משרד החינוך
מינהל למדע וטכנולוגיה
מגמת הנדסה בניה ואדריכלות
קריטריונים להערכת פרויקט גמר  -לשנת הלימודים תשפ"ב
התמחות מגמת אדריכלות  3ו  5יח"ל
הגשת פרויקט הגמר גולת הכותרת של לימודי אדריכלות במגמה  .על הפרויקט להיות מוגש עם
שדה כותרת בית ספרי (סטריפ בית ספרי) ומספור גיליונות עוקב 5/5.... 2/5 1/5 ,כל פרויקט
יאוגד בקלסר וישמר בארכיון בית הספר או יקוטלג בספרית בית הספר .וכן בשמירה דיגיטאלית .
לא יוגשו גליונות ללא מספור  .להלן דרישות  3יח"ל  5 +יח"ל
דרישות הפרויקט ל  3יח"ל מספר שאלון  : 812387מבנה עם יעוד ציבורי ,בשטח של עד 150
מ"ר בשני מפלסים עם מהלך מדרגות בין  5-8מדרגות ,גג אחיד שטוח.
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התכנוני `

גיליון רעיוני:
קונספט ,פרוגרמה ,סקיצות ,מיקום וסביבה
הדמיות או מודל פיזי

10%

סט תוכניות בקנ"מ :1:100
תוכנית פיתוח  +תוכנית ריהוט ומידות קומת
קרקע ,תוכניות ריהוט ומידות של קומה א,
תוכנית גג 2 ,חתכים 4 ,חזיתות

25%
70%

שטח נבחר בקנ"מ :1:50
תוכנית של שטח בגודל של לפחות  50מ"ר
הכולל את אזור המדרגות וחתך של העובר
במעלה המדרגות בקנ"מ .1:50

15%

בקיאות בהגשה ובהצגת הפרויקט

10%

גדי ליגטי  -מדריך מרכז ארצי הפיקוח על מגמות אדריכלות ובניה
רח' השלושה  ,2תל-אביב 67060
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משרד החינוך
מינהל למדע וטכנולוגיה
מגמת הנדסה בניה ואדריכלות
דרישות עבודת גמר הפרויקט ל  5יח"ל מספר שאלון  : 812589מבנה מורכב ,עם
יעוד ציבורי ,בשטח של  250-350מ"ר בשתי קומות ,גג אחיד שטוח או מורכב להוסיף את נושא
הנגישות ואת מרחבים מוגנים.
הגשת פרויקט הגמר גולת הכותרת של לימודי אדריכלות במגמה  .על הפרויקט להיות מוגש עם
שדה כותרת בית ספרי (סטריפ בית ספרי) ומספור גיליונות עוקב 5/5.... 2/5 1/5 ,כל פרויקט
יאוגד בקלסר וישמר בארכיון בית הספר או יקוטלג בספרית בית הספר .וכן בשמירה דיגיטאלית .
לא יוגשו גליונות ללא מספור  .להלן דרישות  5יח"ל .
מרכיב ראשי

מרכיבי מישנה

שלב מחקרי –
תיק פרויקט

מחקר קבוצתי

משקל המרכיב
המשנה בתוך
המרכיב
המרכזי
30%

מחקר אישי

50%

בקיאות בהצגת במרכיב העיוני –מחקרי
שלב יצירתי
התנסותי –
יצירת
הפרויקט
התכנוני `

10%

הדמיות או מודל פיזי

15%

סט תוכניות בקנ"מ :1:100
תוכנית פיתוח  +תוכנית ריהוט ומידות
קומת קרקע ,תוכניות ריהוט ומידות של
קומה א,
תוכנית גג 2 ,חתכים 4 ,חזיתות
שטח נבחר בקנ"מ :1:50
תוכנית של שטח בגודל של לפחות 50
מ"ר הכולל את אזור המדרגות וחתך של
העובר במעלה המדרגות בקנ"מ 1:50
בקיאות בהגשה ובהצגת הפרויקט

25%
70%
10%

10%

גדי ליגטי  -מדריך מרכז ארצי הפיקוח על מגמות אדריכלות ובניה
טל 0733936641

30%

20%

גיליון רעיוני:
קונספט ,פרוגרמה ,סקיצות ,מיקום
וסביבה

רח' השלושה  ,2תל-אביב 67060

משקל רכיב
מרכזי

נייד0505647510 -

