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מבנה תכנית הלימודים בהנדסת תעשייה וניהול
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מסלולי התנסות מעשית בתוכנית הלימודים

מעשיתהתנסות

–פרויקט גמר 
ז"נ8

פרויקט גמר שלב א 
(4)

' פרויקט גמר שלב ב
(4)

התמחות בתעשייה  
ז"נ10-( 'סטאז)

התמחות בתעשייה שלב א 
(5)

' התמחות בתעשייה שלב ב
(5)



+*תנאי היציאה להתנסות מעשית

4

(:51228או 51014)' קדמים לשלב א

(תוכנית חדשה)5כל קורסי החובה עד סוף סמסטר ❑

תכנון ותפעול תהליך האספקה בארגון51132❑

מתודולוגיות לפתרון בעיות  51427❑

.מצב אקדמי תקין❑

.ללימודים7שלב זה בסמסטר להתחילמומלץ ❑

(:51229או 51020)' קדמים לשלב ב

.(בהתאמה51228או 51014)' הצלחה בשלב א❑

.למי שעושה פרויקט בתחום–( 51136)תכן מערך העבודה ❑



פרויקט גמר

5

 באחד או יותר תחומים של הנדסת תעשייה וניהולהנדסיפרויקט

 סטודנטיםשניפרויקט יבוצע בצוות של

 (ז לכל שלב"נ4)סמסטרים שני–משך הפרויקט

מנחה מהמכללה

מעביד בין הסטודנט ומקום ביצוע הפרויקט-לא נדרש יחסי עובד

  הפרויקט מחייב ביקורים של סטודנטים בארגון לצורך לימוד סביבת
ביצוע תצפיות ואיסוף נתונים, העבודה

 מצגת . מפגשי התקדמות במהלך הסמסטר+ סמינריונים + הרצאות
'שלב א–( ח הנדסי"חלק מדו)ח התקדמות "דו+ אבחון בעיה 

 שלב ב–ח הנדסי "דו+ מצגת סופית + הרצאות + סדנאות'

חובת נוכחות.

מומלץ למצוא מקום ולאשר עם מרכזת הקורס כמה שיותר מוקדם



('סטאז)התמחות בתעשייה 
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 בהנדסת תעשיה וניהולמשמעותיהסטודנט נקלט בארגון בתפקיד

 שעות במהלך כל ההתמחות600צבירה של לפחות

 ביחידיםהתמחות מבוצעת

 (ז לכל שלב"נ5)שני סמסטרים -משך ההתמחות

 באחד או יותר תחומים של הנדסת תעשייה וניהולהנדסיתיוזמה

מהמכללהמנחה

 מצגת . מפגשי התקדמות במהלך הסמסטר+ סמינריונים + הרצאות
'שלב א–( ח הנדסי"חלק מדו)ח התקדמות "דו+ אבחון בעיה 

 שלב ב–ח הנדסי "דו+ מצגת סופית + הרצאות + סדנאות'

חובת נוכחות.

.באתר הקורס ירוכזו הצעות עבודה למי שמעוניינים במסלול זה



דוגמאות לנושאים קבילים בפרויקט ובהתמחות

7

מחסן/מחלקה/מידול בתחום מערך מפעל

  פתרון בעיית שיבוץ

קביעת מדיניות לניהול מלאי

מידול,סימולציהבאמצעותייצוראושירותמערךשלאופטימיזציה
'וכומתמטי

הובלה/אופטימיזציה של מערך הפצה

תכנון ניסויים ובקרה סטטיסטית לפתרון בעיות איכות

לוגיסטייםתהליכים:כגוןבארגוןתהליכיםשלושיפורתפעול,תכן
קווי,הרכבהקווי,אספקהבשרשרתתהליכים,(ואחסוןשינוע)

'וכואריזהקווי,ייצור

פיתוח והערכת מודל חיזוי



או להפך " התמחות בתעשייה"ל" פרויקט גמר"מעבר מ
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תקופת אפשרית רק במהלך " התמחות בתעשייה"ו" פרויקט גמר"מעבר בין מסלול❑

('שלב א)של הסמסטר השינויים

(של מסלול שני' של מסלול אחד ושלב ב' לבצע שלב א)לא ניתן לעבור בין המסלולים ❑

!)בטרם תבצעו רישום(מומלץ לשקול היטב את הבחירה בין שתי האופציות ❑

.לא יפתח פרויקט או התמחות בקיץ❑



קורסי בחירה מחלקתיים
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אשכולות של קורסי בחירה

תכן ותפעול של מערכות ייצור ושירות❖

מערכות מידע❖

ניהול❖

לכלליםבהתאםל"הנמהאשכולותהקורסיםשלנכונהבחירהעללהקפידחשוב❑
(הבאיםבשקפיםהמפורטים)בשנתוןהמוגדרים

אחדמאשכולליותרהמשויכיםקורסיםישנם❑

אחדמאשכולביותראשכולותלשניששייךקורסלהחשיבניתןלא❑

וקורסיהיות,והבחירההחובהקורסילכלרישוםלאחרז"נלצבירתלבלשיםיש❑
ז"נ160לפחותלצבורחובה.(3.5או1,2,2.5,3)שונהז"נעםקיימיםבחירה
התוארלסיום

וטכנולוגיהמדעמאשכולאחדקורסלבחוריש,מחלקתייםבחירהלקורסיבנוסף❑



קורסי בחירה לסטודנטים המבצעים התמחות בתעשייה

קורסי בחירה לפחות8( + ז"נ10)בתעשייה התמחות

(:בחירה-חובה)מקורסי הבחירה חייבים להיות מהקבוצה הבאה שניםלפחות •

(.ח בלבד"אישור רמ. ומעלה80%אחוזון ציונים )1נושא אישי 51004•

(אשכול תכן ותפעול)מערכות מלאי 51106•

(אשכול תכן ותפעול)אירועים בהנדסת תעשייה 51113•

(אשכול תכן ותפעול)תורת השיבוץ 51120•

(אשכול תכן ותפעול)סמינר בהנדסת תעשייה 51128•

(אשכול תכן ותפעול)מבוא להנדסת מערכות שירות 51156•

(מערכות מידעאשכול )מידע / כריית נתונים 51525•

. של מערכות ייצור ושירותאשכול תכן ותפעול מקורסים 6-ל4לקחת בין •

קורסים מהאשכול הנבחר 3או 2ולקחת -מערכות מידע או ניהוללבחור באשכול •

אשכול שלא נבחרמהיש לקחת יתר הקורסים•

יכול  ( אשכול תכן" )מתודולוגיות לפתרון בעיות"או /ו( אשכול ניהול" )כלכלת סביבה"מי שלקח •
ח"להמיר עבורם קורס בחירה באשכול רלוונטי באישור יועץ ורמ

(.ניתן גם מאשכול תפעול)160-להזכות לתואר יש להשלים את נקודות•

(חורף או אביב בלבד)בתקופת הרישום : רישום להתמחות בתעשייה
10



קורסי בחירה לסטודנטים המבצעים התמחות בתעשייה

11

קורסי בחירה לפחות8( + ז"נ10)בתעשייה התמחות

מספר קורסי בחירה מינימאליים לפי סוג

תפעולתרחיש
מערכות מידע 

(מ"מ)
ז"נ160-השלמה לכ"סהניהול

ניהול/מ"מ14228

ניהול24318

מ"מ34138

ניהול/מ"מ45218

ניהול/מ"מ55128

ניהול65308

מ"מ75038

תפעול/מ"מ/ניהול86208

תפעול/מ"מ/ניהול96028



קורסי בחירה לסטודנטים המבצעים פרויקט גמר

קורסי בחירה לפחות9( + ז"נ8)פרויקט גמר שנתי 

(:בחירה-חובה)מקורסי הבחירה חייבים להיות מהקבוצה הבאה שניםלפחות •

(.ח בלבד"אישור רמ. ומעלה80%אחוזון ציונים )1נושא אישי 51004•

(אשכול תכן ותפעול)מערכות מלאי 51106•

(אשכול תכן ותפעול)אירועים בהנדסת תעשייה 51113•

(אשכול תכן ותפעול)תורת השיבוץ 51120•

(אשכול תכן ותפעול)סמינר בהנדסת תעשייה 51128•

(אשכול תכן ותפעול)מבוא להנדסת מערכות שירות 51156•

(מערכות מידעאשכול )מידע / כריית נתונים 51525•

. של מערכות ייצור ושירותאשכול תכן ותפעול מקורסים 6-ל4לקחת בין •

קורסים מהאשכול הנבחר 3או 2ולקחת -מערכות מידע או ניהוללבחור באשכול •

אשכול שלא נבחרמהיש לקחת יתר הקורסים•

יכול  ( אשכול תכן" )מתודולוגיות לפתרון בעיות"או /ו( אשכול ניהול" )כלכלת סביבה"מי שלקח •
ח"להמיר עבורם קורס בחירה באשכול רלוונטי באישור יועץ ורמ

(.ניתן גם מאשכול תפעול)160-להזכות לתואר יש להשלים את נקודות•

(חורף או אביב בלבד)בתקופת הרישום : רישום לפרויקט גמר
12



קורסי בחירה לסטודנטים המבצעים פרויקט גמר

קורסי בחירה לפחות9( + ז"נ8)שנתי פרויקט גמר 

מספר קורסי בחירה מינימאליים לפי סוג

תפעולתרחיש
מערכות מידע  

(מ"מ)
ז"נ160-השלמה לכ"סהניהול

ניהול14329
מ"מ24239
ניהול35319
מ"מ45139
מ"מ/ניהול55229
תפעול/מ"מ/ניהול66219
תפעול/מ"מ/ניהול76129
תפעול/מ"מ86039
תפעול/ניהול96309
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זכאות לדיפלומה
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(  עקב שינוי תוכנית הלימוד)מיוחדים מקרים 
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ז"נ160-מלהםחורגתז"הנוכמותהבחירהקורסימכסתאתסיימושכברמי❑
.(זיבנברגקרולינה'גב,ח"רמעוזרת)לטיפוללמחלקהשיפנו,השינוייםבעקבות

בוריסר"ד)ליועץלפנותיש–אשכולבכלהקורסיםכמותעםמסתדריםשלאמי❑
.מצבלבדיקת(שניץ

,המחלקהמזכירתדרך)ח"רמעםאישיתלשיחהלפנות–אחריםמיוחדיםמקרים❑
.המצבלבחינת(גלית



!!!בהצלחה
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5/8/2021מפגש הסבר 



..סיכום המידע



התמחות בתעשייהפרויקט גמר

הרכב

משך

ז"נ

תנאי קדם

בודדזוג

('שלב ב–2סמסטר ', שלב א–1סמסטר )שני סמסטרים 

4 +45 +5

במקום ההתמחות לפחות  עבודה 
(מעביד-יחסי עובד)חודש 

קורסים ומצב אקדמי כמפורט

סיכום-פרויקט גמר והתמחות בתעשייה 



סיכום  –פרויקט גמר והתמחות בתעשייה 
(המשך)

התמחות בתעשייהפרויקט גמר

תכולה

'תפוקות שלב א

פרויקט
פרויקט

מעשיותע "ש600

ח"דו+ מצגת 

פרויקטסיכום ח "דו+ מצגת  'תפוקות שלב ב

דרישות נוספות

. כמפורטהשתתפות במפגשים ומצגות 
.פגישות עם המנחה

.נדרשת זמינות מלאה בשעות הקורס



1/2212/2111/2110/21 5/224/223/222/22 7/226/22

21-22חורף סמסטר  בחינות 22אביב סמסטר  בחינות

רישום 

'לשלב א

רישום 

'לשלב ב

מצגת 

'שלב א

מצגת 

'שלב ב

'  ח שלב א"דו

9/1

'  ח שלב ב"דו

9/6

'שלב א

לפרויקטז"לו

'שלב ב

(התמחות בלבד)לשעות עבודה ז"לו

סוף ינואר-)*( 'מאישור הסטאזע לפחות "ש300 ספטמבר-פברואר ע לפחות "ש300
.ולאחר חודש במקום, מביניהםתחילת הסמסטר המאוחר / ' מתחילת חודש אישור הסטאז* 



???אז איך מתחילים



פרוייקטמציאת 

רישום
איתור איש קשר  

בארגון

הצעת פרויקט

התחלה



  בעיה מרכזית שיש בה פוטנציאל משמעותי לשיפור

הארגוןביצועי 

 הנדסי קביל לפי דרישות המכללהנושא.

 ניתן לאסוף נתונים  / קיימים נתונים זמינים ונגישים

.במסגרת הזמן הקיימת

יש גישה למקומות ולעובדים המעורבים

מציאת פרויקט



בדרגה ניהולית

רפרנט מול המכללה

 (.גישה, נתונים)יכולת לתמוך בפרויקט

(בעל הבעיה)בארגון איתור איש קשר 



  כתיבת הצעת פרויקט ראשונית והגשה לרכזת בטופס

!!מומלץ מוקדם ככל הניתן.    10/10קיים עד 

תיקון והגשה מחדש עד , במידה וההצעה לא אושרה

.לאישור

י הרכזת"הפנייה למנחה ע.

ליטוש ההצעה עם המנחה.

י המנחה ואיש הקשר בארגון"אישור ההצעה ע.

 23/10הסופית המאושרת עד ה הגשת ההצעה!!

 רכזתאישור סופי.

הצעת פרויקט



???התמחות–אז איך מתחילים 



פרוייקטמציאת 

רישום
איתור איש קשר  

בארגון

הצעת פרויקט

עבודה



או . )מציאת מקום עבודה בתפקיד משמעותי במקצוע

(.מקום עבודה נוכחי אם יש

 במוודלהצעות עבודה ירוכזו באתר הקורס

 מעביד–יחסי עובד.

משך העבודה לפחות כמשך ההתמחות.

 (  מיום הקליטה)שבועות 4מעבר פרק זמן של לפחות

.לימוד התפקיד והכרת הארגון, לצורך חפיפה

אפשרות לביצוע פרויקט במקום.

אישור רכזת!

עבודה



!!!!עברו על הסילבוס

???שאלות

!!!בהצלחה

shiryv@Braude.ac.il
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