכה אחורית 7
 סימנים כלשהם

1 

ים ובינוניים, כנית עסקית אפשר לראות באתר של הרשות לעסקים קטנומבנה ודוגמאות לת הערה: *

 עסק", בקטגוריה של תכנית עסקית.בכותרת "ניהול והקמת 

 רויקטהפצגת מבנה מ .10

 דהה לכל עבומצגת הפרויקט הינה חוב
 

 מספר שקפים  נושא מס'

נושא הפרויקט, הארגון שבו בוצע, שם המבצע, שם  –כותרת המצגת  1   
 בית הספר, שם המנחה והתאריך.

1 

 1 פירוט הנושאים שייסקרו במצגת הפרויקט.  –תוכן המצגת  2

ט מטרת העבודה, רופי, הארגוןתיאור קצר של  –תקציר הפרויקט  3
וגישות תיאורטיות, הבעיות ותמצית  רים, כליםהנושאים הנחק

 שהתגלו, המסקנות וההמלצות.  הממצאים

2 

הרקע לביצוע הפרויקט, ראשי הפרקים ותהליך העבודה, תוך  –מבוא  4
 הדגשת מטרת הפרויקט.

1 

  1-2 ת השיווקהשוק ואסטרטגייתיאור  5

 1-2 תסקנויון ומתהליך החקר , ד 6

 4-5 ות, תכנית פיננסית, ארגון וכ"אמוצר/שיר תכנית עסקית : שיווק, 7

 1-2 סיכום הפרויקט  8

 1 רפלקציה 9

 13 - 17 סה"כ שקפים 

 





 יקטהערכת הפרו .11

 טרם הכניסה חשוב שהתלמידים יכירו מלכתחילה את תהליך ההערכה ומרכיביו. יש לעשות זאת ב

 לתהליך העבודה ובמהלכו.

 ה תישלח לביה"ס.ות והודעה מתאימאגף הבחינמעריך יינתן על ידי -וי לבוחןניהמ כתב 

 ה"ס לתאם עם הבוחן את מועד הבחינה.על בי 

 ,ימסרו לא יאוחר משבועיים לפני מועד ההגנה שתואם ולא  הגשת העבודות להערכה לבוחן חיצוני

 .תכל תאריך אחר שיקבע ע"י אגף הבחינואו   XX/10/05יאוחר מהתאריך 

 של המרב"ד.  ת ציון העבודות באפליקציהחר ביצוע ההגנה, יזין הבוחן אאל 

  ות בית הספר להזין את ציוני המגן של התלמידים בהתאם להנחיות של אגף הבחינבאחריות

 במשרד החינוך. 

 קריטריונים להערכה .12

 60% הערכת ספר הפרויקט 

 40%  על הפרויקטהגנה 

 הערות משקל  נושא מס'
  60% טקיפרוספר ה     

  30% עבודת חקר 
  5% מבנה וצורת ההגשה ובהירות הכתיבה 1 
  5% קיאות בחומר תיאורטיב 2 
  10% אופן ניתוח הנתונים והמסקנות 3 
  10% מסקנות המלצות וסיכום 4 
  30% תכנית עסקית 
  5% תיאור העסק 1 
  5% ת שיווקיתתוכני 2 
  5% )תורמט חזון, אסטרטגיה,)מודל עסקי  3 
  5% (...ת, מכירו ור,ייצ)תפעול וארגון  4 
  10% ם,...(תחזית רו"ה, תזרים מזומני)תכנית פיננסית  5 

  40% הגנת הפרויקט
  20% .מצגת הפרויקט  1
  20% בקיאות בארגון ובתהליכי העבודה ובחומר התיאורטי של הפרויקט 2
  15% נתונים ובאופן ניתוח הממצאיםבקיאות ב 3
  25% שאים צות העולות מהנומסקנות והמל 4
  10% מערכות מדידה ובקרה  5
  10% סיכום הפרויקט 6

 

 דגשים .13

  אין לקבל את ציוני המגן של הפרויקט מהמנחים לפני ההערכה על מנת למנוע הטיה של
 ההערכה.

 ח פתהגנה על הפרויקט בנפרד ולשקלל את הציונים על פי מיקט והיש להעריך את ספר הפרו
 דר.גהחלוקה שהו

 די יותר מתלמיד אחד ייתכנו ציוני הגנה שונים, בהתאם לרמה בפרויקטים המוגשים על י
 שהוצגה על ידי כל תלמיד במהלך ההגנה על הפרויקט.

 





 נהלים טכניים לכתיבה ועריכה של הפרויקט .14

 כללי
. אפשר Excel. עיבוד נתונים וגרפים יתבצעו בתוכנת WORDתוכנת הדו"ח יודפס ויערך ב א.

 תוכנות אחרות.ש במלהשת
דפים לפרויקט בודד(. אין צורך לנפח  60–50פים )ד 70–60לא יעלה על  העבודה מספר הדפים בגוף ב.

 לשווא. מספר הדפים המוזכר כאן מאפשר עבודה מקצועית ברמה גבוהה.העבודה את 
 .4Aגודל הדף  ג.
 בין השורות. 1.5ההדפסה תיעשה ברווח של  ד.
 פסה ייבחר מבין: אריאל, דוד , מרים, נרקיסים, לבנים.דהה לץ שגופן )פונט(מומ ה.

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

 ס"מ. 3.0–2.5ושמאל  ס"מ, ימין 2.5–1.5מרווח השוליים: למעלה ולמטה  ז.
 שרטוט, תמונה. ,גרףנתונים: טבלה,  יש לתת שם ומספר לכל הצגת ח.
להקפיד על מתן שמות ברורים לעמודות בטבלאות, לקווים בעת הצגת נתונים )גרף או טבלה(, יש  ט.

ולצירים בגרפים. הכלל בנוגע לטבלה ולגרף הוא שעליהם להיות ברורים ומובנים גם כאשר 
 הם בנפרד ולא כחלק מהדו"ח.מסתכלים ב

כדי לציין את הקטע בביבליוגרפיה שאליו  (Foot Notesוליים )יש להשתמש בהערות ש י.
 מתייחסים.

 רק חדש יתחיל בעמוד חדש.פ יא.
 לפני תחילת פרק חדש אפשר להוסיף דף ובו יצוינו מספר הפרק ושמו. יב.
, או על ידי גודל אות, או על ידי Boldו על ידי כותרות לסעיפים אפשר להדגיש על ידי קו תחתון, א יג.

 יהם, אך אין צורך להגזים.נבי ע. אפשר גם לשלבצב
 .מספור( יש לקבוע רווח כפולבמעבר לסעיף חדש )שינוי  יד.
לכל טבלה, גרף ותמונה יתלווה שם. השם צריך להגדיר בצורה ברורה את התוכן. השם והמספר  טו.

 מקום.יופיעו בכל הפרויקט באותו ה
 

 מספור
 מספור עמודים א.

 ויימשך ברציפות עד סוף הדו"ח. וכןתתחיל מיד אחרי המספור העמודים מ – 
 מספור סעיפים ב.

 (.1.1.1רמות ) 3מספור הסעיפים יכיל לכל היותר  – 
 ספרה אחת מסמנת פרק. – 

 מספור טבלאות, גרפים, תמונות. ג.
 ר בתוך כל פרק.אפשר למספר במספור רץ מתחילת הדו"ח ואפש ד.

 .5.2תיקרא טבלה  5.2כת לסעיף שייהך כל פרק: טבלה להלן המחשה לשיטת מספור רץ בתו – 
. 5.2–2, והשנייה טבלה 5.2–1שתי טבלאות, הראשונה תיקרא טבלה אם באותו סעיף יש  – 

השימוש בשיטת מספור זאת מומלץ כי הוא מאפשר לעבוד בה בעת על מספר פרקים בצורה 
 מאורגנת.מסודרת ו

 ג בסעיף הקודם.מוצהפים, ותמונות , כמו מספור טבלאות, גר -מספור נספחים  ה.





 נוהל הגנה על הפרויקט .15

 עליו בצע  ות. בפרויקט שבוצע בזוגות, ההגנהלהתבצע על ידי תלמיד יחיד או בזוג הפרויקט יכול
 בשיטה הבאה:

o .התלמיד/הצוות יידרש להציג את הפרויקט ואת עיקרי הממצאים 

o  הבוחן.התלמיד יידרש לענות על שאלות שהוכנו מראש על ידי 

o במענה על הפרויקט אשר יימצא בידיו ובידי הבוחן. תמךסהתלמיד י 

o וחן יכול להפסיק את תשובתו של התלמיד, כאשר הוא חש כי זיהה את רמת בקיאותו של הב
 התלמיד בנושא.

o דגש ביישום ובבקרה. יש להקפיד לשאול שאלות הגנה על מרבית נושאי הפרויקט עם 

 :הצגת הפרויקט 

o  ילת ההגנה.בתח התלמיד או הצוותתתבצע על ידי 

o  ידי שני חברי הצוות.במקרה של צוות תתנהל ההצגה לסירוגין על 

o :)בהצגת הפרויקט יוצגו הנושאים הבאים )בהתבסס על סעיפי תקציר, מבוא וסיכום 

o הארגון שבו בוצע הפרויקט 

o מטרת הפרויקט 

o יםממצאים עיקרי 

o מסקנות והמלצות 

o הישגים וקשיים עיקריים 

 

 קט בזוגות:רויפלפרויקט בודד ולנהלים 

 פרויקט בודד 

 דקות 10 –משך הצגת הפרויקט  –

 דקות 20-כ -משך ההגנה  –

 פרויקט בזוגות 

 דקות 15 –משך הצגת הפרויקט  –

 דקות 25-כ -משך ההגנה  –

 השאלות תהיה זהה. רמתיש להקפיד לשאול לסירוגין את שני חברי הצוות ולדאוג לכך ש –

 חברי הצוות. אפשר לשאול שאלה זהה את שני –

על השאלה רק אם אחר יענה היר כי תשובה תינתן רק על ידי מי שנשאל. התלמיד הש להבי –
 וכאשר היא תופנה אליו.

   

 

 

 





  נספחים .16

 גמר טופס הצעה לפרויקט - 1נספח 

 כותרת הנושאת את ראש הדף הסטנדרטי

  מכללהשל ניר המכתבים של ה

 (ידכיתה ) הצעת נושא לעבודת גמר לתואר הנדסאי

 "מערכות תפעול" ייה וניהולתעש הנדסתבמגמת 

 לזוג[ עבודה    ] עבודה ליחיד[    ] 

  פרטי הסטודנט/ים: 

 
 :המכללהפרטי 

 :פרטי המנחה

 

 כלליים אודות הארגון: פרטים

 

 

 

 

 

 

 חתימת הסטודנט טלפון נייד תעודת זהות שם סטודנט

    

    

 המכללה דוא"ל  המכללה ן טלפו המכללהכתובת  המכללהסמל  המכללהשם 

     

 שם
עודת ת

 זהות
 כתובת

 ר אקדמיתוא

 במקצועות הוראה
 דוא"ל טלפון

      

       

       

       

       

       

       





 במסגרת הפרויקט נעסוק בנושאים הבאים תיאור הנושאי העבודה:

 ייושמוכלים ושיטות תיאורטיות ש הנושא או הבעיה הנחקרת רתיאו נושא

   

   

   

   

   

   

   

 

 
 ספרים(: 5ביבליוגרפיה ראשונית )

 
 

 אישור עקרוני לביצוע הפרויקט

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 הוצאה שם הספר שנת הפרסום רטי המחבר/מחבריםפ

    

    

    

    

    

 
  חתימת המנחה  שם המנחה  תאריך האישור 

      ההצעה מאושרת 

      ההצעה אינה מאושרת 

      הסיבה: 

  הוועדה ימתחת  שם  ךארית 





 רשינוי הצעה לעבודת גמ - 2נספח 

 "מערכות תפעולשינוי/עדכון הצעה בעבודת גמר ב"

 :סטודנטפרטי 

 
 :מכללהפרטי 

 
 ה:דפרטי מנחה העבו

 פרקים/נושאים להחלפה

 
 

 ____________תאריך : ____   ___________________ :חתימת המנחה

 טלפון נייד תעודת זהות שם  סטודנט  

   

   

 מכללה דוא"ל  מכללה טלפון  מכללה כתובת  כללהמ סמל  מכללה שם 

     

תעודת 

 זהות

מס. רישיון  כתובת םש

 הוראה

ות תואר אקדמי במקצוע

 הוראה

 דוא"ל טלפון

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       





 ל מקוריות העבודהטופס הצהרה ע - 3נספח 

 
 סמל ביה"ס_________ ישוב_________________________שם ביה"ס_______________ 

 שם התלמיד/ה________________________________   ת"ז_______________________

 ______________מנחה_____________________________ ת"ז__________שם המורה ה

 ______________   הוראה במקצוע : תתעוד

 

 טלפון___________    נייד_______________  דוא"ל_____________________________

 

 אני הח"מ, מצהיר בזאת כי עבודה זו נעשתה על ידי בלבד.
 המורה המנחה. כון ובאופן עצמאי ונעשתה בהנחייתושאים שלמדתי בתיפרויקט הגמר נעשה על סמך הנ

 דע לאחריות שהנני מקבל על עצמי על ידי חתימתי על הצהרה זו שכל הנאמר בה אמת ורק אמת. ואני מ
 

 חתימת הסטודנט: ________________                   תאריך: _______________
 

 המנחה האישי אישור
 

 כי היא מוכנה לצורך חייתי, קראתי את העבודה  ומצאתי הפרויקט בוצע בהנהריני מאשר ש
 תאריך: ________________________ 

 

 שם המנחה: ______________________  
 

 חתימה: _________________________  





 רשימת נושאים - 4נספח 

 "תפעול כותמעררשימת נושאי פרויקט/עבודות גמר ב"
 

 . "גפתש גמר לשנת הלימודים אי פרויקט/עבודותמצ"ב רשימת נוש
 

 המכללהי פרט
 

 דוא"ל  טלפון  כתובת  המכללהשם   ההמכללסמל 

 
 פרטי המורה המנחה:

 
 דוא"ל  טלפון  כתובת  שם המורה  תעודת זהות

 

-לא יאוחר מ t.ilnjcs@zahav.neמר ניסים ספז   למדריך הארצי במייליש לשלוח הטופס 
xx.31.12 

 

 

 נושא העבודה שם הארגון מס. ת.ז. שם התלמיד 
1.     
2.     
3.     
4.     
5.     
6.     
7.     
8.     
9.     

10.     
11.     
12.     
13.     
14.     
15.     
16.     
17.     
18.     
19.     
20.     
21.     
22.     
23.     
24.     
25.     
26.     
27.     
28.     
29.     

שם וחתימת 
 המנחה

 חתימת ביה"ס 

mailto:njcs@zahav.net.il




 אישור התלמיד על קבלת הפרויקט/העבודה. - 5נספח 

 מבוטל
 

 תכנון לוח זמנים לביצוע עבודת גמר: 6נספח 

 

  ______________________________ שם ביה"ס  _________________ שם התלמיד/ה

  _____________________________ סמל ביה"ס  ____________________ מנחהשם ה

 

תאריך ]ייקבע על ידי  השלב בעבודה תיאור הערות
 המנחה[

לאישור ההצעה בכפוף 
 הפיקוח על ידי

 –בחירת נושא לעבודה 
 הגשת הצעת המחקר

 

לאחר ביקור ראשוני 
-כלכליתבספרייה 

 עסקית ומאגרי מידע
ואיסוף ראשוני של 

 חומר

הגשת ראשי פרקים 
לעבודה ואישורם על 

 הידי המנח

 

תוך כדי הנחיה אישית 
תלמיד  של כל

במסגרת פגישות 
 אישיות 

ת איסוף חומרים וכתיב
 גוף העבודה על ידי

 כל תלמיד

 

הטיוטה תוגש כשהיא 
מודפסת. טיוטה 

 בכתב יד לא תתקבל.

הגשת טיוטת העבודה 
למנחה לבדיקה 

 ראשונית

 

תוך כדי מתן הנחיות מן 
המנחה  ]יש לשים 

דגש על הערות 
עימוד  שוליים,

העבודה, תוכן 
 עוד.[עניינים ו

ועיצוב כתיבת העבודה 
העבודה  מבחינה 

 תגראפי-יתויזואל

 

ת העבודות, שלאחר הג
יקבע ביה"ס 

בהסכמת המנחה 
תאריכים להגנה על 

הפרויקט עם בוחן 
 חיצוני.

הגשת העבודה בשני 
עותקים מודפסים 

וכרוכים למנחה. על 
התלמיד להותיר 

 עותק  אחד בידיו.

 

 





 לשאול במהלך ההגנה:שאלות כלליות שניתן  - 7נספח 

 שאלות פתיחה:

ייעודו, מהם מוצריו העיקריים ותהליכי העבודה  המ –בו בוצע הפרויקט תאר את הארגון ש –
 העיקריים בו.

 הסבר את מטרת הפרויקט. –

 הסבר אילו נושאים נבחרו לפרויקט ומדוע נבחרו –

 
 שאלות סיכום:

 הפרויקט?באילו קשיים נתקלת במהלך  –

 מצד הארגון? איך היה שיתוף הפעולה –

 מהן המלצותיך ליישום בארגון? –

 ם מהמלצות הפרויקט?מה יוש –

 הם מדדי הארגון ויעדיו?מ –

 .מהן ההמלצות שלך בנוגע לפרויקט המשך בארגון  –

 מהם ההישגים העיקריים שלך בפרויקט? –

 מהם הקשיים העיקריים שלך בפרויקט? –

 התחלה, מה היית עושה אחרת?אם היית מתחיל את הפרויקט מ –

 תרם לך הפרויקט באופן אישי ומקצועי?מה  –

 אים שנלמדו בארגונים?שתן כעת ליישם את הנוהאם לדעתך ני –

 האם היית מעוניין לעבוד בארגון שבו ביצעת את הפרויקט? –

 האם הפרויקט שינה את העדפותיך בנוגע רכישה או שימוש במוצרי הארגון? –

 

 שאלות נושאיות

 רי הממצאים בנושא?מהם עיק –

 ודה שלפיה בחנת את הנושא?מה שיטת העב –

 ת ומדוע בחרת אותם?מהם המודלים שבהם השתמש –

 הן המסקנות העיקריות מניתוח הנתונים?מ –

 מהן המסקנות וההמלצות העיקריות? –

 מה הכדאיות הכלכלית בביצוע ההמלצות? –

 מה הקושי ומה התרומה של יישום הפעילות בארגון? –

 יישום הנושא בארגון?מהן המסקנות מ –

 שנתקלת ביישום? מהם הקשים –

 מהם מדדי ויעדי הבקרה ביישום? –

 ביצועים והאם בוצעו פעולות מתקנות?הן תוצאות המדידה של מה –

 .ול הביצוע בפועל של תכנית היישוםהשוואת התכנון מ –

 





  פס ריכוז רשימת נושאים לפרויקט גמרטו – 8נספח 

  :שם בית הספר

  :שם המנחה :סמל מוסד

  :טלפון המנחה

 

  :נעשים בזוגותטים המספר פרויק

  :םמספר פרויקטים הנעשים ביחידי

  :סה"כ פרויקטים

 

  :רשימת נושאי הפרויקטים

המודל המוביל את  –נושא הפרק 
 הפרק

מופיע  כמות הפרויקטים בהם
 הנושא

 3 ניהול מלאי >> ה(לדוגמ)

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 





 גמאות לנושאים ליישום בפרויקט גמרדו – 9נספח 

 היקף בפרויקט תחום  נושאים 
 דה, הסכם קיבוצי, השפעותי עבוסכסוכ

חברתיות וטכנולוגיות על מחזור חיי 
שכר עידוד כמו שיתוף העובדים  .העבודה

ניתן לחבר הפרק עם  ..,מניות ,יםחברוו
 ושיפור תהליכים וד שב תכנוןהשכר עיד

 א' ניהול תעשייתי 
 סי עבודהיח 

 חצי פרק
 ביחסי עבודה

 ורים טכנולוגים, שיפשכר ותגמולים
 .לסכסוך עבודה פתרוןכ, ור חוץומיק

 א' ניהול תעשייתי 
 יחסי עבודה 

 פרק 
 ביחסי עבודה

סקר שביעות רצון: נושא העבודה, 
השערות המחקר, שיטת איסוף נתונים 

שאלות  2שאלות מתוכם  10)לפחות 
תיאור המדגם,  דמוגרפיות רלוונטיות(,

אופן הפעלת המחקר, ממצאים )ייוצגו 
 ם(בטבלה, גרפים והסברי

 הצגת הצלבות. מסקנות והמלצות. 

 לוגיסטיקה ושיווק א'
 ניהול מערכות שיווקיות

 פרק 
בניהול מערכות 

 שיווקיות

שיווקית של החברה כולל:  הרטגיטסא
SWOT, PORTER ,מוצר, הפצה ,

היל ממחיר, תקשורת שיווקית. בנית ת
 שיווק חדש.

 לוגיסטיקה ושיווק א'
 קיותת שיווניהול מערכו

 פרק 
הול מערכות בני

 שיווקיות

ניתוח דוחות פיננסים: השוואה בין 
השנים עוקבות, מסקנות.  ניתוח יחסים 

פיננסים בין סעיפי המאזן, בין סעפי 
המאזן ורווח והפסד, בין סעיפי רווח 

מדדים שיבהירו מהו  15והפסד. לפחות 
מצב החברה. מסקנות והמלצות. לתת 

 ביטוי גרפי.

 ושיווק א'סטיקה לוגי
 ונאות פיננסית ומימוןחשב

בחשבונאות  רקפ
 ומימון תפיננסי

הערכת כדאיות השקעה. אך ורק 
לבדיקת שינוי מצב בחברה, רכישת 
ציוד, מערך חדש במחלקה. תקופת 

החזר, ערך נוכחי נקי, שיעור תשואה 
 פנימי.

ת. ביטוי גרפי במידת מסקנות והמלצו
 האפשר.

 לוגיסטיקה ושיווק א'
 ימוןות פיננסית ומחשבונא

בחשבונאות  רקפ
 ומימון תפיננסי

בחירת ספק: מוצר, איכות, מחיר, 
 מינות ועוד.א

 שימוש בפארטו

 לוגיסטיקה ושיווק א'
 יסודות בניהול רכש

 חצי פרק
ול ביסודות בניה

 רכש
-תהליכים בשרשרת אספקה ואי

 :וודאות
 .התהליך מהזמנה ועד קבלת הסחורה

 א' לוגיסטיקה ושיווק
 קההול שרשרת אספני

 חצי פרק 
בניהול שרשרת 

 אספקה
)נכון לי"ג  ראה הנחיות לפרויקט גמר

 וי"ד(
 לוגיסטיקה ושיווק א'

 תכנית עסקית
 פרק 

 בתוכנית עסקית

 

 


