
 

 נוהל הגשת פרויקט גמר
 בתוקף מסמסטר אביב שנה"ל תשע"ז

 
 מטרת הנוהל

 על הכנת פרויקט גמר. שכ"להבהרת אופן חישוב 
 

 מבוא

המהווה את גולת , קט הגמרלהתחיל בהכנת פרוי הסטודנט  ללימודים על שנה האחרונהב
 . והכותרת של הכשרת

 לקבלת הכרחיתנאי וקט הגמר הינו חלק בלתי נפרד מתוכנית הלימודים פרוי
 . הנדסאידיפלומת 

רשם לבחינת הגנה על הפרויקט רק אם ילה רשאיסטודנט  ,11-4-52לפי חוזר מנהל מה"ט 
לפחות, לרבות בחינות רישוי של משרד הכלכלה  עבר בהצלחה שתי בחינות חיצוניות

 .והתעשייה למגמת קירור ומיזוג אוויר

 

על  הסטודנט להשלים את כל  ( 08-4-52 )מספר התיישנות לימודיםמה"ט ל חוזר מנהלעפ"י 
במידה ולא . שנים ממועד תחילת הלימודים  7הלימודיים, כולל פרויקט הגמר, תוך  חובותיו

במסגרת מה"ט, לא  שנים מיום תחילת הלימודים 7תוך  הלימודיים יושלמו  כל החובות
 .דיפלומת הנדסאילשם קבלת  יוכרו לימודי הסטודנט

 
 לסטודנטים בלימודים סדירים ט והגשתו כנת הפרויקה

 

 )מלבד אדריכלות(: סמסטרים 6סמסטרים ומסלול משולב  4 יוםסטודנטים במסלול  .1

 31/3, והבחינה עד 31/1ההגשה עד   :  להגשת פרויקט הגמר ובחינה עליו מועד ראשון
 .בשנה העוקבת לשנת סיום הלימודים

בשנה  30/6, והבחינה  עד 30/4ההגשה עד : מועד שני להגשת פרויקט הגמר והבחינה עליו
 העוקבת לשנת סיום הלימודים.

מלבד אדריכלות סמסטרים  7סמסטרים ומסלול משולב  5 במסלול יוםסטודנטים  .2
 משולב

 31/12, והבחינה עד 31/10:  ההגשה עד   להגשת פרויקט הגמר ובחינה עליו מועד ראשון

 



 בשנת סיום הלימודים.

בשנה     30/3, והבחינה  עד 31/1: ההגשה עד הגמר והבחינה עליו מועד שני להגשת פרויקט
 העוקבת לשנת סיום הלימודים.

 סטודנטים במסלול אדריכלות משולב .3
 31/3, והבחינה עד 28/2:  ההגשה עד   מועד ראשון להגשת פרויקט הגמר ובחינה עליו

 סיום הלימודים. בשנת 
 30/6, והבחינה  עד 30/4ההגשה עד : מועד שני להגשת פרויקט הגמר והבחינה עליו

 סיום הלימודים. בשנת
 

, והחזר בגין הגשת הפרויקט במועדים אשר נקבעו ע"י שכ"ל בגין פרויקט הגמר .4
 (11-4-53, 05-4-50מנהל מה"ט מס'  יחוזר עפ"י) מה"ט

    ו בסמסטר האחרון שבו הסטודנט אשר ייגב₪,  1800שכ"ל עבור פרויקט הגמר הינו
  וד. משלם שכר לימ

  של ממה"ט סטודנט אשר נבחן על הפרויקט במועד הראשון יהיה זכאי  להחזר כספי
 ₪. 1120של ממה"ט  ואילו סטודנט שנבחן במועד השני יזכה בחזר כספי ₪,  1400

   מה"טהציון ע"י ובאישור הפרויקט  ה עלהגנבחינת הההחזר מותנה בהצלחה ב ,
 ע"י מה"ט בשנה האחרונה ללימודים ובהצלחה בבחינה ממלכתית אחת אשר בוצעה

 ) לא מבחן חוזר אלא מבחן שכל הכיתה נבחנת בו בשנה האחרונה ללימודים(.
 

 הנ"ל המועד השניאחרי  הגשת הפרויקט  .5

. לאחר מכן  שנתיים ממועד הגשת הצעת הפרויקט ניתן להמשיך לעבוד על הפרויקט עד
 יש להתחיל בהכנת פרויקט חדש.  

 השני המועד חלוף עד המנחה שאליהן הוזמן ע"י להנחיות עגיי לא אשר סטודנט .א
 של  בתשלום ההנחיות חידוש בגין יחויב, מוצדקת סיבה ללא הפרויקט להגשת

  ,בשאר המקרים₪  500 -בו במקרה של הכנת פרויקט במסגרת סדנאות ח''ש 1000
 להציג הסטודנט על, מוצדקת מסיבה בהנחיות השתתפות הפסקת של במקרה

  .כך על המעידים רלוונטיים מסמכים
 .המגמה במזכירות  להירשם הסטודנט עלחידוש/המשך הנחיות,  לצורך

ממועד הגשת הצעת הפרויקט אשר לא הגיש פרויקט גמר במשך שנתיים  סטודנטעל  .ב
 להחליט במטרה המגמה למרכז לפנות, גמר פרויקט להשלמת הספר לבית רשםלהי
 דמי כולל) ₪ 2000 -ויקטהפר עלות מלוא את מחדש ולשלם, ומנחה חדש נושא על

 שנתיים בתום ויפוג הפרויקט ושל החדשה הפרויקט הצעת של תוקפה. (הרשמה
 .ההצעה הגשת מיום

 

 תשלום עבור פרויקט אשר הופסק .6

 בכתבלהודיע על כך  , יהיה  עליופרויקט הגמר להמשיך  בהכנתהיה ולא התאפשר לסטודנט 
 שה יחשב כמועד הקובע לצורך ביצוע חישוב שכר הלימוד.מועד הגשת הבק .למזכירות המגמה

 קבע ע"י מרכז המגמה.ייכפי ש ,בהתאם להתקדמות הפרויקטבתשלום שכ"ל יחויב הסטודנט 



 

 בחינה על הפרויקט .7

ויודיע על כך , ט את המועד לבחינת ההגנה"עם הגורמים המתאימים במה  ס יתאם"ביה
סטודנט אשר נרשם לבחינת . שנקבעובמקום  על הסטודנט יהיה להופיע במועד. לסטודנט

 הגנה ולא השתתף בה, יחויב בעלות הבחינה.

 הוצאות כספיות נוספות רלגרו עלוליםעיכובים במועד בחינת ההגנה 

כיום דמי בחינת ההגנה )יקט ט ייגבו בעת הגשת הפרו"י מה"דמי בחינת ההגנה הנקבעים ע

 .ט"פ תקנות מה"מעת לעת על עשויים להשתנות "הסכומים הנ (.₪ 300הנם  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 הערה: הנוהל נכתב בלשון זכר, אך תקף לגברים ונשים כאחד


