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 )סטאז'( מחקר/ההתנסות בתעשיי

 

 הנחיות כלליות
 

 חודשים. 4-6-כ לתקופה של( מחקר\ייהתעשב ותנסת ההתבר השביעי מוטלת על כל סטודנט חובסמסט
 יאינטגראלהמכללה, חלק  המעסיקוות ההנדסית המעשית, כשהיא מבוקרת ע"י נסהמכללה רואה בהת

תאם לכך מוענקים לסטודנט נקודות זכות וחשוב מהכשרתו של הסטודנט למקצוע ההנדסה. בה
 ההתנסות בתעשייה/מחקר. וציון על אקדמיות

 

 ותסנההת דרישות

 .בארגוןשעות עבודה כמהנדס  600ות חפל •

מנחה ) בעל ותק של מספר שניםמכונות וא מהנדס , שההארגוןטעם מנסות הת מנחהמינוי  •
 ות(.נסההתהסטודנט עבור מציון  35%קובע  הארגון

ליכים, והעברה בעבודה הנדסית, כגון מחקר ופיתוח, תכן מוצרים ותה נסהתמהעסקת ה •
 מפיתוח לייצור.

ות במחלקות השונות נס, כולל הכרה והתבארגון ה לקליטת הסטודנטבודע ת תכניתיינב •
 , טכנולוגיות ייצור, וכו'(.ם)כלי תיב" במקוםובשיטות העבודה המקובלות 

, בקבלת דו"חות נסהמתגישות עם הטאת בפ, המתבמלווה אקדמיע"י  ההתנסותבקרת  •
 .בביקור במקום ההתנסותם ממנו, ותקופתיי

ולבצע אותו בהנחיית  לפרויקט שנתי מסכםנושא מהארגון  רבחול ת לסטודנטומתן אפשר •
 מקום התנסות שלא מאפשר ביצוע פרויקט יאושר במקרים חריגים. .מהנדס מהארגון

 

 ותסניציאה להת

 ם נ"ז, וציון עובר בקורסי 115שנה ג', צבירת תקין בסוף  : מצב אקדמיקדםדרישות  •
מכני" "מבוא כן ת , "פרויקטף קשיחה של גודינמיק או "תכן הנדסי מתקדם", "דינמיקה"

 קורס צמוד. –טט" "מעבר חום" התנסות בתעשייה לבקרה" מכניקת זורמים" "תורת הר

 באחריות הסטודנט.היא מציאת מקום להתנסות  •

   .ביצוע הפרויקטאותו במהלך ההתנסות ו שמלווהמלווה אקדמי לכל סטודנט המכללה ממנה  •

   לוט סטודנטים של המחלקה לק תםבמטרה לעודד אום שונים לארגוני בתהכינה מכהמחלקה  •
 .זה מסמךמצורף מכתב דוגמא . להנדסת מכונות להתנסות אצלם 

 

 ההתנסותומהלך  אישור מקום להתנסות

לבין  אחראי על ההתנסות במחלקהבין בהתאם לצורך ות יקשר סטודנט שמצא מקום להתנס •
בו  ראוי, קוםבממדובר  דימה והבהרות כימק ר שיחהחרק לאי. מקום העבודה הפוטנציאל

טופס   .בארגוןהאישור והסטודנט יוכל להתחיל לעבוד  יוצאמועסקים מהנדסי מכונות, 
 .מצורף למסמך זה"הצעת התנסות בתעשייה" 

 ואקטיבי.ר רטראישו ןיינתלא  •

 שמעוניין  לסטודנט גיליון הציוניםלאחר בדיקת  ןיינת ליציאה להתנסות אישור על תנאי •
  ת.ם תקופת הבחינוסיובתנסותלהתחיל את הה

 .באחריות הסטודנט –הרישום לקורס התנסות בתעשייה  •

 התנסות בארגון.  שעות 600חייב לבצע תמהסטודנט  •

 פיטורים או במקרה תאושר רק במקרה של החלפת מקום ההתנסות: החלפת מקום ההתנסות •
 .ק את הסטודנט בעבודה הנדסיתינו מעסיאהארגון של הסטודנט משתכנע ש קדמיהא והשמלו

דו"ח ת א מלווה האקדמיל( הסטודנט יעביר שלאחריוחודש השל  בתחילת) בסיום כל חודש •
תקופתי  ההערכ להעביר את דוחות  הארגוןמנחה מ . הסטודנט יבקש  הפעילות החודשית

  .דמילמלווה האק

 



  

 

 מועד ב ם ההתנסות.מצגות סיו יתקיימו ,הסמסטריםת הבחינות בין קופבתההתנסות, בסיום  •
את יעביר הסטודנט תי לענן המחלק דיגיטלי עותק ט דנהסטו ימסורשיקבע על ידי המחלקה 

. וקבלת אישורו המלווה האקדמישל טיוטת החוברת  על ידי  הבדיקהת רק לאחר החובר
 המלווה האקדמילמינוי עד  .סמךות למפורמצ תנסות"מצגות הה לקראת "הנחיות לסטודנט

במחלקה, ד"ר יוג'ין  תנסוההת אחראי עלפרויקט להאו  התנסותהכל בעיה בעניין בלפנות  שי

 .eweinger@braude.ac.il  דוא"לבאו  04 - 9901755טל. וינגר, ב
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 הנדון: קליטת סטודנט– מתנסה בארגונכם
 

 (.B.Sc)סה נדאשון בהמכונות לתואר ר אקדמית להנדסה אורט בראודה מכשירה מהנדסיההמכללה 
ביעי בסמסטר הש וביומכניקה. חומרים פלסטיים ועיבודםר, מכטרוניקה, והתמחויות: תכן וייצ מספרב

 חודשים. 4-6-סטאז'( לתקופה של כהתנסות בתעשייה )על כל סטודנט חובת ה מוטלת
 

ק וע"י המכללה, חלהמכללה רואה בהתנסות ההנדסית המעשית, כשהיא מבוקרת ע"י המעסיק 

, נשמרים הסטנדרטים הנדסה. בהתאם לכךההכשרתו של הסטודנט למקצוע ב בוחשו ילראאינטג

על ההתנסות, שלהם ת אקדמיות וציון מוענקים לסטודנט נקודות זכו ופההאקדמיים של ההתנסות ובס

 רש לתואר.משקל נכבד בניקוד הכללי הנד
 

שרת כם תתרום להכצידמ היענות מתנסים.-טודנטיםאנו פונים אליכם בהצעה לקלוט בארגונכם ס

 קליטה.מועמדים לם לבחון מקרוב שייה בישראל ותאפשר לכעמהנדסי מכונות לת
 

-פרויקט מסכם רחב היקף )כ לבצעדנט חייב כל סטוהם, לשם האחרונה לימודיבשנת הבנוסף לנאמר, 

מקום ההתנסות בתעשייה, ב ,כםשעות(. אנו מעודדים את הסטודנטים לבחור בנושא לפרויקט המס 800

רתו של הסטודנט מההתנסות להשלמת לימודיו במכללה ם חזען. נוספת לארגו עלתתומציעים ובכך 

י פרויקט המסכם. חברי הסגל האקדמע הבמפעל בו מתבצלעבוד חלקית  , הוא יכול להמשיך8בסמסטר 

 מסגרת הפרויקט.בעיות שמתעוררות ב של המכללה יכולים, במידת הצורך, לתרום לפתרון
 

 :ינןדרישות ההתנסות ה
 

 נדס בארגון.מהכ שעות עבודה 600ות חפל •

ם )מנחה מינוי מנחה התנסות מטעם הארגון, שהוא מהנדס בעל ותק של מספר שני •

 הסטודנט עבור ההתנסות(. יוןמצ 35%ן קובע הארגו

בניית תכנית עבודה לקליטת הסטודנט בארגון, כולל הכרה והתנסות במחלקות  •

 , יצוריות "ם, טכנולוגיתיבי קום )כלשונות ובשיטות העבודה המקובלות במה

 וכו'(.תכן מתקנים, בקרה 

לת , בקבמתנסההשות עם , המתבטאת בפגיהמלווה האקדמיבקרת ההתנסות ע"י  •

 במקום ההתנסות. קופתיים ממנו, ובביקורדו"חות ת

http://www.braude.ac.il/machine


  

 

 

ווירית, רפא"ל, חברת החשמל, צים, על ארגונים שקלטו כבר מתנסים של המכללה נמנים התעשייה הא

  אופ, תדיראן, ישקר, טכנולוגית להבים, -ל המודיעין, אלביט, אל, חירוויימוש, חיל האהח ילתע"ש, ח

גם בתחום ) startupאן, חברות הזיקוק, התכוף, פלסר ופיתוח, בתי חקמ פלסטיק, ארןנילית, כתר 

הסטודנטים המתנסים היו מאז המעסיקים על  חוות הדעת של ומפעלים פרטיים אחרים. י(רפוא-הביו

 ומתמיד חיוביות.

 

לפניות סטודנטים המחפשים מקום התנסות ונושא לפרויקט הגמר. במידה  ל היענותכםם עלכ הנוד

 אנא צרו קשר עם האחראי על ההתנסות במחלקה, נוסף,  לת מידעיינים בקבואתם מעונ

 מזכירתעמליה חיים או עם   @ilac.ebraudeweinger. או בדוא"ל 9901755-04ד"ר יוג'ין וינגר, בטל. 

 ונשמח לעזור. amhaim@braude.ac.ilדוא"ל  9901945-04המחלקה בטלפון 

 

 בכבוד רב,

 אורית בראון בנימיןד"ר 

 רמ"ח הנדסת מכונות
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 מחלקה להנדסת מכונותה
 04 - 9901894או   04 – 9901945ים: טלפונ

9901886-04 –פקס   
 התנסות בתעשייה/מחקר )סטאז'(הצעת 

 (לוי כל הפרטיםמי יוגש מוקלד לאחר)
 

 :"זמס' ת שם הסטודנט:
 :ההתנסותכתובת בתקופת 

 
     :פוןטל

 ל:דוא" טלפון נייד:
 :עד:                                         מהתנסות  תקופת ה

 
 תנסוההתם וקמ

 :הארגון שם
 טלפון: כתובת:

 מספר מהנדסים: מספר עובדים:
 

 למנחה המפע
 טלפון: י:קדמתואר א שם המנחה:

 דוא"ל: :תפקיד /התמחות מקצועית
 

 גיות, כלים הנדסיים, וכו'(תכנית קליטה, הכרת המפעל, טכנולוההתנסות )עבודת 
 

 

ההתנסות פירוט המטלות במהלך  
 
 

 
 :המפעל המנחת מיחת ך:תארי

 
 ___ ________________אנו שמחים לאשר את קבלתך להתנסות )סטאז'( בחברה

 
 שעות עבודה לפחות. 600עד להשלמת _______ __   __ -לתקופה  מ

 __________________  טלפון: _____________התנסות ופרויקט:  ________ -האקדמי שם המלווה 
 

. לכל  דו"ח חודשי עליך לצרף צילום כרטיס נוכחות של אותו חודש. חודשיים חותדו"ש יגיך להעל במהלך תקופת ההתנסות
דוחות תקופתיות על פעילות  3המנחה מהארגון יעביר למלווה האקדמי של הסטודנט    גש מודפס.מו הדו"ח חייב להיות

 .נט הסטוד
ביום קבלת אישור ההתנסות עבורך. ה בודע יענפגח ממקום העבודה, המכללה תדאג לביטובמידה אינך מקבל שכר  !שים לב

נפגעי עבודה ולהמשיך לשלם את הביטוח עבור ביטוח פס )למלא טולמשרד.  להגיע לעמליהעליך ע"י ד"ר יוג'ין וינגר, 
 הלאומי דרך הפנקס(.

  רתוכל הישעות ל 250ר א' לבין סמסטר ב' אפשר לצבור סטר א' ובתקופה שבין סמסטבתקופת הקיץ ועד תחילת סמ
בהתאם  סותהכרה של שעות התנסטודנטים שיצאו למילואים יזכו ל –ת מילואים בתקופת ביצוע התנסות )סטאז'( רושי

 מליה.בהגשת אישור מילואים למרכז, ליוג'ין ולע לממוצע השעות בדו"חות הנוכחות הקודמים, מותנה
 כם(או פרויקט מס 'הנחיות בטיחות לסטודנטים המבצעים פעילות )סטאז

 ת של הנדסת מכונות ם המעבדותחוב אלש
 

 סטודנט יקר!
ביבת בלבד ולכן אתה נדרש לגלות ערנות ותשומת לב מירבית בס ליךהבטיחותית היא ע פעילותך מתבצעת במקום  בו האחריות .1

 העבודה שבה אתה עובד. 
 , משקפי מגן וכו'.םנייאוזי נימו מגויות ייצור או הרכבה עליך לבקש את ציוד המגן הרלוונטי כקיימות פעילבמקום בו מת .2

להפסיק את פעולת המכונה נקוט בזהירות תן פועלת, אם לא ני לפני הוצאת חלק מתוך מכונה עשה זאת כאשר המכונה אינה .3
 המרבית המתבקשת.

 עזרה.תבצע פעולה זו ופנה לממונה עליך לקבלת שים לב! אם אתה חושש מפעולה כלשהי, אל  .4

 , באולם הייצור ייתכן קיומם של חלקים חדים העלולים לפצוע.וכות ונעלייםאר יםיסל מכנהקפד על לבוש מלא הכול .5

חות רלוונטיות. אל תתחיל בפעילות הנדרשת אם אתה חושש או מטיל ספק לממונה לבקש הנחיות בטי פנהי כל פעילות לפנ תמיד .6
 חיה כלשהי.בהנ

 מל עם מים.של חיבורי חשגע למו שופיםגלה ערנות לסביבת העבודה שלך, שים לב לחיבורי חשמל לא ח .7

 פות עשה זאת.בכפ. אם נדרש שימוש בשימוש בחומרים, ודא כי אין סכנת רעילות או התלקחות .8

 תיק עזרה ראשונה, חובש וכו'.-בקש ולמד למי לפנות במצב שתזדקק לכך .9

 עליה!על הכל! שמור בריאותך היא מ .10
 

 הסטודנט: חתימת
 )חתימה ידנית(

תנסות  בארגון __________ ולקיים את ת העוש 600ע הנני מתחייב לבצ
 הוראות הבטיחות 

 .רב התועלת מתקופת ההתנסותמי חה בעבודתך והפקתאנו מאחלים לך הצל
 ד"ר יוג'ין  וינגר  

 מרכז ההתנסות חתימה תאריך

 
 

 



 

  

 

 התנסות - דו"ח חודשי סטודנט    עבור חודש: _______________.
 את הדו"ח יש להגיש חתום ע"י מנחה הארגון עד ה- 10 לכל חודש

 
 (יוגש מוקלד לאחר מילוי כל הפרטים)

 
 מקום ההתנסות: שם הסטודנט:

 שם המלווה האקדמי: שם מנחה הארגון:

 

 תקופת דיווח:    מ - _________________________  עד -__________________________

צילום דו"ח נוכחות(__   )מצורף _____ר: ____מס' שעות החודש: ___________ מס' שעות מצטב  
 

י:שום ידע תיאורטי.ביצוע מול תכנון ומידת י1  
 יישום חומר תאורטי ביצוע/תפוקות  משימות/מטלות

   

   

   

 
) עמידה/אי עמידה ביעדים (:  הערות  

 

 

 

 

: רגוןפים אחרים באם עם גו. קשרי2  
 

 

 

 

  . מטלות לחודש הבא:3
 

 

 

 

 

 תאריך: חתימת הסטודנט:

 תאריך: חתימת המנחה מהארגון:

 

 המלווה האקדמי לשימוש 
 הערות תאריך

 

 

 



 

  

 

דוח תקופתי של מנחה הארגון – התנסות בתעשייה  

 

 
ון____________________רגהאשם    ____ ____שם הסטודנט: _________דוח מס' _____            

 

שעות 450אחרי  – 3וח ; דתושע 300 אחרי –    2שעות; דוח  150אחרי  – 1דוח   

 
 

 הערכת עבודת הסטודנט במהלך ההתנסות – דוח מס':    
  

יפים שבטבלהערכה בכל אחד מהסעת הסמן  בעיגול  א  
 

יש להתייחס רק לסעיפים  –הערכה  
 הרלוונטיים

באופן 
וטוב/ט מושלם

ודב מא  
כמעט 

 טוב
טעון 
 שיפור

לא 
 סביר

     

הארגוןהשתלבות בצוות   1 1 1 1 1 
וכושר לימוד של נושאים  ידע רלוונטי

 1 1 1 1 1 חדשים

כושר ניתוחהבנה ו  1 1 1 1 1 
ן בעיות ויכולת פתרו סיתהבנה הנד   2 2 2 2 2 

ויצירתיות עצמאות , גילוייוזמה  2 2 2 2 2 
ת( ועמידה בלוחות שימו)המ ביצוע העבודה

 3 3 3 3 3 הזמנים

 ΣA ΣB ΣC ΣD ΣE לשימוש המלה האקדמי
     

  
 

 תיאור  קצר של פעילות הסטודנט במהלך החודש:
 

מטלות שהוטלו תיאור ה
 עליו:

 
 

שלמד: לוגית טכנו /שיטות   
 

וכלים שהשתמש  מכשור
 בהם:

 
 

   אחר:
 

  אחר:
 

 
_________תאריך : __________הארגון_  חתימת מנחה _________________: שם המנחה  

 

  במעטפה סגורה : הסטודנט המלווה האקדמי שלאל התקופתי וח דהאת  ח לשלוהמנחה מתבקש 
 תודה - האקדמי לווהל המאלקטרוני ש  א"לודאו  באמצעות הסטודנט 



 

  

 

 ההתנסות  יות לסטודנט במהלךההנ
 

 ת ההתנסותון בו הוא מבצע אגל על פי כללי הארעולפ •

רום בדיווח יג ודשח ור שלחאילכל חודש .  10עד להעביר למלווה  האקדמי את דוח החודשי  •
 של  יםהקריטריונא אחד יהדוחות מועדי העברת ה העמידה   פסילת הדוח והשעות המדווחות.ל

 הערכה של המלווה האקדמי. 

 שעות התנסות 150ל אחרי כה חנמהלבקש ממנחה הארגון להעביר למלווה האקדמי את דוחות  •
 

 החלפת ההתנסות
הרשום  רגוןאבסות נהתשעות  600בצע ל ביעם חתימתו על טופס ההתנסות הסטודנט מתחי •

דמי על קוה האיווח מלוד ,פיטורים) יגיםחר  צביםמב רק  לפת ההתנסות תאושר חהבטופס. 
 מתאים( מקום לא 

 קום ההתנסותמנט קיבל בטודשהס בהפסקת הפרויקטתלווה  זמת הסטודנטוהתנסות ביחלפת ה •
 שהוא עוזב

סות שעות במקום ההתנסות, שעות ההתנ 150 -מ ותחפ. א :הסטודנט צבר אם – התנסותבשעות  •
 ת ההתנסות המדווחות.מהשעושעות  50נמחקות שעות,  150ר מי . יותב ;נמחקות

  
 
 

 ההתנסותלקראת מצגות הנחיות לסטודנט 
 

 צבעוניעותק . ומצגת להגנה וברת סיכום של ההתנסותכין חיך לההתנסות עלת הלקראת סיום תקופ
  בהתאם להנחיות שישלחו מהמחלקה –לווה האקדמי או למשרד מלבר מודפס של החוברת יוע

 .ם ההתנסותמצגות סיו כחודש לפני מועד
 

 

 חוברת סיכום ההתנסות .א
בפורמט    דף קרטוןף ושק הטבלה להלן.פי נושאים לודף תוכן, כותרת ראשית,  החוברת תיערך כדלקמן:

 30עמודים )אין לעבור  30עד  25החוברת  יקףככריכה אחורית. הטון ודף קר ,קדמיתככריכה  שבאינטרנט
 ת.המצג וםבת לסטודנטשיוחזר  עותק אחד צבעוניעמודים(. 

 
 

 נושא

 

 תוכן
מס' עמודים 

 מומלץ

י, ת המבנה הארגונסגרמבנה הארגוני שלו, תפקידך במההצגת המפעל ו רקע
 באופן כללי. של הארגון ת והפרויקטיםיוהצגת הפעילו

 

1 - 3 
ביצוע 

 מטלות
במהלך תקופת ההתנסות )עם הפנייה לתיאור צוע מול מטלות" "בי תטבל

 .הצורך(הטכני במידת 
 

1 - 3 

 רתיאו
 טכני

להם רטוטים של פרויקטים שהשתתפת בהם ותרמת שתרשימים ו ▪
או תהליך, כולל  מכלול ברמה כללית של ות,אישית במהלך ההתנס

ל ך בכקחל לציין בבירור מה היה יש פרויקט הגמר אם בוצע במפעל.
 פרויקט.

 ת.רוט טכני של התהליכים הטכנולוגיים שנלמדו בתקופת ההתנסויפ ▪

 בתקופת ההתנסות.שנרכשו  ייםנדסכלים ההפירוט ה ▪

 .במכללה דיךפירוט השימוש בידע ההנדסי והטכני שנרכש במהלך לימו ▪

 או חיסכון באנרגיה\נושאי איכות הסביבה וסות להתייח ▪

15 - 20 

ההתנסות לסטודנט. התרומה של  התרומה של סות:נההתסיכום תקופת  סיכום
 ות.ות והמלצנות, הערסקמ זה(,יש כ)אם ידע חסר  הסטודנט למפעל,

 

1 - 3 
  חומר נוסף רלוונטי )לא חובה(. נספחים

 
 



 

  

 

 
 מצגת .ב

חלוקת  זו מסגרת נוקשה וקצרה בזמן, הדורשת תכנון אפקטיבי של -ת דקו 10צבות מוקלכל סטודנט 
להכנת להלן הצעה . ולהגיע בהקדם לתיאור הטכניבקצרה, קפים. מומלץ להציג מבוא הש ןוכת הזמן ושל

 :רטוטיםשפרקים, גרפים, טבלאות ו ודגש, ובראשיגדול ומבכיתוב  יםהשקפ
 

מס' 
 שקפים

 

 תוכן

 

ב זמן מוקצ
 דקותב

 1 .ופעילותהארגון והצגת  – רקע 1
 1 .טבלת מטלות מול ביצוע 1

 3 ות שנרכשו במהלך ההתנסות. מנויומיו ידעטכנולוגיות,  2 -1
 3 עליהם עבדת.דיווח טכני קצר של פרויקטים  2 -1

 1 .טכני קצר על פעילויות הנדסיות אחרותוח דיו 5
 1 .סיכום ומסקנות 6

 
 )סטאז'( הסות בתעשייהתננוהל ציונים ב 

 
ילות ודו"ח פעה "חדו את מלווה האקדמילהסטודנט מעביר בתחילת כל חודש  במהלך ההתנסות .1

 החודש הקודם. המנחה עבור

 

   :הי הנוסחיקבע לפ ייה"סמסטר במקצוע "התנסות בתעשהציון  .2

0.35A + 0.35B + 0.30C 
 

  A   - צוות הבוחנים(רי ציון המצגת )הממוצע של הציונים של שלושת חב, 

 B     -  ממוצע ציוני המנחה 

 C     -  עמידה בלוחות הזמנים, ואיכותם יםשיהחוד חיםעבור הדיוושל המלווה האקדמי ציון 
   מת.החוברת המסכ ועריכת

 

 :ת בוחניםבפני צוו תוצג התנסותמצגת ה .3
 

  המלווה האקדמי -יו"ר •

 איש סגל המחלקה -חבר •

 התעשייס אורח מהנדאו מ איש סגל המחלקה -חבר •

 יג אחר מהארגון מנחה ההתנסות או נצ -משקיף  •
 

את הערכתו על טופס ייעודי בהיבטים נים )למעט המשקיף( הבוח וותבתום המצגת ירשום כל חבר מצ .4
 באים:ה

 

 מת המסכ החוברתאיכות  •

 ה והכרת הנושאים המוצגיםההצג איכות •

 ידע והתמצאות •

 לכושר הבעה וכושר הבחנה בין עיקר לטפ •

 או לבטיחות\רגיה  ולשימוש נאות אנ  או\ר סביבה וייחסות לשימותה •
 

 נים.ים של צוות הבוחציונהצע ציון המצגת יתבסס על ממו ✓
 

 ים בתום תקופת המצגות יפורסמו הציונ .5
 
 ום סמסטר החורף, ובסיום סמסטר אביב.יהתנסות בסם תקופת הבתותקיימנה המצגות ת .6

צגת את מלהציג  הסטודנט  דה. רשאישעות עבו 600 בצעבמסגרת ההתנסות חובה על סטודנט ל
 . עד מועד מסירת החוברות שעות(   450דוח שי )יהשלהעביר את דוח ההתנסות לאחר שמנחה הארגון 

                              עות.תרת השי אחר ביצועישוחרר ל וניוצבבמקרה זה, 



 

  

 

 מסכםפרויקט  
 קריתכן / מח

 
 המטרה .1

המהווה  חזור חיים של פרויקט תכן או מחקרלהתנסות במשר לסטודנט אפל המסכםפרויקט המטרת 
סטודנט את העבודה על הפרויקט יישם ה, בתעשייה או באקדמיה. במהלך יתייםמך או בעיה אמענה לצור

ידה ביעדים, ועממציאת פתרונות לבעיות מורכבות, יתנסה בארגון זמן ח דרכי חשיבה להידע שרכש, יפת
 ידע מגוונים.וישתמש במקורות מ

 
 סוגי פרויקטים .2

 ת בתעשייה סונתבמקביל לה מתבצעים  - ההתנסותמקום  מקורםפרויקטי תכן,   •
 ללא התנסות  בצמוד להתנסות או מבצעים –מחקר של חברי סגל הצעות מקורם , פרויקטי מחקר •
ור באיח) התנסות בתעשייה  מבצעיםא לשעבור סטודנטים  – מאגר המכללה מקורםפרויקטי תכן,  •

 מועד הזכאות ליציאה להתנסות(ל סמסטר מש
 
 תחומי אופייניים  .3

 מתקניםתכן  •
 הרטומציה ובקוא •
 תהליכים טכנולוגיים וייצור •
 יתוח כשליםות ונאנליז •
 הוניקטרמכ •
 מחקר הנדסי •

 
 רו שאים שיאושמאפייני נו .4

 דמיה.באקנושא הפרויקט מהווה צורך הנדסי אמיתי בתעשייה או  4.1
 ש חלופות ובחירה מנומקת בין השאר בגיבוכתי המתאפיין מתקיים בפרויקט חלק מער 4.2

 מהן.של אחת 
 תכן ראשוני.פרט מקט שא הפרויקיים לנו 4.3
 ימודי ההנדסה.ידע שנרכשו במהלך ללים והר יישום חלק, או רוב, הכשפביצוע הפרויקט יא 4.4
 יקט.ע הפרויצולב םלימוד עצמי ורכישת כלים ייעודיי ויתכן ויידרש 4.5
 ומחים( מהווה חלק אינטגרלי מביצוע הפרויקט.במוקדי ידע )מהסתייעות בספרות ו 4.6

א המוצע במועד הדרוש רויקטים, סיכוי טוב להתכנסות הנושפההאקדמי  ווההמלקיים, להערכת  4.7
 עליו. ד והגנה מוצלחתת הפרויקט במועתתאפשר הגשכך ש

 
 מסכםמניעות לאישור נושא לפרויקט  .5

 .יםנאות יםאקדמי ף או עומקנו בעל היקאי הפרויקט 5.1
 .בעבר ע"י גורם כלשהוזהה בוצע  פרויקט דומה או 5.2
תחת בקרת עשתה ולא נ המלווה האקדמיושא ע"י שור הניהחלה לפני אהעבודה על הפרויקט  5.3

 לה.ן של המכלקרי התיכוס
 ה.דמימענה לצורך או בעיה אמיתיים, בתעשייה או באקמהווה ו ט המוצע איננושא הפרויק 5.4

      

 ליווי הפרויקט .6
ניסיון,  מהנדס בעל –שור הפרויקט יהיה קיומו של מנחה מקצועי תנאי לאי – חה הפרויקטנמ 6.1

כולל גים במכללה, הנהו ליכיםוליווי הסטודנט בתה מקצועית של הפרויקט  להנחיהויב מח ראש
מיות ספציפיות אקדרי התיכון התקופתיים. במהלך ביצוע הפרויקט יתכנו דרישות פעה לסקהו

 המכללה.בותיו של הסטודנט כלפי לצורך מילוי חו
יפגוש את  מלווה האקדמיהפרויקט. ה דמי של ה אקמלווימונה  סטודנטלכל  – מלווה אקדמי ה 6.2

ומאשר   בודק המלווה האקדמי   אום ציפיות.גישה הכרות ותלת ההתנסות לפסטודנט בתחיה
. הפרויקט חהות למנהצורך נותן הנחיות כללידת הפרויקט המסכם ובמי ת הנושא שלהצע

ט ובמידת קביצוע הפרויויעמוד מקרוב על התקדמות  יבצע את סקרי התיכון דמי המלווה האק
ט ובהכנת רת הסיכום של הפרויקת חובבהכנ יכוון  ,קורות ייעוץרך יפנה את הסטודנט למהצו

לה, לפעמים במקום מכלסקרי התיכון לרוב מתבצעים ב גנה על הפרויקט.הסטודנט לה
 מעביר את חוברות הסיכום לבוחנים מלווה האקדמי ה ראת הגנות הפרויקטים ,קל  .ההתנסות

שור איב במידת הצורך ישתתף קטיםהפרויעל  האחראי – במחלקה רויקטיםפהאחראי על  .36
 שונים. הפרויקטים ובתאומים

ץ מקצועי מאחד מחברי ה בייעועזרקבל פנות במידת הצורך יוכל הסטודנט ל – יועץ מקצועי 6.4
 סגל. ה



 

  

 

 מסכםלפרויקט  נוהל אישור נושא .7
 ".  מסכםלפרויקט  אהסטודנט יגיש הצעתו על גבי טופס "אישור  נוש 7.1
 .מסכםה פרויקטהנים לביצוע ת לוח הזמוגדר בטבלגיש עד למועד המהצעות יש לה 7.2
יוציא אישור מלווה האקדמי ה דמי.האקהמלווה יתכן אישור עקרוני כפוף לשאלות הבהרה של  7.3

הצורך יציין את השינויים הנדרשים. גם במידה מאושר ובמידת  סטודנט שהנושאבכתב ל
קטים על הפרויוהאחראי  המלווה האקדמים שא אינו מאושר, תצא על כך הודעה מטעוהנו

  במחלקה. 
 .המלווה האקדמי ע"י נושא לפרויקט מסכםהתחילת העבודה על הפרויקט מותנית באישור של  7.4
", את טופס "אישור נושא לפרויקט מסכם טלא שוב  הסטודנלאחר קבלת האישור העקרוני, ימ 7.5

לחתימות,  DR2לקראת המעודכן יוגש  ו ויחתים גם את מנחה הפרויקט. הטופסיחתום עלי
ה(, מקבל נושא והאחראי על הפרויקטים במחלק המלווה האקדמיהמכללה )חתימות לאחר 

 ב את שני הצדדים.ויקט תוקף אקדמי המחייהפר
טיביים . במקרה של קשיים אובייקבלבד שני סמסטרים עוקביםתקף א הפרויקט אישור נוש  7.6

ף אישור יכו את תוקרויקטים יאריחד עם האחראי על הפ דמי המלווה האקבביצוע הפרויקט,  
 בסמסטר נוסף בלבד.נושא הפרויקט 

 .2 או פרויקט מסכם 1 ם, פרויקט מסכםמהסמסטרים לקורס המתאידנט ירשם בכל אחד הסטו  7.7
 אישור מנחה .8

חייב להיות מהנדס מכונות בעל  המנחה האחראי על הפרויקטים במחלקה מאשר את המנחה. 8.1
 ם.וותק וניסיון של כמה שני

יתן את והוא י ותההתנס, יהיה המנחה לפרויקט ממקום לפרויקט מההתנסותבמקרה של נושא  8.2
 לדרישות האקדמיות של המכללה.ה המקצועית בכפוף הנחיה

 עם המכללה.יקט מטלפרויקט ממאגר המכללה, ימונה לסטודנט מנחה לפרו במקרה של נושא 8.3
 החלפת מנחה .9

אישור ו מנומקת בכתב של הסטודנט, פניה רלאח בלבדהמכללה באישור תעשה החלפת מנחה  9.1
 על הפרויקטים במחלקה.והאחראי ה האקדמי המלווההחלפה ע"י 

המתעוררות במהלך ביצוע הפרויקט היא על ועיות או מנהליות חובת הדיווח על בעיות מקצ 9.2
כדי הפסקת  ור או איחור בדיווח על הבעיות יפגעו ישירות בסטודנט עדכל פיגהסטודנט. 

 והעברתו לשנה העוקבת. סכםמפרויקט הה
 מבצע את הנדרש ממנו. תעשייה באם ימצא שאינוה להחלפת המנחה מהתתכן דרישה של המכלל 9.3

 

 יקטלך העבודה על הפרומה .10

 ם נ"ז, וציון עובר בקורסי 115בירת שנה ג', צתקין בסוף  : מצב אקדמיקדםדרישות   10.1
מכני" כן ת , "פרויקטף קשיחה של גודינמיק או דינמיקה""תכן הנדסי מתקדם", "

 –טט" "מעבר חום" התנסות בתעשייה "מבוא לבקרה" מכניקת זורמים" "תורת הר
 קורס צמוד.

  ויקטיםפרשיטת ההנחייה וקידום ה 10.2
נט המונחה. במהלך אשר יקיים פגישות עם הסטודנט/פרויקט ימונה מנחה מתאים לכל סטוד 

והמנחה. בסיום  ווה האקדמיהמלע"י  )סקרי תיכון(  DRביצוע הפרויקט יתקיימו מספר מפגשי
)סקר תיכון קריטי( CDR יתקיים  השניסמסטר הרכה. לקראת סיום העציוני  והמפגשים יינתנ

דרך לקראת הצגת הפרויקט והסטודנט יתו ,בדרישות המפרטבדק שהפרויקט עמד ייבמהלכו 
 גנה עליו. וה

 לוח הזמנים לביצוע הפרויקט 10.3
הוא סוף תקופת השינויים ברישום  מסכםט לבצע פרויקהמועד האחרון שבו ניתן להתחיל   

 מסכםט היקטר(. לוח הזמנים לביצוע פרושה שבועות מתחילת הסמסקורסים )בד"כ כשלול
סוף אז'( עד ט שלא מצא מקום התנסות )סטסטודנ .האביבראת סיום סמסטר יפורסם לק

באותו  מסכםיקט הפרוהחיל בביצוע , לא יוכל להתרלוונטיסמסטר ההתקופת השינויים של 
יצוע השני של בבסוף סמסטר  סיום הפרויקט יהיה, ולאחר מכןאלא רק בסמסטר סמסטר, 
 הפרויקט.

 
 ן הפרויקטיוקביעת צ .11

ים שינתנו בהגנה. בהגנת הפרויקט ציונהנתנו במהלך סקרי התיכון ושי רויקט יקבע על פי הציוניםציון הפ
 בוחנים. ני וש, האקדמיהמלווה חלק ארבעה בוחנים: המנחה,  וקחיי
 

 4" )2נ"ז( ו"פרויקט מסכם  4" )1ם: "פרויקט מסכם קורסים סמסטריאליי" מורכב משני "פרויקט מסכם
ביצוע  בסיוםשני הקורסים הינו זהה ויינתן  בורהציון עעל פני שני סמסטרים. נ"ז(, שיחד משתרעים 

או קבלת ציון נכשל  כםמספרויקט ההקת ולכן הפס אין מועד ב'. בקורסים אלה על הפרויקט ההגנה
 כות העשויות להיות לכך.שנה העוקבת עם כל ההשלם חזרה על הקורס ב( פירוש55-)פחות מ

 
 ופוסטריר חוברת מסכמת, תקצ  .12
מתאר את  הפוסטר (.הוראות מפורטות להלן)ראה  פוסטרו חוברת מסכמת, תקציר ןדרש להכיסטודנט נה
 . גנהההק מומהווה חל מסכםפרויקט הה



 

  

 

 
  כםמספרויקט ההלביצוע  (   DRסקרי תיכון ) .13

   .אודסקרי התיכון חשובה מכחות המנחה בכל נו ט בטבלה.כמפור (DR) סקרי תיכוןערכו ארבעה יי
 
 

 פרויקט תכן עבור  סטודנט שמבצע

 האירוע* אבני דרך עיקריות

מועד אחרון להגשת הטופס "אישור  נושא לפרויקט מסכם" והקצאת 
 לושה שבועות לאחר תחילת הסמסטר.ים הינו כשמנח

 שא הצעת נו

DR1 DR2 

 
 "ורס "תכן הנדסי מתקדםק

 ט )טבלת , תכנון מהלך הפרויקהצגת הצורך ודרישות הלקוח

WBS+GANTTספרות. –רכות קיימות (, סקר מע 
זיהוי הצורך, ניתוח הצורך,  זיהוי הטכנולוגית , חוברת סיכום, מצגת  

 קצרה

DR1 

רכיטקטורת ית, בחירת הקונספט, תכן ראשוני, תרשים אליזה פרמטראנ
לולים, כתיים, הגדרה ראשונית של מכחישובים מעראו המוצר, המערכת 

 מצגת קצרה. חוברת סיכום,
DR2 

, בחירת חומרים לפי הנדרש,  בחירת םחישובים רלוונטיי תכן מפורט,
ם סיכו התכן,ת העמידה בדרישות בדיקרכיבים ומכלולים מקטלוגים, 

 שרטוט הרכבה, שרטוטי חלקים, חוברת סיכום. הפרויקט, 
DR3 

 יוא"ל למלווה האקדמבד שליחת תקציר הפרויקט
 -י הלפנ שבוע

CDR 
, התייחסות ו חיסכון באנרגיהא\סות לנושאי איכות הסביבה והתייח

 עמידה בדרישות המפרט  וסיכום הפרויקט לנושא בטיחות, 
להגנה, חוברת מודפסת אך לא כרוכה, ט והחוברת בחינת בשלות הפרויק

 .מצגת סיכוםשרטוטים מוגמרים, תקציר הפרויקט, 

RCD 

 הגנה ים.בפני צוות בוחנ הגנהויקט והצבת פוסטר הפר

 
 פרויקט מחקרי  עבור  סטודנט שמבצע

 האירוע* אבני דרך עיקריות
ת מועד אחרון להגשת הטופס "אישור  נושא לפרויקט מסכם" והקצא

 .הסמסטרכשלושה שבועות לאחר תחילת  נומנחים הי
 הצעת נושא 

מהלך המחקר )טבלת ון צגת הצורך ומטרות המחקר, תכנה
WBS+GANTT)כים לימוד רקע: סקר ספרות ודרך ו, ניתוח הצור

 חוברת סיכום, מצגתהתמודדות מחקרית,  ל
DR1 

וים תוצאת ראשונות. ניתוח ראשוני, הצעות לניס, כנית הניסוייםת
" מסכם נושא פרויקט אישור"מועד אחרון להכנת טופס )  .נוספים

 וםסיכ, חוברת (חתימותעם מעודכן 
DR2 

 DR3 ת, טיוטת חוברתקנוניתוח תוצאות ומספיים. ניסוים סו
ות הפרויקט והחוברת להגנה, סיכומים והמלצות להמשך בחינת בשל

פסת אך לא חוברת מוד המחקר, תרשימים עקרוניים להצגת הפרויקט,
 .מצגת סיכום,  וכה, תקציר הפרויקטכר

CDR 

 הגנה ים.וחנהצבת פוסטר הפרויקט והגנה בפני צוות ב
 

 יכוןתה ת סקרי.הער14
 י המלווה האקדמי. די )במידה ומשתתף בסקר ( ועל הערכה   על  ידי  המנה נתן  ייסקר תיכון  

ידה בלוח ועמל דוח הסקר ות התיבה שסקר, איכבכל מרכיבי ה הקריטריונים להערכה  הם עמידה 
 ,DR1    - 20%  ,DR2 – 30%וא: ה כוןסקרי התיבציון המשוכל של    כון יסקרי התמשקל    זמנים.

DR3 - 30%   ,CDR – 20%. 



 

  

 

 מסכםויקט אישור נושא לפר
כןתפרויקט   
 

 (לאחר מילוי כל הפרטיםו מוקלד ותחתימיוגש ל)
 

   ריך:תא                                                                                                                     
 

  ט: שם הסטודנ

  "ז: ת

   כתובת: 

  טלפון )עבודה(:    טלפון )נייד(:    ון )בית(: טלפ

   דוא"ל: 

 

  שם המנחה:

  תואר אקדמי:

  שם מקום העבודה:

  כתובת להתקשרות:

  א"ל: דו :טלפון

      
 שם 

 הפרויקט
  

 מקור
 הפרויקט

 

 
 ד.ים עקרוני בדף נפרתרשהצורך או הבעיה. במידת האפשר יש לצרף  רתיאו

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 קוח עיקריותדרישות ל

 
 
 
 
 

 



 

  

 

 

 האירוע* ך עיקריותאבני דר

מועד אחרון להגשת הטופס "אישור  נושא לפרויקט מסכם" והקצאת 
 תחילת הסמסטר.ועות לאחר מנחים הינו כשלושה שב

 הצעת נושא 

DR1 DR2 

 
 "קורס "תכן הנדסי מתקדם

 יקט )טבלת ך הפרוהלקוח, תכנון מהל שותהצגת הצורך ודרי

WBS+GANTT ספרות –(, סקר מערכות קיימות. 
זיהוי הצורך, ניתוח הצורך,  זיהוי הטכנולוגית , חוברת סיכום, מצגת  

 קצרה

DR1 

, תכן ראשוני, תרשים ארכיטקטורת רת הקונספטאנליזה פרמטרית, בחי
של מכלולים,  ניתחישובים מערכתיים, הגדרה ראשוהמערכת או המוצר, 

 ם, מצגת קצרה.ת סיכוחובר
DR2 

בחירת חומרים לפי הנדרש,  בחירת  ,םתכן מפורט, חישובים רלוונטיי
, סיכום יקת העמידה בדרישות התכןדברכיבים ומכלולים מקטלוגים,  

 הרכבה, שרטוטי חלקים, חוברת סיכום. שרטוט יקט,הפרו
DR3 

 קדמישליחת תקציר הפרויקט בדוא"ל למלווה הא
 -י השבוע לפנ
CDR 

תייחסות , הון באנרגיהאו חיסכ\הסביבה ו יחסות לנושאי איכותהתי
 וסיכום הפרויקט עמידה בדרישות המפרט לנושא בטיחות, 

סת אך לא כרוכה, חוברת מודפבחינת בשלות הפרויקט והחוברת להגנה, 
 .מצגת סיכוםשרטוטים מוגמרים, תקציר הפרויקט, 

CDR 

 הגנה חנים.בפני צוות בו הפרויקט והגנההצבת פוסטר 
  

 
 ותמחתי

  סטודנטה מנחהה יהמלווה  האקדמ יםהפרויקט אחראי
 שם     

 חתימה    

 תאריך    

 



 

  

 

 
 מסכםאישור נושא לפרויקט 

מחקריפרויקט   
 

 (ר מילוי כל הפרטיםלאחומוקלד  חתימותגש ליו)
 

     תאריך:                                                                                                                             
 

             שם הסטודנט: 

        ת"ז: 

    כתובת: 

  )עבודה(: טלפון     טלפון )נייד(:   טלפון )בית(: 

   דוא"ל: 

 

     שם המנחה:

        תואר אקדמי:

       שם מקום העבודה:

  כתובת להתקשרות:

  דוא"ל:    בודה:טלפון בע

      
 שם 

 הפרויקט
  

 מקור
 הפרויקט

 

 
 הצורך או הבעיה. במידת האפשר יש לצרף תרשים עקרוני בדף נפרד. רתיאו

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 רהמחקדרישות 

 
 
 
 
 

 



 

  

 

 
 

 האירוע *פרויקט מחקרי – אבני דרך עיקריות

ושא לפרויקט מסכם" והקצאת עד אחרון להגשת הטופס "אישור  נמו
 שנת הלימודים.ועות לאחר תחילת בושה שנחים הינו כשלמ

 עת נושא הצ

הצגת הצורך ומטרות המחקר, תכנון מהלך המחקר )טבלת 
WBS+GANTT):ודרכים  רותסקר ספ , ניתוח הצורך ולימוד רקע

 רת סיכום, מצגת.חובלהתמודדות מחקרית,  
DR1 

לניסוים ונות. ניתוח ראשוני, הצעות תוצאת ראש, כנית הניסוייםת
מסכם"  פרויקטנושא  אישור"ופס עד אחרון להכנת טומ) ם.נוספי

 , חוברת סיכום(חתימותעם מעודכן 
DR2 

 DR3 חוברת ניסוים סופיים. ניתוח תוצאות ומסקנות  , טיוטת
 CDR -ה שבוע לפני שליחת תקציר הפרויקט בדוא"ל למרכז.

ות להמשך חוברת להגנה, סיכומים והמלצבחינת בשלות הפרויקט וה
רת מודפסת אך לא צגת הפרויקט, חובימים עקרוניים להשקר, תרהמח

 .מצגת סיכום, כרוכה, תקציר הפרויקט
CDR 

  תיהחוברת תוגש דיגיטלי באמצעות ענן מחלק
 ויקטמסירת פר    .  (עמליהרסם במסמך נפרד ע"י ו)יפתאריך אחרון למסירת 

 הגנה ט והגנה בפני צוות בוחנים.צבת פוסטר הפרויקה
 
 

 חתימות
  דנטסטוה חהמנה המלווה  האקדמי אחראי הפרויקטים

 שם     

 חתימה    

 יךתאר    

 



 

  

 

 
        

 
 
 

 מבנה ונושאים עיקריים בחוברת הפרויקט
 

 כללי
הסטודנט. פרוט   ית שנעשתה ע"ההנדסי לתעד את היקף ואיכות העבודהחוברת הפרויקט אמורה 

  .תינן מחלקהחוברת תוגש דיגיטלי באמצעות עי ומתעדכן בהתאם לפרויקט. הנושאים שלהלן הוא כלל
 

 כיבי החוברת וסדר הופעתם:להלן מר
  ויקט, וכו'סטודנט, שם הפרכולל שם ה( הנמצא באתר המחלקה הטופס)דף שער  .1
 .ום כנדרשתח "מסכםיקט אישור נושא לפרו"טופס  .2

 .(להלןהפרויקט )ראה תקציר  .3

 .ף הבעת תודה )לא חובה(ד .4

ן מספרי העמודים בטור תוך ציו י יורד,רארכית, בסדר הי: מוצג בשיטת מיון עשרונתוכן עניינים .5
 השמאלי.

ספר עוקב של העמודים י מספר הפרק ומשיטת ספרור עשרונית עפ" שיטת ספרור העמודים: 
 ונים(.יים כמתחייב מתיקות היקף השינבפרק )מקטין א

 רשימת מידע חזותי בחוברת. רטוטים:שתרשימים ורשימת תמונות,  .6

 .חידותירשימת סימנים ו .7

 הנדרשת. אופי העבודהר תמציתי של הבעיה, תיאוקט, הפרויע : רקמבוא .8

9. SOW: )טי העבודה, מפרטים וממשקים הראשוניות, פר דרישות הלקוח )מזמין הפרויקט
 עים, משאבים.ות: היקפים וביצור, פרוט המסגמחייבים

 .WBS ,TGANT ומנהלה: (planningבודה )תכנון הע .10

שוק/ספרות/טכנולוגיות, תיאור  יים וסקרר מצב קתיאויה והצורך, : תיאור הבעניתוח הצורך .11
 "גזרת המקוריות" של העבודה.

שוואת האה ביניהם, אפשריים במידה מספקת כדי לבצע השוופיתוח פתרונות תכן קונספטואלי:  .12
שובים ראשוניים ברמה המערכתית. תיאור הפתרון הנבחר: חירת פתרון מנומקת, חיפתרונות וב

 עקרוני/אלגוריתם או סימולציה. , תרשים הרכבתי/עולינקציונלי/תפתיאור פו

מכלולים ולרכיבים, -לתתהמוצר, חלוקה  תכן של ארכיטקטורת וקונפיגורצית תכן ראשוני: .13
 דף.חומרים ורכיבי מ תכתיים, בחירחישובים מער

 שמלי/פניאומטי/הידראולי/בקרה/מכטרוניקה/תהליכי ייצור.מכני/ח תכן מפורט: .14

 ות והספקים/זרימה, מודל מתמטי. קה/אנרגיקינמטי/טיקה: חוזק/ סטםחישובי .15

מי בקרה, תכנה ותכנות, כן מפורט: תרשיאלגוריתם פעולה/פעולות זמן, ת פיקוד ובקרה: .16
 .ירת רכיביםמשוב/יציבות, בח/רישובים: הגבסימולציה, ח

 , תמונת דגם, עץ מוצר.פיצוץ, איזומטריה/SOLIDתמונת  המוצר:תרשים של  .17

ייחסות בגוף החוברת לאחד או שני הנושאים. יש להכניס הת –גיה מור אנרושי ימור הסביבהש .18
 שבות במרכיבת, ולהסביר כיצד שימור הסביבה והתחוך הדיון בחוברנושאי סביבה ואנרגיה לת

 ל הפרויקט  האנרגיה השפיעו ע

 הרכבות, תתי הרכבות, חלקים, רשימות חלקים. שרטוטים: .19

פתורות, -שגים, בעיות שנשארו בלתיולה, ההיעבודה כרת האחד של סקי לפחות עמוד: סיכום .20
, התייחסות או חיסכון באנרגיה\יכות הסביבה והתייחסות לנושאי א מסקנות ולקחים עיקריים,

 שך העבודה בעתיד.ונים אפשריים להמוכי בטיחות, לנושא

 .ת ספרות, מפרטים ותקנים מחייביםרשימ .21

 נספחים. .22

 עמודים. 100הגזים עד מלץ לא למו –קט עמודים של הפרוייש הגבלה על מספר ה .23

 תאין לחרוג מזמני המצגו –דקות  25-20מצגת של  .24

 הן ולתלות ביום ההגנלהכיההגנה באחריות הסטודנט ביום  (A1גודל )פוסטר  .25



 

  

 

 
 

 מסכם במחלקה להנדסת מכונות תקציר פרויקט
 (XXXשנה"ל   XXXדש )חו

 
 שם הפרויקט

 
 טהפרויק ה/ם מגישהפרויקט: ש ה/מגיש

 
 : שם מנחה הפרויקטהפרויקט מנחה

 
 ו הוא נמצאמקור הפרויקט: שם המפעל או הארגון, העיר ב

 
 חל אותו בשורה זו.מילים. הת 250מקסימום  –קציר הפרויקט ת
 

 ות להכנת התקציר:אהור
ים )למעלה, ס"מ מכל הצדד 3-ולקבוע את השוליים כ A4שהגליון הוא ולוודא  Page Setup-יש להכנס ל

 (., ומימין, משמאללמטה
 

 שבראש מסמך זה. header-חובה להשתמש ב
 

 .Times New Romanט לועזי בפונט וטקס Davidנט טקסט עברי יהיה בפו
 

 .points 12גודל , וכל השאר בpoints 14פרויקט יהיה בגודל שם ה
 

 .bold-רויקט( יהיו בתקציר עצמו )שם הפרויקט, שם המגיש, המנחה, ומקור הפהטקסט שלפני ה
 
 .Singleבמסמך יהיה  Line Spacing-ל הכ
 

 .(Justified)שמאל ולימין הטקסט בגוף התקציר יהיה מיושר ל
  

ויקט לפתור, ואת מה שהושג, עיה שאותה בא הפרבר כולל תיאור ברור של ה: יש לוודא שהתקציהתוכן
לו, פות שנשקשל החלולכלול גם תיאור ר מה הפתרון ומדוע הוא עונה על דרישות הבעיה. ניתן כלומ

ם של ההישגים החשוביבהם נתקלת, ו השיקולים העיקריים שהוליכו לפתרון הנבחר, הקשיים העיקריים
 ו.ופן תמציתי את מהות הפרויקט כולכם עבור הקורא באסריך לעמוד בפני עצמו ולהפרויקט. התקציר צ

 
 לקה.של המח ם באתר האינטרנטדוגמאות של תקצירי פרויקטים משנים קודמות נמצאי

 
 
לוודא שהוא ם עקרוני. יש . לאחר הטקסט של התקציר יש להכניס תרשירשים עקרוני של הפרויקטת

 מהשוליים. רכז על הדף ושאינו חורגממו
 
 

 .חד בלבדל הכותרות והתרשים, מוגבל לדף אציר הפרויקט, כולקשים לב: ת
 
 
 



 

  

 

 

 
 המסכם לפרויקטת פוסטר הנחיות להכנ

  A1בגודל  
 

לוח, וגם לא  קט שמודבקים עלמחוברת הפרוי פוסטר הינו סוג מיוחד של מצגת. פוסטר טוב אינו סתם עמודים
ו הנדסי היא א מחקריבמיוחד. המטרה של פוסטר טוב צריך לתכנן  רל שקפי מצגת. אלא, פוסטתדפיסים ש

נסים, המציג בד"כ עומד ליד צגות פוסטרים בכוגה. במאולם התצלהציג עבודה לקהל שמסתובב במסדרון או ב
דרונות של במצבים אחרים, כמו המס אחד.-על-דה אחדדון עימו בעבוהפוסטר, וכך מאפשר לעוברים ושבים ל

 העוברים לידם. פוסטרים הם מצגות עצמאיות עבור רסיטאות, וחברות,במעבדות, אוני

אלא עומד, כפי שרואים בתמונה  לקהל שאינו יושבמכוון  יו להיותכדי שפוסטר יציג את העבודה היטב, על
 הבאה:

 
 
 

בהפרעות אלה, מאמר או ת אנשים אחרים. בהתחשב ע"י רעש ותנוע ב הקהל מופרעתלעתים קרובות תשומת ל
קהל אינו יכול להתרכז לזמן הארוך הדרוש לקרוא את ללוח לא יהיו פוסטר מוצלח כי ה י דו"ח  שמוצמדיםפד

 שות זאת.א יטרח לנסות לעבו אף לקסט, ורוהט

תת מושג מהיר סטר טוב צריך לני הפוסטר, פומהו אם כן פוסטר טוב? ראשית, מכיוון שהקהל חולף על פ
יכולים להיות תרת בולטת ואיורים. איורים אלה רה זו באמצעות כוטודה. בד"כ פוסטר משיג מאודות העב

ודה, הוא מחליט כמה אנרגיה בין מה נושא העבהקורא מ. ברגע שממוקמים ליד הכותרת או ברקע של הפוסטר
העבודה, לעבודה, את המטרות של  ו את המוטיבציהבים רבים יקראלהשקיע בקריאתה. לדוגמה, עוברים וש

ינסו לקרוא את הפוסטר מתחילתו עד  ם, בעלי עניין עמוק יותר בנושא,ות הסופיות. אחריאואז יעברו לתוצ
מאפיין נוסף של פוסטר טוב הוא שניתן לזהות בקלות קריאת פוסטרים, ת אלה לשות שונוסופו. בהתחשב בגי

. העליהן להיות קלות למציאוצה למצוא את המסקנות, רות, אם הקהל רנים. במלים אחאת חלקיו השו
פיין שלישי של פוסטר טוב הוא שניתן לקרוא את המתרחשות בשעת קריאת פוסטר, מא בהתחשב בהפרעות

סור שהפוסטר יכיל בלוקים גדולים של טקסט. כמו כן, אסור במלים אחרות, א מהירות.השונים בחלקיו 
 ארוכים. ר יכיל משפטיםשהפוסט

או חיסכון \י איכות הסביבה ולנושאלתת ביטוי  שגם בפוסטר י של פוסטר. הבא מובאת דוגמה למבנה בעמוד
 (בטיחותו, רגיהבאנ
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 ם בהנדסת מכונותיקט מסכנים בפרונוהל ציו
 

 אליים הקורס "פרויקט מסכם" הוא קורס שנתי שכולל שני קורסים סמסטרי .1
 "(.2רויקט מסכם " ו"פ1קט מסכם )"פרוי

  הגנה.( לקראת הCDRסקר תיכון קריטי ) ( ולבסוףDRיכון )תהשנה יערכו שלושה סקרי במהלך  .2
 בכל סקר תיכון ייקבע ציון.

 הפרויקט, מודפס ובצורה אלקטרונית,  תקציר של האקדמיהמלווה הסטודנט יגיש  CDR-הלפני  .3
 לפי ההנחיות.

  בע לפי הנוסחה:של הקורס ייק השנתי הציון .4

0.55A + 0.4B + 0.05C 

 יר ציון התקצ – Cשל סקרי התיכון,  הציון הממוצע - B ציון ההגנה, -  Aכאשר 
 (.המלווה האקדמיע"י  ן)יינת

 בוחנים:י צוות יערך בפנהפרויקט ת ההגנה על .5

  המלווה האקדמי –יו"ר  •

 נציג מהתעשייהאו   מנחה הפרויקט -חבר  •

 יש סגל המחלקהא -חבר  •

 ( או בוחן חיצוני )מהנדס בעל ניסיון המחלקה יש סגלא -חבר  •

 ל חבר מצוות הבוחנים את הערכתו על טופס ייעודי בהיבטים הבאים:כ ום ההגנה ירשוםתב .6

 קטוע הפרויברת ורמת ביצרמת החו •

 נושאת ההצגה והכרת האיכו •

 גנה על הפרויקט: יידע והתמצאותה •

 בטיחות או\ור אנרגיה ואו שימ\התייחסות לנושא שימור הסביבה ו •

 סטרפו •

 ים.חנים של צוות הבונציון ההגנה יתבסס על ממוצע הציו .7

 הציון הסופי יפורסם בגיליון ציונים.תקופת ההגנות בתום  .8

 " 2יקט המסכם( ו"פרויקט מסכם הראשון של הפרו )הסמסטר" 1מסכם ורס "פרויקט הציונים בק .9
 חר ההגנה. "ל, ויועברו לא)הסמסטר השני( הם ציון הפרויקט לפי הנוסחה הנ

 

 

 

 

 
 
 

 

 



 

  

 

 

 
  
 

 ות בתעשייהנסרויקט מסכם והתפלסטודנטים המבצעים 
 

 
 רה ביבה כמטעל איכות הס המכללה האקדמית להנדסה אורט בראודה הציבה את נושא השמירה

והסטודנטים של המכללה. במסגרת הפעילויות השונות בנושא איכות הסביבה מציבה  רי הסגל, המינהללחב

קט מסכם" רוי"פסות בתעשייה" ונהקורסים "הת י הסטודנטים המבצעים אתמכונות בפנהמחלקה להנדסת 

בפעילות ביטוי  לידי ואורישות אלה יבדרישות בתחום שימור הסביבה, חסכון ושימוש נאות באנרגיה. ד

 ים בקורסים לעיל.הסטודנט

 

ם לתת את הדעת ל הסטודנטישל הקורסים, ועהפעילויות הנדרשות בתחומים לעיל כבר מופיעות במפרט החדש 

 הלך ביצוע הקורסים.במלב את הדרישות שעל השאלה כיצד ניתן ל

 

 רויקט.סות והפרות ההתנורטות בחובמפוהמנחים יקפידו על מילוי ההנחיות ה המלווה האקדמי

יבה יטופלו עם הסטודנטים, כדי שנושאים אלה יקבלו את ההתייחסות הנכונה. נושאי איכות הסבבשותפות 

המסכם של כל אחד מהקורסים ח בלו ביטוי בדו"קתיכון של כל סטודנט, ולאחר מכן גם יגרת סקרי הבמס

 לעיל.

 

 בתעשייה.המסכם ובהתנסות פרויקט הצלחה ב נדסת מכונותלכל הסטודנטים של המחלקה לה תאני מאחל

 
 

 בברכה,
 

 אורית בראון בנימין ד"ר 
 רמ"ח הנדסת מכונות 

 

        

 

   

        

                                                      

         
 
 


