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מבנה תכנית הלימודים בהנדסת תעשייה וניהול
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תנאי היציאה להתנסות מעשית
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. 'סיום כל קורסי החובה עד סוף שנה ג❑

ניתן לצאת להתנסות מעשית במקביל ללימוד שני קורסי החובה של ❑

כלכלת הסביבה  "-ו(" 51136)תכן מערך העבודה : "השנה הרביעית

(".51430)תכנון פרויקטים וניהולם ("/"51623)

.מצב אקדמי תקין❑

.ללימודים8או 7ניתן לבצע את ההתנסות המעשית בסמסטר ❑
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-מסלולי התנסות מעשית

בתוכנית הלימודים בהנדסת תעשייה וניהול

מעשיתהתנסות

פרויקט  
בחדשנות עסקית  

טכנולוגית

התמחות 
באקדמיה 

(מחקרי' סטאז)
פרויקט גמר

התמחות  
בתעשייה  

('סטאז)



פרויקט גמר
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פרויקט הנדסי באחד או יותר תחומים של הנדסת תעשייה וניהול

פרויקט יבוצע בצוות של שני סטודנטים

 (ז"נ3.5)סמסטר אחד –משך הפרויקט

מנחה מהמכללה

מעביד בין הסטודנט  -כ לא מתקיימים יחסי עובד"בתקופת הפרויקט בד
ומקום ביצוע הפרויקט

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

מצגת ראשונית

 ח הנדסי"דו+ מצגת סופית

 הרצאות של אורחים מהתעשייה+ סדנת פרזנטציה



פרויקט בחדשנות עסקית טכנולוגית 
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.סטודנטים2-3עבודה בצוות של (. ז"נ5)פרויקט שנתי •

3בטכניון בשיתוף עם " מרכז הידע לחדשנות"ידי -מופעל על•
האוניברסיטאות

מפה אסטרטגית של הארגון והגדרת התחומים הדורשים  -'סמסטר א•
(דרג של הנהלת הארגון)חדשנות 

התמקדות במספר גורמים שזוהו וביצוע-'סמסטר ב•

מנחים מהמכללה•

ראיון אישי, רישום במחלקה•

י ואספקה  "לאחר סיום הקורסים נמ-דרישת חובה •

מעביד בין הסטודנט ומקום -בתקופת הפרויקט לא מתקיימים יחסי עובד•
ביצוע הפרויקט

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

ח הנדסי"דו+ מצגת סופית •

הרצאות של אורחים מהתעשייה+ סדנת פרזנטציה •
לעת עתה לא רלוונטי



('סטאז)התמחות בתעשייה 
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הסטודנט נקלט בארגון כמהנדס תעשיה וניהול

מבוצע ביחידים' סטאז

ז"נ10מקנה , (שעות900לפחות )כחצי שנה ' משך הסטאז

 תכלול שימוש בכלים  )יוזמה הנדסית מרכזית ברמה אקדמית גבוהה
יותרות/קטנהות/נוספתות/יוזמה( + הנדסיים מתקדמים ומידול

 שקשורה  ( להרחבת הידע המקצועי)מטלה אקדמית תיאורטית או יישומית
ליוזמה המרכזית

 חונך ארגוני+ מנחה מהמכללה

 תוצג סקירה קצרה על סביבת ההתמחות והיוזמות ההנדסיות)מצגת ביניים  ,
(אך עיקר ההתמקדות תהיה ביוזמה ההנדסית המרכזית

 ח הנדסי"דו+ מצגת סופית

 הרצאות של אורחים מהתעשייה+ סדנת פרזנטציה

"(  תקורה"בכדי לא לשלם 31/12-אך יש לסיים עד ה, ניתן להתחיל התמחות לאורך כל השנה)



דוגמאות לנושאים קבילים עבור יוזמות הנדסיות מרכזיות  
ועבור פרויקט גמר' בסטאז
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מחסן/מחלקה/מידול בתחום מערך מפעל

 פתרון בעיית שיבוץ

קביעת מדיניות לניהול מלאי

סימולציהבאמצעותייצוראושירותמערךשלאופטימיזציה,
'וכומתמטימידול

הובלה/אופטימיזציה של מערך הפצה

תכנון ניסויים ובקרה סטטיסטית לפתרון בעיות איכות

תהליכים:כגוןבארגוןתהליכיםשלושיפורתפעול,תכן
קווי,אספקהבשרשרתתהליכים,(ואחסוןשינוע)לוגיסטיים

'וכואריזהקווי,ייצורקווי,הרכבה

פיתוח והערכת מודל חיזוי



(מחקרי' סטאז)התמחות באקדמיה 
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עבודת מחקר עם חבר סגל במחלקה •

ז"נ10מקנה , (שעות900ולפחות )לפחות חצי שנה ' משך הסטאז•

ח של עבודת מחקר"דו+ מצגת סופית •

78ממוצע ציונים מצטבר לפחות •

ת לתארים מתקדמים מחקריים/מתאים למי ששואף•

מכללתיתאפשרות לקבלת מלגה מועדת מחקר •

הרצאות של אורחים מהתעשייה+ סדנת פרזנטציה •



או להפך " התמחות בתעשייה"ל" פרויקט גמר"מעבר מ
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(  51012" )התמחות בתעשייה"לטובת( 51100" )פרויקט גמר"עזיבת הקורס❑

.של הסמסטרתקופת השינוייםאפשרית רק במהלך 

לאהשינוייםתקופתתוםלאחר"גמרפרויקט"הקורסלעזובשיחליטסטודנט❑

באותו"בתעשייההתמחות"ב(שעותלצבורולהתחיל(להירשםרשאייהיה

!)העוקבבסמסטררקאלא(הסמסטר

אליובארגוןלעבודהוהתקבלו,ההתמחותרכזי"ע,להתמחותשהופנוסטודנטים❑

שלאחרהחודשיםששתבמשךגמרפרויקטלקורסלהירשםיוכלולא,הופנו

.הופנואליובארגוןפרויקטלבצעיוכלוולאההפניה

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



קורסי בחירה מחלקתיים
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אשכולות של קורסי בחירה

תכן ותפעול של מערכות ייצור ושירות❖

מערכות מידע❖

ניהול❖

מדע וטכנולוגיה❖

בהתאםל"הנמהאשכולותהקורסיםשלנכונהבחירהעללהקפידחשוב❑
(הבאיםבשקפיםהמפורטים)בשנתוןהמוגדריםלכללים

אחדמאשכולליותרהמשויכיםקורסיםישנם❑

אחדמאשכולביותראשכולותלשניששייךקורסלהחשיבניתןלא❑

היות,והבחירההחובהקורסילכלרישוםלאחרז"נלצבירתלבלשיםיש❑
לצבורחובה.(3.5או1,2,2.5,3)שונהז"נעםקיימיםבחירהוקורסי
התוארלסיוםז"נ160לפחות



'קורסי בחירה לסטודנטים המבצעים סטאז
קורסי בחירה לפחות7( + ז"נ10)התמחות באקדמיה /בתעשייההתמחות

אשכול מדע וטכנולוגיהמאחדיש לקחת קורס 

כאשר לפחות , של מערכות ייצור ושירותאשכול תכן ותפעול מקורסים 4-ל2יש לקחת בין 
:הקורסים חייב להיות מהקבוצה הבאהאחד

מערכות מלאי51106

אירועים בהנדסת תעשייה51113

תורת השיבוץ51120

סמינר בהנדסת תעשייה51128

מבוא להנדסת מערכות שירות51156

סדנא לפתרון בעיות51428

(נחשב לאשכול מערכות מידע)מידע / כריית נתונים 51525

קורסים מהאשכול  2ולקחת בדיוק -מערכות מידע או ניהול-יש לבחור באחד האשכולות 
הנבחר  

אשכול שלא נבחר  מהיש לקחת יתר הקורסים

.160-להזכות לתואר יש להשלים את נקודות

לאורך כל השנה:התמחות באקדמיה/רישום להתמחות בתעשייה
12



'קורסי בחירה לסטודנטים המבצעים סטאז
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קורסי בחירה לפחות7( + ז"נ10)התמחות באקדמיה /בתעשייההתמחות

(מחליף קורס מאשכול זה3קורס פיזיקה )אשכול מדע וטכנולוגיה מאחדיש לקחת קורס 

מספר קורסי בחירה מינימאליים לפי סוג

תפעולתרחיש
מערכות מידע  

(מ"מ)
כ"סהניהול

ניתן  7קורס 

להוסיף

מ"מ/ניהול12226

ניהול23216

מ"מ33126

ניהול44206

מ"מ54026



קורסי בחירה לסטודנטים המבצעים פרויקט גמר

קורסי בחירה לפחות10( + ז"נ3.5)פרויקט גמר סמסטריאלי 

(מחליף קורס מאשכול זה3קורס פיזיקה )אשכול מדע וטכנולוגיה מאחדיש לקחת קורס 

שני כאשר לפחות , ותפעול של מערכות ייצור ושירותשכול תכןאקורסים מ6-ל4יש לקחת בין 
:חייבים להיות מהקבוצה הבאהקורסים 

מערכות מלאי51106

אירועים בהנדסת תעשייה51113

תורת השיבוץ51120

סמינר בהנדסת תעשייה51128

מבוא להנדסת מערכות שירות51156

סדנא לפתרון בעיות51428

(נחשב לאשכול מערכות מידע)מידע / כריית נתונים 51525

קורסים מהאשכול הנבחר  3או 2ולקחת -מערכות מידעאוניהול -האשכולות אחדביש לבחור 

אשכול שלא נבחר  מהיש לקחת יתר הקורסים

.160-להזכות לתואר יש להשלים את נקודות

בתקופת הרישום:רישום לפרויקט גמר
14



קורסי בחירה לסטודנטים המבצעים פרויקט גמר
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קורסי בחירה לפחות10( + ז"נ3.5)פרויקט גמר סמסטריאלי 

(מחליף קורס מאשכול זה3קורס פיזיקה )יש לקחת קורס אחד מאשכול מדע וטכנולוגיה 

מספר קורסי בחירה מינימאליים לפי סוג

ניתן להוסיף10קורס כ"סהניהול(מ"מ)מערכות מידע תפעולתרחיש

מ"מ/ניהול14329

מ"מ/ניהול24239

מ"מ/ניהול35229

ניהול45319

מ"מ55139

ניהול66309

מ"מ76039

מ"מ/ניהול86219

מ"מ/ניהול96129



קורסי בחירה לסטודנטים המבצעים פרויקט בחדשנות עסקית 
טכנולוגית

קורסי בחירה לפחות9( + ז"נ5)פרויקט שנתי בחדשנות עסקית טכנולוגית 

(מחליף קורס מאשכול זה3קורס פיזיקה )אשכול מדע וטכנולוגיהמאחדיש לקחת קורס 

שני כאשר לפחות , ותפעול של מערכות ייצור ושירותאשכול תכןקורסים מ6-ל4יש לקחת בין 
:חייבים להיות מהקבוצה הבאהקורסים 

מערכות מלאי51106

אירועים בהנדסת תעשייה51113

תורת השיבוץ51120

סמינר בהנדסת תעשייה51128

מבוא להנדסת מערכות שירות51156

בעיותסדנא לפתרון 51428

(נחשב לאשכול מערכות מידע)מידע / כריית נתונים 51525

קורסים מאשכול זה2ולקחת בדיוק -מערכות מידעאוניהול -האשכולות אחדיש לבחור ב

אשכול שלא נבחר  מהיש לקחת יתר הקורסים

.160-להזכות לתואר יש להשלים את נקודות

חודש ספטמבר:רישום לפרויקט בחדשנות עסקית טכנולוגית
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זכאות לדיפלומה
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!!!בהצלחה
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