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 כניתוהתפיסה הרעיונית של הת .1

פרויקט הגמר המסכם הוא גולת הכותרת של הלימודים לתואר הנדסאי תעשייה וניהול. הפרויקט 

לית, ותמודד עם תהליך בחינת פעילות ארגונית תפעלמידים להלתם של התנועד לשקף את יכו

איתור נושאים לשיפור, יישום כלים וטכניקות שנלמדו במהלך הלימודים לייעול ושיפור ביצועי 

 הארגון, וכן הכנת תכנית ליישום המלצות, הגדרת מערכות בקרה ויישום בפועל של ההמלצות.

ונקודת הסיום שלהם הוגדרו דת ההתחלה לות, שנקואוסף פעו פעמית של-פרויקט הוא משימה חד

את הפעולות האלה יש לבצע בסדר מסוים, הנקבע לפי שיקולים טכנולוגיים ולוגיסטיים.  .מראש

 פרויקטים מבוצעים בכל תחומי החיים, בהיקפים שונים ועל ידי כל סוגי הארגונים.

פרויקט, שסופו  של ניהול תהליך מלאבפרויקט הגמר המסכם נדרשים התלמידים להתמודד עם 

כל שלבי הבחינה, הניתוח, המסקנות וההמלצות, תכנית יישום  תיקט הכולל אהגשת ספר הפרו

 ואף יישום בפועל של חלק מההמלצות.

פרויקט הגמר המסכם נועד לאפשר לתלמידים להתנסות בכלים ובטכניקות המשמשים בניתוח 

ורגן ומובנה לפני מקבלי ההחלטות באופן מא תוך הצגתןביצועי הארגון, מתן המלצות לשיפור 

 ק מהן בפועל.לויישום ח

 

 מטרות לימודיות .2

 יכלול ,תלמידים 2המוגש על ידי לפרויקט  –יישום הידע שנרכש בתחומי הלימוד השונים  .א

מלימודי הנדסאים )יד( ולפחות אחד שניים לפחות  ביניהם לפחות ארבעה נושאים

  מלימודי טכנאים )יג(.

יים לפחות נש ביניהםנושאים  תלמיד בודד יכלול לפחות שלושהידי מוגש על פרויקט ה

 ולפחות אחד מלימודי טכנאים )יג( נדסאים )יד(מלימודי ה

 איתור, איסוף, ניתוח והצגת מידע. .ב

כלל )אינטגרטיבי( במודלים מתחומים שונים במקצוע התעשייה וניהול, לצורכי שימוש מת .ג

 בחינה וניתוח.

 צות לשיפור.תהליך מלא של ניתוח תהליכי ארגון, בחינתם והמלעם  צמיתדות עהתמוד .ד

 הסקת מסקנות מניתוח המודלים. .ה

ממצאי הניתוח ובחינתן של מתן המלצות לשיפור ולייעול המערכת התפעולית על סמך  .ו

 ההמלצות בהיבט יישומי וכלכלי.

 יישום חלק מההמלצות תוך בניית תכנית עבודה לביצוען. .ז

 ישום ההמלצות על הארגון.י שלהשלכות בחינת ה .ח

 ליישום. הגדרת מערך מדידה ובקרה .ט





 דרכי הנחיה .3

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

אחד חזרה על נושאים שנלמדו במקצועות השונים, ומצד אחר לימוד שיטת ביצוע פרויקט בארגון 

 קט.ספר הפרויואופן כתיבת 

 שיטות לימוד מומלצות .4

 ם.מיושמים בפרויקטיבתחומי התעשייה וניהול החזרה על נושאים עיקריים  .1

 לימוד טכניקת כתיבה ועריכה של ספר פרויקט גמר. .2

 –לימוד יישום נושאי הפרויקט השונים באמצעות תוכנות מתאימות  .3

  Excel,, Priority/SAP   MS-Project מה.וכדו 

 צעים הפרויקטים.בוים שבהם מסיור בארגונ .4

 לימוד הכנת מצגות ואופן הצגתן. .5

 ת ייחוס לפרויקטים.הצגת פרויקטים לדוגמה שבוצעו בבתי הספר, על מנת שישמשו נקוד .6

 ליווי והנחיה של יישום ההמלצות בארגון. .7

 תפקידו של המנחה בפרויקט .5

 הנחיה באיתור ארגון לביצוע הפרויקט. .1

 רויקט.לביצוע הפסיוע בשכנוע הארגון להסכים  .2

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

 סיוע בגיבוש ההצעה לפרויקט. .4

 הכנת תכנית העבודה לפרויקט ומעקב אחר ביצועה.סיוע ב .5

 סיוע באיתור מקורות מידע. .6

ליווי התלמידים בארגונים שבהם מבוצעים הפרויקטים, תוך בחינת הנושאים הניתנים  .7

 ו של הפרויקט.ופן ביצועליישום וא

 הבקרה הארגוניים. ליווי הגדרת המדדים וכלי .8

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

 ליווי הכנת הפרויקט באמצעות פגישות מעקב תקופתיות. .10

 בחינת טיוטות ספר הפרויקט והמצגת. .11

מהלך הפרויקט: יזמה, למידים בפעילות התיתבסס על קביעת "ציון מגן" לפרויקט ש .12

 ריצות והבנת החומר התאורטי ויישומו, איכות הפרויקט.אחריות, ח

חינת מגן" כדי לבדוק את בקיאותו ומוכנותו של התלמידים לבחינת הגנה עריכת "ב .13

 החיצונית על הפרויקט

  

 

 





 הנחיות כלליות .6

 שלושה -י תלמיד בודד וגש על ידפרויקט המיש לבחור ארבעה נושאים לפחות בפרויקט )ב א.

 נושאים לפחות(.

ג. לגבי שאר "מכיתה י לבחור לפחות שני נושאים מנושאי כיתה י"ד ולפחות נושא אחדובה ח ב.

 הנושאים אפשר גם לבחור בנושאים הקלסיים כגון הנדסת ייצור ונמ"י.

 . ת המוצעותשימוש ביישום נושאי הפרויקט באמצעות אחת התוכנויש להציג  ג.

חובה להשתמש בכלים ובטכניקות מתחום ניהול פרויקטים וכן מתחום הערכת ביצועים  ד.

 למדידה ובקרה.

  :למשלשיכלול  ח כלכלי לפרק/לפרויקטה. חובה לערוך ניתו

 ניתוח ע.נ.נ. שת"פ. 

 אדישות/נקודות איזון 

 כלכליים, ייצור...: השוואת מדדים 

 הנחיות לרכז המגמה הבית ספרי .7

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

 http://moked.education.gov.il -המקצוע באתר המגמה 

 :יש לוודא ביצוע הנחיות אגף הבחינות על ידי רכז/ת הבגרויות הבית ספרית בכל הקשור ל .ב

 התמחות במנב"סנט, בהתאם לקבוצות הלימוד ון הלשאלידים התלמ שיוך

השנה בתוכנות ההשלמה. יש להקפיד כי השיוך מבוצע בהתאם  שנפתחו בתחילת

מפורטים ההסמכות השונות והחלוקה בכל  אשר בואגף הבחינות חוזר להנחיות 

מוביל ) חיצונית אחד מהן מה יבוצע בהיבחנות פנימית ומה בהיבחנות

 (.והתמחות

     שילובית: לאחר ביצוע השיוך, יש להקים דרישה בשילובית רישה בהקמת ד

הלימוד שהוגדרו בתוכנות ההשלמה. יש להקים דרישה בין אם  בהתאם לקבוצות

 .פנימית ההיבחנות היא חיצונית ובין אם היא

 

    .הזנת ספר הפרויקט במועד 

    לוח לוודא מש בוחנים במועד. )יש זימוןSMS תם על ידי מהמערכת לבוחנים וקבל

 הבוחנים(.

 :לשלוח למדריך הארצי במייל את .ג

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

 .גמר

o  שינוי  - 2קבלת אישור מהמדריך הארצי לנספח לוודא  -לא אושר  1במידה שנספח

 רהצעה לעבודת גמ

 חנות עם הבוחנים.בימועדי ההלתאם את  .ד

 ן במועד.ציוני מג וודא הזנתל .ה

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

, וזימון בוחנים על פי התאריכים המחייבים. הזנת "ספר הפרויקט"זנת הצעת הפרויקט, ה .ז

 )ראה סעיף הבא(

http://moked.education.gov.il/




 

 
 תאריכים מחייבים .8

 ההצעה תאושר על  עבודת גמר חייבת באישור בכתב.ה של הצע :הגשת ההצעה ואישורה

למדריך הארצי  ם המפמ"ר. הצעת העבודה תוגש ע"י המנחה ו/או רכז המגמהידי ועדה מטע

 למערכת על ידי רכז/ת הבגרויות הבית ספרי על פי הנחיות אגף הבחינותבמייל, ותוזן 

   שילובית.

 .XX/31/11 ה: הגשת ההצע חרוןאמועד  

 יוכל התלמיד  ר באמצעות המדריך הארציאושר על ידי יעדת המפמ"רויקט צעת הפוה היה

 להתחיל בכתיבת העבודה.

  יש  – המדריך הארציהיה והצעת הפרויקט לא אושרה על ידי ועדת המפמ"ר באמצעות

ההצעה המתוקנת תועבר לחוות דעת לבצע תיקונים כפי הנדרש על ידי ועדת המפמ"ר. 

התלמיד להתחיל  וכלון, יהתיק רק לאחר אישור XX/20/12 -יאוחר מ ישור הפיקוח לאולא

 .בכתיבת העבודה

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

על ידי רכזת הבגרויות הבית ספרית יבוצעו  –הצעות פרויקט, ספרי פרויקט וזימון בוחנים 

הגשת  הנחיות", תחת  )edu.gov.il(הנחיות ונהלים -על פי הנחיות אגף הבחינות 

 פרויקטים בחינוך הטכנולוגי".

 

https://edu.gov.il/minhalpedagogy/exams/procedures-towards-exams/Pages/procedures-before-exams.aspx




 ("פרויקטר הספ") –עבודת הגמר ל מבנה כללי .9

בהנחיה זו, ים, לפי הסדר שבו הם מופיעים רים" הבאמאת ה"חוהפרויקט" יכיל "ספר 
 בהמשך.

 יםעמוד תוכן נושא מס'

 תכלול את הפרטים הבאים: כריכה 1

 .שם המוסד החינוכי וסמלו 

 סוג הפרויקט: פרויקט לתואר הנדסאי 

 נושא הפרויקט 

  .שמות התלמידים המגישים ותעודות זהות 

 תאריך ההגשה 

1 

ים וסף הפרטריכה ובנכיכלול אותם הפרטים שב שער 2
 :איםהב

  ,ריך החתימה של מנחה חתימה , תאשם, תואר
 הפרויקט

  ,יך החתימה של מרכז חתימה , תארשם, תואר
 המגמה

  המוסד החינוכי יחליט אם הכריכה ודף השער
יהיו אחידים לכל הפרויקטים, או אם תינתן 

 לתלמידים יד חופשית.

1 

ההצעה  3
המאושרת או 

 צילום שלה

 גמר הצעה לפרויקט פסטו - 1ח פנס אה:ר
ן צעה המקורית לא אושרה/או שבוצע תיקוההבמידה ש

נספח  אתגם לצרף יש  –ועדת המפמ"ר  באישורלהצעה 
 וחתום.מאושר  –הצעה לעבודת גמר שינוי  – 2

3 - 2 

הבעת התודה בפרויקט הגמר מיועדת להשאיר רושם  הבעת הערכה  4
עלת ף על התוסטוב בארגון שבו נערך הפרויקט, נו

דו לארגון על סטודנטים יומהפרויקט. הק הארגון שמפי
ההזדמנות שניתנה להם לבצע את הפרויקט, ולאנשים 

רה נוספת מלבד שעמם במהלך הפרויקט. אם הייתה עז
 הנחית המנחה , זה המקום להודות בקצרה.

1 

 -תקציר  5
תמצית 

 הליםמנ

ות צנועד להציג את עיקרי הממצאים, המסקנות וההמל
המפורט. ח ו"אינו קורא את כל הדהבכיר ש למנהל

תמצית המנהלים היא תמצית הדו"ח, ומטרתה לספק 
למנהל בסיס לקבלת החלטות בלי שיצטרך לקרוא את 

המנהלים הוא בדרך כלל  תקציר נהמב כל הדו"ח.
בהתאמה למבנה הדו"ח. פרק בדו"ח, העוסק בנושא בעל 

 מנהלים.המשמעות, ייוצג על ידי סעיף בתמצית 
 תיאור ומהות הארגון .1
 ת עיקריות של הפרויקטטרוומ רציונל .2
 (נושאי הפרויקט )הבעיות המרכזיות שנבדקו  .3
 בכל נושא מצב קיים .4
מוש כדי כלים תיאורטיים שנעשה בהם שי .5

 לפתור בעיות
 מוצב מוצע בכל נושא .6
 ממצאים .7
 יישומיותמסקנות והמלצות  .8
 לתתוע/עלות .9

3 - 2 





ת החומר מתחילת תקציר מקיף איינים ענהתוכן  תוכן העניינים  6
הוא מכיל את מספר הסעיף, מנהלים ועד סוף הדו"ח. ה

 ה.שמו, ועמוד ההתחל
 לדוגמא:

 עמוד נושא

 7 ור הארגוןמבוא ותיא

יש מקרים שבהם יכלול התוכן גם רשימת שרטוטים, 
 רשימת טבלאות, רשימת נספחים ועוד.

1 

 38 - 59 9.1בסעיף  ראה פרוט גוף הפרויקט 7

סיכום  8
 הפרויקט 

יוצג סיכום ובו  נדסיתקט מבחינה הסיכום הפרוי
ו הפעילויות שבוצעו תוך התייחסות למטרות שהוגדר

בפרק המבוא, וכן גם ריכוז הממצאים, המסקנות, 
 מהיישום בפועל.המלצות מניתוח הארגון ו

את עיקרי  סיכום הפרויקט יכלול ויציגיש לוודא כי 
איך הם יראה שאים ומכל הנו תהמסקנות וההמלצו

כולם כדי ליישם את מטרת הפרויקט כפי  תחברים""מ
 שהוגדרה בתחילת העבודה.

2 - 1 

 אישית של התלמיד: בחינה ההסיכום הפרויקט מ רפלקציה 9
 ברפלקציה האישית של כל תלמיד יבואו לידי ביטוי:

רגשותיו, מחשבותיו, והפעולות בהן נקט במהלך 
 אישית וללמידה.לצמיחה  תרמו לו ןהעבודה, וכיצד ה

  בהכנת הרפלקציה: לתלמיד מסייעות דוגמא שאלות
 ה?עבודאילו מחשבות עלו בי תוך כדי ה
 עבודה? אילו רגשות הרגשתי תוך כדי ה

 –אילו פעולות נדרשתי לעשות כדי להכין את העבודה 
 עבורי? ה/קלהיה קשמה 

 כיצד התנהלה העבודה עם בן זוגי לעבודה?
 ?בעבודה מעותי עבורימש היהודה בעמה ב

2 - 1 

ל המקורות שבהם רפית תכלול את כהרשימה הביבליוג ביבליוגרפיה 10
השתמשו ועליהם נסמכו התלמידים בעת ביצוע 

חומר שנלמד בכיתה אין מקומו ברשימה )הפרויקט. 
 .(הביבליוגרפית

1 

פחים מכילים את כל החומרים שבהם הנס - נספחים נספחים 11
ים, בוויקט. חומרים אלה חשמהלך הפרשימוש ב הנעש

 הם חלק מהפרויקט, הם מתעדים את העבודה
שהושקעה ומאפשרים )במציאות( לחזור ולשחזר נושאי 

 עבר. 

 

סימנים ללא  –משמשת כמשלימה לכריכה הקדמית  כריכה אחורית 12
 כלשהם

1 

 





 

 הפרויקטגוף  9.1  

 וןותיאור הארג מבוא  9.1.1 

 למצב הארגון ולמגמותיו. וע הוא נבחר, ואיך הוא מתקשרדמ -ויקט רנושא הפ 

  הגדרת המטרה כפי שהוגדרה בהצעת הפרויקט -מטרת הפרויקט. 

  תיאור כללי של מקום עריכת הפרויקט, תוך ציון המבנה הארגוני ותיאור קצר של
מערך סכמתי. התפקידים. לעתים, לפי שיקול דעת המנחה, יש להוסיף תרשים 

קט, כדי של המפעל שבו נערך הפרויכלול תיאור כללי ענייני ריך לעיף זה צס
שר מכינים סעיף זה לפי שהקורא יבין ויכיר את הסביבה ואת הרקע שלו. גם כא

 חומר פרסומי, יש להקפיד על הצגה עניינית של הדברים בלי לגלוש לפרסום.

 נושא( -)לכל פרק  תיאור הפרויקט  9.1.2

המשמשת מעין פרק שיהיה יחידה שלמה כיוצג  הפרויקט תנושא שטופל במסגרכל  
 הוא לעצמו, בנושא מוגדר, ויכלול את הפרטים הבאים:פרויקט כש

 המחלקה/המוצר שעליו מבוצע הבדיקה. תיאור 

 הסבר על השתלבות הנושא המסוים בתוך מסגרת הפרויקט  - מטרת הפרק
 מטרתו.ו

  או תית עות הכמווכן המשמ ,ומשמעותוהקיים  ניתוח המצב - מצב קייםניתוח
 שהתגלו.עיות של הבהכלכלית 

 חומר הרקע ולטיפול בנושא  ושנבחר)הכלים(  או המודל ציון הגישה - הצגת המודל
 לשיטה הנבחרת )בקצרה(, כולל ניתוח כמותי במידת הצורך.  התאורטי

 והצגת התוכנית ליישום בתחומים שנסקרו - ההמלצות לשיפור הביצועים ,
 .גוןרההמלצות בא

 החלופי המצב הקיים והמצב ותית בין השוואה כמ - מסקנות והמלצותת הצג
במידה ויש( או הסבר על  המשמעות הכלכלית הנובעת מכך) כדאיות והצגת

בחירת ם, ט או לפרקים הבאיקיהשימוש בממצאים שהתגלו בפרק ותרומתם לפרו
כולל בארגון,  משמעות היישוםשתכלול בחינת  שומיותיובחינת י מועדפתהחלופה ה
ון לעומת הביצוע בפועל וכדאיות ם ובחינת התכנים והתועלות מהיישואתגרה

 כלכלית.

 

 

 

 

 

 

 

 





 

 נה מצגת הפרויקטמב .10

, שתשמש את מגישי הפרויקט במעמד Power Point -לכל פרויקט תוכן מצגת ב

 הצגתו מול הבוחנים. מצגת הפרויקט תכלול כמפורט:

מספר  נושא מס'
 שקפים 

, שם בית בוצע, שם המבצע יקט, הארגון שבונושא הפרו –ת ת המצגתרוכ 1   
 הספר, שם המנחה והתאריך.

1 

 1 פירוט הנושאים שייסקרו במצגת הפרויקט.  –תוכן המצגת  2

כלים פירוט מטרת העבודה, הנושאים הנחקרים,  –תקציר הפרויקט  3
ת והבעיות ותמצית הממצאים שהתגלו, המסקניאורטיות, וגישות ת
 ות. וההמלצ

2 

שי הפרקים ותהליך העבודה, תוך הפרויקט, רא הרקע לביצוע –א מבו 4
 הדגשת מטרת הפרויקט.

1 

החלק העיקרי בפרויקט. הפרק יפרט את שלבי הביצוע  –תיאור הפרויקט  5
גת הנתונים וניתוחם של כל נושא בפרויקט, ובהם שלב ניתוח הנתונים: הצ

ה שימוש ם נעשונים שבהודלים השמבאמצעות הכלים, הטכניקות וה
בקצרה העקרונות התאורטיים של המודלים  . בפרק זה יוצגובפרויקט

 והטכניקות שעליהם נשען ניתוח הנתונים, וכן הסיבות לבחירתן. 

 לנושא 1-2

סקנות הצגה בהירה ותמציתית של הממצאים והמ –מסקנות והמלצות  6
ועיו ר ביצגע לשיפורגון בנואלאחר ניתוחם, וכן של ההמלצות התפעוליות ל

 סקרו. בתחומים שנ

2 

הגדרת מדדי הבקרה התפעולים לארגון ובחינת  –מערכת מדידה ובקרה  7
משמעויות יישום ההמלצות על המדדים הארגוניים: הגדרת שיטות 

רת יעדים המדידה ואיסוף הנתונים למדדים שהוגדרו, ובהם הגד
 דרו.דים שהוגעלהשוואה ופעולות מתקנות בעת סטייה מהי

2 

ית ליישום ההמלצות בארגון. יישום בפועל של התכנ הצגת –נית יישום תכ 8
חלק מההמלצות ובחינת משמעות היישום בארגון וכן גם האתגרים 

 והתועלות של היישום ובחינת התכנון מול הביצוע בפועל. 

1-2 

 .אישיתומבחינה הנדסית סיכום הפרויקט מבחינה  –ט סיכום הפרויק 9
חסות שבוצעו תוך התיי סיכום הפעילויות יוצגההנדסית מהבחינה 

למטרות שהוגדרו בפרק המבוא וכן ריכוז הממצאים, המסקנות 
והמלצות. מהבחינה האישית יוצגו האתגרים וההישגים העיקרים 

ד והערכים המוספים בפרויקט, כשהדגש הוא ביכולת יישום נושאי הלימו
 ויקט. שקיבל התלמיד במהלך ביצוע הפר

2 

 15 - 19 סה"כ שקפים 





 יקטהפרו הערכת .11

  חשוב שהתלמידים יכירו מלכתחילה את תהליך ההערכה ומרכיביו. יש לעשות זאת בטרם

 הכניסה לתהליך העבודה ובמהלכו.

 ה תישלח לביה"ס.מעריך יינתן על ידי אגף הבחינות והודעה מתאימ-כתב המינוי לבוחן 

 הבחינה. ה"ס לתאם עם הבוחן את מועדעל בי 

 ימסרו לא יאוחר משבועיים לפני מועד ההגנה שתואם  צוני,הגשת העבודות להערכה לבוחן חי

 .כל תאריך אחר שיקבע ע"י אגף הבחינותאו   XX/10/05ולא יאוחר מהתאריך 

 של המרב"ד.  לאחר ביצוע ההגנה, יזין הבוחן את ציון העבודות באפליקציה 

  ות הבחינחיות של אגף תאם להנלמידים בהמגן של התבית הספר להזין את ציוני הבאחריות

 במשרד החינוך. 

 
 קריטריונים להערכה .12

 60% הערכת ספר הפרויקט 

 40% הגנה על הפרויקט 

 הערות משקל  נושא מס'
    
  60% ספר הפרויקט 
  15% מבנה וצורת ההגשה ובהירות הכתיבה 1
  15% קיאות בחומר תיאורטיב 2
  40% אופן ניתוח הנתונים והמסקנות 3
  30% םמסקנות המלצות וסיכו 4

  40% הגנת הפרויקט 
  20% .מצגת הפרויקט  1
בקיאות בארגון ובתהליכי העבודה ובחומר  2

 התיאורטי של הפרויקט
20%  

  15% נתונים ובאופן ניתוח הממצאיםבקיאות ב 3
  25% צות העולות מהנושאים מסקנות 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.

 יקט וההגנה על הפרויקט בנפרד ולשקלל את הציונים על פי יש להעריך את ספר הפרו
 דר.גמפתח החלוקה שהו

 ני הגנה שונים, בהתאם יותר מתלמיד אחד ייתכנו ציו בפרויקטים המוגשים על ידי
 הגנה על הפרויקט.לרמה שהוצגה על ידי כל תלמיד במהלך ה

 





 נהלים טכניים לכתיבה ועריכה של הפרויקט .14

 כללי
. Excel. עיבוד נתונים וגרפים יתבצעו בתוכנת WORDהדו"ח יודפס ויערך בתוכנת  א.

 ש בתוכנות אחרות.מאפשר להשת
דפים לפרויקט בודד(. אין  60–50פים )ד 70–60לא יעלה על  העבודה פים בגוףמספר הד ב.

לשווא. מספר הדפים המוזכר כאן מאפשר עבודה מקצועית העבודה צורך לנפח את 
 ברמה גבוהה.

 .4Aגודל הדף  ג.
 בין השורות. 1.5ההדפסה תיעשה ברווח של  ד.
 וד , מרים, נרקיסים, לבנים.דפסה ייבחר מבין: אריאל, דהה מומלץ שגופן )פונט( ה.

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

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

בטבלאות, לקווים ולצירים בגרפים. הכלל בנוגע לטבלה ולגרף הוא שעליהם להיות 
 ברורים ומובנים גם כאשר מסתכלים בהם בנפרד ולא כחלק מהדו"ח.

וגרפיה שאליו כדי לציין את הקטע בביבלי (Foot Notesיש להשתמש בהערות שוליים ) 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, Boldכותרות לסעיפים אפשר להדגיש על ידי קו תחתון, או על ידי  יג.

 ניהם, אך אין צורך להגזים.בי או על ידי צבע. אפשר גם לשלב
 .מספור( יש לקבוע רווח כפול במעבר לסעיף חדש )שינוי יד.
לכל טבלה, גרף ותמונה יתלווה שם. השם צריך להגדיר בצורה ברורה את התוכן. השם  טו.

 והמספר יופיעו בכל הפרויקט באותו המקום.
 

 מספור
 מספור עמודים א.

 דו"ח.וכן ויימשך ברציפות עד סוף התמספור העמודים מתחיל מיד אחרי ה – 
 מספור סעיפים ב.

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

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

תיקרא  5.2שייכת לסעיף הלהלן המחשה לשיטת מספור רץ בתוך כל פרק: טבלה  – 
 .5.2טבלה 

, והשנייה טבלה 5.2–1י טבלאות, הראשונה תיקרא טבלה שתאם באותו סעיף יש  – 
. השימוש בשיטת מספור זאת מומלץ כי הוא מאפשר לעבוד בה בעת על 5.2–2

 מספר פרקים בצורה מסודרת ומאורגנת.
 מוצג בסעיף הקודם.הכמו מספור טבלאות, גרפים, ותמונות ,  -מספור נספחים  ה.





 ה על הפרויקטנוהל הגנ .15

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

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

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

o מצא בידיו ובידי הבוחן.תמך במענה על הפרויקט אשר ייסהתלמיד י 

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

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

 :הצגת הפרויקט 

o בתחילת ההגנה. תתבצע על ידי התלמיד או הצוות 

o י שני חברי הצוות.ידתתנהל ההצגה לסירוגין על  במקרה של צוות 

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

o הארגון שבו בוצע הפרויקט 

o מטרת הפרויקט 

o ממצאים עיקריים 

o מסקנות והמלצות 

o הישגים וקשיים עיקריים 

 

 רויקט בזוגות:פנהלים לפרויקט בודד ול

 פרויקט בודד 

 דקות 10 –שך הצגת הפרויקט מ –

 דקות 20-כ -שך ההגנה מ –

 פרויקט בזוגות 

 דקות 15 –משך הצגת הפרויקט  –

 דקות 25-כ -משך ההגנה  –

 יש להקפיד לשאול לסירוגין את שני חברי הצוות ולדאוג לכך שרמת  –

 השאלות תהיה זהה. 

 אפשר לשאול שאלה זהה את שני חברי הצוות. –

 ר יענה אחעל ידי מי שנשאל. התלמיד הש להבהיר כי תשובה תינתן רק י –

 על השאלה רק אם וכאשר היא תופנה אליו.  





  נספחים .16

 גמר טופס הצעה לפרויקט - 1נספח 

 כותרת הנושאת את ראש הדף הסטנדרטי

  של ניר המכתבים של המכללה

 (ידכיתה ) הצעת נושא לעבודת גמר לתואר הנדסאי

 "מערכות תפעול" תעשייה וניהול הנדסתבמגמת 

 לזוגבודה [ ע   ] עבודה ליחיד[    ] 

  פרטי הסטודנט/ים: 

 
 :המכללהפרטי 

 :פרטי המנחה

 

 ליים אודות הארגון:כל פרטים

 

 

 

 

 

 

 חתימת הסטודנט טלפון נייד תעודת זהות שם סטודנט

    

    

 המכללה דוא"ל  המכללה טלפון  המכללהכתובת  המכללהסמל  המכללהשם 

     

 שם
תעודת 

 זהות
 כתובת

 תואר אקדמי

 במקצועות הוראה
 דוא"ל פוןטל

      

       

       

       

       

       

       





 במסגרת הפרויקט נעסוק בנושאים הבאים תיאור הנושאי העבודה:

 כלים ושיטות תיאורטיות שייושמו הנושא או הבעיה הנחקרת תיאור נושא

   

   

   

   

   

   

   

 

 
 ספרים(: 5גרפיה ראשונית )ביבליו

 
 

 אישור עקרוני לביצוע הפרויקט

 

 

 הוצאה שם הספר שנת הפרסום טי המחבר/מחבריםרפ

    

    

    

    

    

 
  חתימת המנחה  שם המנחה  תאריך האישור 

      ההצעה מאושרת 

      ההצעה אינה מאושרת 

      הסיבה: 

  הוועדה ימתחת  שם  אריךת 





 

 

 

 רגמשינוי הצעה לעבודת  - 2נספח 

 "מערכות תפעולשינוי/עדכון הצעה בעבודת גמר ב"

 :סטודנטפרטי 

 
 :מכללהפרטי 

 
 ה:פרטי מנחה העבוד

 פרקים/נושאים להחלפה

 
 

 תאריך : ________________   ___________________ :חתימת המנחה

 טלפון נייד תעודת זהות שם  סטודנט  

   

   

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

     

תעודת 

 זהות

ישיון מס. ר כתובת םש

 הוראה

ות ועתואר אקדמי במקצ

 הוראה

 דוא"ל טלפון

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       





 ודהל מקוריות העבטופס הצהרה ע - 3נספח 

 
 סמל ביה"ס_________ ישוב__________________________ שם ביה"ס______________

 שם התלמיד/ה________________________________   ת"ז_______________________

 שם המורה המנחה_____________________________ ת"ז________________________

 __  ____________ הוראה במקצוע : תעודת

 

 ייד_______________  דוא"ל_____________________________טלפון___________    נ

 

 אני הח"מ, מצהיר בזאת כי עבודה זו נעשתה על ידי בלבד.
כון ובאופן עצמאי ונעשתה בהנחיית פרויקט הגמר נעשה על סמך הנושאים שלמדתי בתי

 המורה המנחה.
שכל הנאמר בה אמת  י על ידי חתימתי על הצהרה זודע לאחריות שהנני מקבל על עצמאני מו

 ורק אמת. 
 

 חתימת הסטודנט: ________________                   תאריך: _______________
 

 המנחה האישי אישור
 

 חייתי, קראתי את העבודה  ומצאתי כי היא מוכנה לצורך הריני מאשר שהפרויקט בוצע בהנ
 ___ תאריך: _____________________

 

 ___________  שם המנחה: ___________
 

 חתימה: _________________________  





 רשימת נושאים - 4נספח 

 "תפעול כותמעררשימת נושאי פרויקט/עבודות גמר ב"
 

 . "גפתש גמר לשנת הלימודים מצ"ב רשימת נושאי פרויקט/עבודות
 

 המכללהפרטי 
 

 וא"לד  טלפון  כתובת  המכללהשם   המכללהסמל 

 
 פרטי המורה המנחה:

 
 דוא"ל  טלפון  כתובת  שם המורה  עודת זהותת

 

 xx.31.12-לא יאוחר מ njcs@zahav.net.ilמר ניסים ספז   למדריך הארצי במייליש לשלוח הטופס 

 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.     

 ביה"ס חתימת  שם וחתימת המנחה

mailto:njcs@zahav.net.il




 

 

 למיד על קבלת הפרויקט/העבודה.אישור הת - 5נספח 

 מבוטל
 

 תכנון לוח זמנים לביצוע עבודת גמר: 6נספח 

 

  _____________________________ שם ביה"ס  __________________ שם התלמיד/ה

  _____________________________ סמל ביה"ס  ____________________ מנחהשם ה

 

תאריך ]ייקבע על ידי  תיאור השלב בעבודה הערות
 המנחה[

לאישור ההצעה על ידי בכפוף 
 הפיקוח

גשת ה –בחירת נושא לעבודה 
 הצעת המחקר

 

ראשוני בספרייה  לאחר ביקור
 עסקית ומאגרי מידע-כלכלית

 ואיסוף ראשוני של חומר

הגשת ראשי פרקים לעבודה 
 הואישורם על ידי המנח

 

תוך כדי הנחיה אישית של כל 
תלמיד במסגרת פגישות 

 אישיות 

ת גוף איסוף חומרים וכתיב
 כל תלמידהעבודה על ידי 

 

 הטיוטה תוגש כשהיא
מודפסת. טיוטה בכתב יד לא 

 תקבל.ת

הגשת טיוטת העבודה למנחה 
 לבדיקה ראשונית

 

תוך כדי מתן הנחיות מן 
המנחה  ]יש לשים דגש על 

עימוד  הערות שוליים,
 העבודה, תוכן עניינים ועוד.[

ועיצוב כתיבת העבודה 
-יתהעבודה  מבחינה ויזואל

 תגראפי

 

ת העבודות, יקבע לאחר הגש
המנחה  ביה"ס בהסכמת

ויקט תאריכים להגנה על הפר
 עם בוחן חיצוני.

הגשת העבודה בשני עותקים 
מודפסים וכרוכים למנחה. על 

התלמיד להותיר עותק  אחד 
 בידיו.

 

 





 שאלות כלליות שניתן לשאול במהלך ההגנה: - 7נספח 

 שאלות פתיחה:

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

 הסבר את מטרת הפרויקט. –

 הסבר אילו נושאים נבחרו לפרויקט ומדוע נבחרו –

 
 שאלות סיכום:

 הפרויקט?באילו קשיים נתקלת במהלך  –

 איך היה שיתוף הפעולה מצד הארגון? –

 מהן המלצותיך ליישום בארגון? –

 ם מהמלצות הפרויקט?מה יוש –

 הם מדדי הארגון ויעדיו?מ –

 .שך בארגון המלצות שלך בנוגע לפרויקט הממהן ה –

 מהם ההישגים העיקריים שלך בפרויקט? –

 מהם הקשיים העיקריים שלך בפרויקט? –

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

 מה תרם לך הפרויקט באופן אישי ומקצועי? –

 אים שנלמדו בארגונים?תן כעת ליישם את הנושהאם לדעתך ני –

 ביצעת את הפרויקט?ת מעוניין לעבוד בארגון שבו האם היי –

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

 

 שאלות נושאיות

 רי הממצאים בנושא?מהם עיק –

 מה שיטת העבודה שלפיה בחנת את הנושא? –

 ת ומדוע בחרת אותם?מהם המודלים שבהם השתמש –

 נתונים?הן המסקנות העיקריות מניתוח המ –

 ת העיקריות?מהן המסקנות וההמלצו –

 מה הכדאיות הכלכלית בביצוע ההמלצות? –

 מה הקושי ומה התרומה של יישום הפעילות בארגון? –

 יישום הנושא בארגון?מהן המסקנות מ –

 מהם הקשים שנתקלת ביישום? –

 מהם מדדי ויעדי הבקרה ביישום? –

 קנות?ביצועים והאם בוצעו פעולות מתן תוצאות המדידה של המה –

 .צוע בפועל של תכנית היישוםול הביהשוואת התכנון מ –

 





  פס ריכוז רשימת נושאים לפרויקט גמרטו – 8נספח 

  :שם בית הספר

  :שם המנחה :סמל מוסד

  :טלפון המנחה

 

  :נעשים בזוגותמספר פרויקטים ה

  :מספר פרויקטים הנעשים ביחידים

  :סה"כ פרויקטים

 

  :רשימת נושאי הפרויקטים

 מופיע הנושא כמות הפרויקטים בהם רקהמודל המוביל את הפ –א הפרק נוש

 3 ניהול מלאי >> ה(לדוגמ)

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 





 דוגמאות לנושאים ליישום בפרויקט גמר – 9נספח 

 היקף בפרויקט תחום  נושאים 
 תדה, הסכם קיבוצי, השפעוסכסוכי עבו

ור חיי חברתיות וטכנולוגיות על מחז
שכר עידוד כמו שיתוף העובדים  .העבודה

ניתן לחבר הפרק עם   ..,מניות ם,יחברוו
 ושיפור תהליכים תכנוןהשכר עידוד שב

 א' ניהול תעשייתי 
 יחסי עבודה 

 חצי פרק
 ביחסי עבודה

 נדרש לוודא התאמות –תרשימי בקרה
התרשימים לתהליכים המתאימים 

 קבלה תרוביקו

 נא' מערכות תפעול 
 הול מערכת איכותינ

  פרק
ניהול מערכת ב

 איכות
 א' מערכות תפעול  עלויות איכות

 ניהול מערכת איכות
  חצי פרק

ניהול מערכת ב
 איכות

והשפעתו על תהליכי  ISO תקן איכות
 ייצור

 א' מערכות תפעול 
 ניהול מערכת איכות

  פרק רבע
ניהול מערכת ב

 איכות
 ' אמערכות תפעול  TQMת ות כוללניהול איכ

 יכותאניהול מערכת 
  פרק רבע

ניהול מערכת ב
 איכות

 א' מערכות תפעול  מעגל של דמינג
 ניהול מערכת איכות

  פרק רבע
ניהול מערכת ב

 איכות
 MSP ניהול פרויקטים באמצעות תוכנת

הפרויקט, הקצאת משאבים,  תכנון,
ניתוח עלויות במקרה של  ,בחינת תקציב

פרויקט, החלקת  גה או האצתחרי
קריטי  אבים במידה ונדרש. נתיבמש

 .וניהול זמן

 א'רכות תפעול עמ
 ניהול פרויקט

 פרק
 בניהול פרויקט 

 
 

 א'מערכות תפעול  LEAN MANAGEMENT .ה. ניהול רז
 תכנון ושיפור תהליכים

  חצי פרק
 בתכנון וניתוח

 תהליכים
תרשימי תהליך,  תכנון ושיפור תהליכים

כר ש . ה , פונקציונלי, חקר זמןזרימ
 י(. רב גורמ)עידוד 

 א'מערכות תפעול 
 ושיפור תהליכים ןתכנו

  פרק
 בתכנון וניתוח

 תהליכים
שאלת מחקר, ניתוח  ניהול השיווק

  .השיווק תמהיל, SWOT ,השוק
תיאור מהלך המחקר: שיטת איסוף 

תיאור המדגם שנבחר, פרי טסט,  ,נתונים
גת נתונים, המחקר, הצ אופן הפעלת

 10לפחות  .המלצותו ממצאים, מסקנות
רווחי  תשאלות כולל שאלות דמוגרפיו

 סמך לתוצאות

 א'מערכות תפעול 
 ניהול השיווק

בניהול  פרק
 השיווק

חשבונאות פיננסית ומימון: ניתוח 
השקעה בין חלופות. אורך חיים  כדאיות

 ע.נ.נ., שת"פ .האלטרנטיבות שונה בין

 א'מערכות תפעול 
 פיננסית בונאותחש

 ומימון

 רקצי פח
חשבונאות ב

 מימוןפיננסית ו

 

 

 

 





 

 

 היקף בפרויקט תחום  נושאים 

תחנת עבודה . להשתמש בכלים  ןתכנו
 .כמותיים

 ' בניהול תעשייתי 
 הנדסת גורמי אנוש

 חצי פרק
גורמי  בהנדסת

 אנוש
תכנון וניתוח סביבת העבודה בתחומים 

 הבהתחשב בגורמי הסביב נבחרים
ו עיקריים המשפיעים על תפקודה

 ותפוקתו של האדם בעבודה. 

  ניהול תעשייתי ב'
 ת גורמי אנושהנדס

 פרק
בהנדסת גורמי 

 אנוש

 ,: גיוס בארגוןכנון ויישום מערכת כ"א ת
ירה, הערכה ניהול קרקליטה, הדרכה, 

 ותגמול עובדים

  ניהול תעשייתי ב'
 ניהול משאבי אנוש

 פרק 
 יבניהול משאב

 אנוש

ון ר ביצועים: תורת התורים, תכנחק
ניתוח תמהיל ייצור אופטימאלי  - לינארי

הוצאות אופטימלי, בעיות  או תכנון
 (רשתות –הנוסע  מודל הסוכן)תובלה 

 'וכו

 ' במערכות תפעול 
 ביצועים רקח

 פרק 
 בחקר ביצועים

בעיית השמה/תכנון /תורת התורים
 .בעיית תובלה /לינארי

 ' במערכות תפעול 
 ביצועיםקר ח

 פרק 
 בחקר ביצועים

 .קו ייצור שוטף .תכנון קיבולת ייצור
 .רשת קווי ייצור, איזון קווי ייצור

 ' במערכות תפעול 
 התפעול ניהול

 פרק 
 בניהול מערכות

 תפעול
 קריטריוניםב שימוש .ה וזימוןהעמס
FCFS, SPT, EDD, CR .  .Johnson  .

 .קיבולת הייצור

 ' במערכות תפעול 
 תפעולה ניהול

 פרק 
 בניהול מערכות

 עולתפ
טכניקות , MRP :דרישת חומריםכנון ת

 מנות איזון
 ' במערכות תפעול 

 התפעול ניהול
 פרק 

 בניהול מערכות
 תפעול

, וצר: עץ מתכנון דרישת חומרים
 2בין  ההשוואוקביעת גודל המנה 

  מביןשיטות 
Lot for Lot, Least Unit Cost’ 
Silver Meal 

 צותלמסקנות והמ

 ' במערכות תפעול 
 התפעול ניהול

 פרק 
 בניהול מערכות

 תפעול

 ' במערכות תפעול  .עקומת למידה
 התפעול ניהול

 פרק חצי 
 בניהול מערכות

 תפעול
 הזמנה, EBQ -ו EOQ : ניהול מלאי

 אופטימאלית
 'במערכות תפעול 

לאי ושרשרת מניהול 
 אספקה

 פרק 
 יהול מלאינב

 'במערכות תפעול  ריטים(פ 30)לפחות  ניתוח פארטו
לאי ושרשרת מל ניהו

 אספקה

 פרק רבע 
 יהול מלאינב

. קייםמצב . השוואה למודל שיני מסור
 ניתוח כלכלי .הנחת כמות

 'במערכות תפעול 
לאי ושרשרת מניהול 

 אספקה

 פרק 
 יהול מלאינב

שרשרת אספקה: שיקולים לבחירת 
תכנון מודל לדרוג ספקים, הצגת  ,ספק

ירה על עלויות התפעול של הבח תוצאות

 'ב מערכות תפעול
לאי ושרשרת מניהול 

 אספקה

 פרק 
בשרשרת 

 אספקה





, במידה ויחובר (פרק חצי) גון.האר
רויקט אחר בפ לבחינת תוצאות פרק

כולל י, פרק ניהול מלא כיצד משפיע)
 כפרקיוכר ת( ניתוח כלכלי ובחינת כדאיו

 .מלא
 ניתוח עלויות: בד"כ מגיע תומך או ככלי

שה כדאיות. פרק תמחיר יע ניתוח
 ABC , מתקדמים בהתאם למודלים

 '.וכו תמחיר תקן, ניתוח סטיות,

 'בעול מערכות תפ
 חשבונאות ניהולית

 חצי פרק
בחשבונאות 

 ניהולית

)מבוסס על ניתוח מעמיק  תמחיר מוצר
. להראות את כל החישובים של נתונים

חישוב נקודת (. כולל שיטות העמסה
 איזון.

 'בות תפעול מערכ
 תחשבונאות ניהולי

 פרק
בחשבונאות 

 ניהולית

מבוסס על ניתוח נתונים תמחיר תקן )
קה על סיבת של החברה והנמהיסטוריים 

באקסל שיטת (. להציע לבחירת הנתון
 ניתוח רגישות. חישוב סטיות.

 'במערכות תפעול 
 חשבונאות ניהולית

 חצי פרק
בחשבונאות 

 ניהולית

תיבדק נקודת : הכדאיות ייצור במחלק
 3) אלטרנטיבות  בין אדישות 

 הצג גם פתרון גרפי. לפחות( אלטרנטיבות

 'במערכות תפעול 
 ליתחשבונאות ניהו

 חצי פרק
בחשבונאות 

 ניהולית
ניתוח כלכלי לכל פרויקט : עלות מול 

השקעה למשל שינוי מערך  עלת שלתו
 '.החלפת ציוד, וכו ותייצור, כדאי

 כללי כללי

 יש)ית לפי הכלים המקובלים בדיקת תחז
 התייחס בפרק לנושא העונתיות ולנושאל

 ך(תחזיות סובייקטיביות במידת הצור
 אותרווחי סמך לתוצ

 ינמ"
 

 פרקחצי 
 ינמ"ב
 

חקר מצב קיים ואפיון ראשוני של 
מצב מערכת מידע , מסמך "חקר 

קיים" ומסמך "אפיון ראשוני של 
 מערכת מידע "

 פרק ניתוח מערכות מידע

ניתוח מערכת מידע באמצעות 
היררכי ,  DFDשטוח ו DFDשימי תר

 DFDיצירת מילוני 

 פרק ניתוח מערכות מידע

 חקר ישימות :

 ניתוח דפאות ובחירת דפ''נ ,

 RFPהכנת מסמך 

ניתוח עלות תועלת של הצעות 
הספקים ובחירת ההצעה 

 האופטימלית 

באמצעות השיטות :יחס עלות 
 תועלת,/

יחס תועלת/עלות ,שיטת תוחלת 
 התועלת 

 גרפית .והשיטה ה

 פרק ניתוח מערכות מידע

 CRMו   ERPאפיון מערכות 

הערכת היעילות הפונקציונלית שלהן 

ערכות מידע תומכות מ
 החלטה

 פרק





 לארגון.

 סוגיו .סחר אלקטרוני על 

 הקמת מיזם עסקי באינטרנט .

ניתוח הערכות והמלצות תוך שימוש 

 במודלים 

 כגון : חמשת הכוחות של פורטר

 SWOTניתוח            

 PESTEL מודל           

 בנוסף תהיה התייחסות מהותית  ל          

 אסטרטגיה השיווקית והצגת         

 כלכלי ובדיקת יתוחונ המוצר        

 במיזם השקעה כדאיות        

 האינטרנטי.       
 


