
 
 

 
 
 

 הנחיות  -פרויקט גמר 
 

כל סטודנט  .B.Sc)במסגרת מילוי הדרישות לתואר ראשון בהנדסת חשמל ואלקטרוניקה )
 סוגי פרויקטים. 3חייב לבצע פרויקט גמר. קיימים 

 סוגי הפרויקטים

 באוניברסיטהרעיון הנדסי מוצע  מוצע במרכז האוניברסיטאי: .1
 (2ואחראי אקדמי 1 באוניברסיטה )בהנחיית מהנדס

 רעיון מחקרי  מתקדם: .2
 (.3)בהנחיית מנחה אקדמי

  מוצע בתעשייה: רעיון הנדסי מוצע בתעשייה .3
 ואחראי אקדמי( באוניברסיטה, מהנדס  4)בהנחיית מהנדס בתעשייה

 משך ביצוע הפרויקט הוא שני סמסטרים רצופים. 
 

 הצעת פרויקט –בחירת נושא הפרויקט 

השלב הראשון בביצוע פרויקט הוא בחירת הנושא וכתיבת הצעת פרויקט. מטרת שלב זה 
 הוא להגיע לכך שבידך 'הצעת פרויקט מאושרת'.

: הסטודנט רשאי לבחור פרויקט מרשימת הפרויקטים בחירת הנושא .1
המפורסמת בלוחות המודעות ובאתר הפרויקטים: 

http://www.ariel.ac.il/ee/projects  הסטודנט רשאי לפנות לחברי הסגל .
חום התעניינותו. האקדמי ולמהנדסים ולהתעניין בפרויקטים מוצעים בהתאם לת

כמו כן ניתן ואף מומלץ ליזום נושאים עצמאים ובלבד שהסטודנט מצליח למצוא 
 מנחה לנושא שיזם. 

 הגשת הצעת הפרויקט )ראה דף הנחיות לכתיבת הצעת פרויקט(: .2

על הסטודנט לתאר את הפרויקט המוצע בהתאם להנחיות לכתיבת הצעת פרויקט ב  •
 עמודים ולהגיש  1-2

 ת הפרויקטים.בוועדאשר יביאה לבחינה  5קטיםלמהנדס הפרוי

                                                           
1
 ה. ימהנדס המוסמך להנחות סטודנטים בפרויקט מוצע במרכז האוניברסיטאי ובתעשי – באוניברסיטהמהנדס   

 הוא אחד מהבוחנים בבחינת גמר של הפרויקט              באוניברסיטההמהנדס 

2
שאחראי על רמתו האקדמית הנאותה של הפרויקט המוצע  באוניברסיטהחבר סגל בכיר  –אחראי אקדמי  

או בתעשייה ופיקוח  על  ביצועו. האחראי האקדמי הוא אחד מהבוחנים של הסטודנט בבחינת גמר של  באוניברסיטה

 הפרויקט.           

3
י יקבע את הבוחן חבר סגל בכיר המציע פרויקט מתקדם עבור סטודנטים מצטיינים. המנחה האקדמ –מנחה אקדמי  

 הנוסף לבחינת גמר של הפרויקט

4
בעל  תואר  מהנדס   המועסק  במפעל  תעשייתי  בו  הסטודנט  יבצע  את הפרויקט מוצע  –מהנדס  בתעשייה  

 בתעשייה             

5
  מהנדס המפקח על רישום, בדיקה ומעקב בנושאי הפרויקטים במחלקה    –מהנדס  הפרויקטים   
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 ההצעות צריכות לכלול מערכת הנדסית שהיא ראויה לפרויקט סיום בפקולטה להנדסה. •

במקרים של צוות או של בניית תת מכלול מתוך מערכת יש לציין במפורש את החלק  •
 שהולך להיות מתוכנן ולהיבנות במסגרת הפרויקט המוצע על ידי הסטודנט מגיש

 ההצעה.

 ההצעה תיבדק ותאושר )או תידחה( על ידי הוועדה. •

 הצעה שנדחתה יש לתקן או להגיש חדשה. •

 לאחר שההצעה אושרה, הסטודנט יכול להירשם לפרויקט בכפוף למצב אקדמי תקין. •

מומלץ להגיע למצב של הצעה מאושרת מוקדם ככל האפשר ובכל מקרה לפני הזמן  •
ורמאלי להכנת הצעת פרויקט הוא במהלך הקורס המיועד לתחילת הפרויקט. הזמן הנ

 קדם פרויקט. 
)הנדסאים הפטורים מקדם פרויקט חייבים להגיש הצעת פרויקט שלא במסגרת 

 הקורס.(

 אין תנאים נדרשים להגשת הצעת פרויקט, בכל שלב מותר להגיש.***    
 

 שלב הרישום
 

 כדי להירשם לפרויקט גמר על הסטודנט לסיים את:
 

 ביצוע קורס "קדם פרויקט" המהווה קדם לרישום לפרויקט. פרויקט:קדם  .1
בקורס זה הסטודנט ילמד על תהליך הביצוע של פרויקט הנדסי, משלב הגדרת 

הפרויקט, דרך הביצוע ועד שלב הצגת תוצאות הפרויקט באופן כתוב )ספר 
 הצגת הפרויקט. –הפרויקט( ובאופן מילולי 

אחת המטלות במסגרת הקורס הנ"ל היא כתיבת הצעת פרויקט  הצעת פרויקט: .2
וקבלת אישור על ההצעה. הצעת פרויקט מאושרת היא שלב מקדים הכרחי לקראת 

 רישום לפרויקט.

 קורסים שנלמדו אך טרם התקבל הציון(. 3)מותר לכלול עד   נקודות זכות 021 .3

 פטור באנגלית. .4

 ביצוע הפרויקט

על פי הפורמט המפורסם  1להגיש את דוח התקדמות מספר לאחר כחודש על הסטודנט 
באתר עבור דוח ההתקדמות הראשון, יחד עם דוח המעקב חתום על ידיי הסטודנט, המהנדס 

 מחייב הגשה חוזרת. 07והאחראי האקדמי. הדוח ייבדק ויוחזר עם ציון. ציון דוח מתחת ל 

ן חתומים על ידיי המהנדס יוגשו על פי התאריכים הקבועים להל 2-5דוחות התקדמות 
המנחה. בדוחות אלו יפרט הסטודנט את ההתקדמות בפרויקט בהתאם לאבני הדרך 

שהוגדרו. הסטודנט יפרט מטלות שביצע, תוצאות שמדד וכו'. החומר יוכן ברמה המתאימה 
לשילוב בספר הפרויקט. כל הדוחות חייבים להיות כתובים על פי הכללים לכתיבה הנדסית 

 באתר. המפורטים 

                                                                                                                                                                      
 

 



 
 

 

 

 בתום תקופת ביצוע הפרויקט הסטודנט יגיש למהנדס הפרויקטים: 
 ספר פרויקט, .א
, והמצגת PDFשבו מופיע הספר בקובץ  יםתקליטורשני  .ב

 המשמשת להגנת פרויקט, 
 פוסטר המציג את הפרויקט,  .ג

 תאריכי הגשה קבועים:

מתחילים בסמסטר  דוח
 א'

מתחילים בסמסטר 
 ב'

         מתחילים בסמסטר 
 קיץ

 ספטמבר 1 אפריל 15 בדצמבר 1 0

 אוקטובר 15 יוני 1 ינואר 15 2

 דצמבר 1 יולי 15 מרץ 1 3

 ינואר 15 ספטמבר 1 באפריל 15 4

 מרץ 1 אוקטובר 15 יוני 1 5

 באפריל 15 דצמבר 1 יולי 15 ספר פרויקט

 * אם חל בשישי, שבת או חג אז ביום העבודה העוקב.
 )שאיננו מאושר מראש( מוריד נקודה אחת בציון הדוח.כל יום איחור בהגשה * 
כתיבת כל הדוחות והספר תתבצע על פי ההנחיות לכתיבה הנדסית שבאתר * 

    הפרויקטים.
 

 בחינה וקבלת ציון:
 

 את  לפני הבחינה על פרויקט הגמרבסיום על הסטודנט להגיש 
 ספר פרויקט .א
 פוסטר  .ב
 מצגת .ג
 ג-החומר בסעיפים א,ב,ו שני דיסקים הכוללים את .ד

 
ובמידת האפשר גם את את הפרויקט בפני השופטים  הסטודנט יציגו 

 מו )הגנה על הפרויקט(.הפרויקט עצ
 

 :ציון הפרויקט יתבסס על
 

 הערכת אופן הביצוע של הפרויקט על ידיי השופטים,
 בדיקת ספר הפרויקט,

 התרשמות מהצגת הפרויקט וההגנה על הפרויקט,
 שקלול של ציון דוחות הביניים,

 עמידה בלוחות זמנים.
 

 ההגנה על הפרויקט.הציון יועבר לסטודנט דרך מדור בחינות מספר ימים לאחר 


