פרויקט גמר הנדסי
משולב תעשייה

אודות המכללה
אפקה ,המכללה האקדמית להנדסה בתל-אביב ,נוסדה בשנת  ,1996והיא מכללה ציבורית הפועלת באישור המועצה להשכלה
גבוהה ובמימון הוות"ת .מכללת אפקה רואה עצמה כמוסד אקדמי מוביל ועדכני לחינוך מהנדסים בעידן המודרני .חברי סגל המכללה
מודעים להיותה מנוע צמיחה כלכלי ,חברתי ולאומי ולאחריות המוטלת עליהם כמחנכיו של דור מהנדסים חדש .מכללת אפקה
מטפחת סביבה וקהילה מקצועית תומכות ומאתגרות המקנות הזדמנויות לחקור ולפתח יצירתיות וחדשנות בהנדסה; הגישה
הפדגוגית של המכללה מתבטאת בשאיפה לפתח אצל המהנדסים כישורים חיוניים נוסף על הקניית ידע רחב בתחומי המדע
וההנדסה .כל אלה יאפשרו לסטודנטים להתפתח ,לצמוח ולהפוך למהנדסים איכותיים ורלוונטיים שיתרמו למשק ולחברה
הישראלית.

באפקה חמישה בתי ספר להנדסה ,ומופעלות בהם חמש תוכניות לימוד לתואר ראשון וארבע תוכניות לימוד לתואר שני .המכללה
משמשת כיום בית אקדמי לכ 3,500-סטודנטים .במשך עשרים ושלוש השנים שחלפו מאז היווסדה של אפקה ועד היום סיימו את
לימודי ההנדסה לתואר ראשון ולתואר שני כ 5,600-בוגרים ומוסמכים.
תוכניות הלימודים באפקה מוכוונות להקניית ידע ,הבנתו והקניית יכולת ליישם את הידע הנלמד לשם פתרון בעיות חדשות ,יכולת
שהיא ליבת עבודתו של מהנדס העוסק בפיתוח מוצרים .עד היום השתלבו בהצלחה בתעשייה הישראלית כ 97%-מבוגרי אפקה ,והם
תורמים לתל"ג כ 1.25-מיליארד דולר בכל שנה.
ההנדסה במאה העשרים ואחת מתאפיינת בהתפתחות טכנולוגית מואצת לצד חשיבות גוברת המוקנית לנקודת מבט רחבה
ולהתבוננות מעבר לידע הטכנולוגי ,וכפועל יוצא – דרישה לרב-תחומיות ,לכישורי אישיות חיוניים ולחדשנות מתמדת .מאפיינים אלה
מחייבים כל מוסד אקדמי ללימודי הנדסה לבחון מחדש את דרכי הפעולה וההכשרה שלו.
בהתאם לתפיסה זו ,הסטודנטים הלומדים במכללת אפקה מבצעים בשנה האחרונה ללימודיהם פרויקט גמר .פרויקט הגמר הוא
גולת הכותרת בהכשרתם האקדמית .הוא מדמה עבודת מהנדס ופיתוח פתרון טכנולוגי מורכב לבעיה מוגדרת .כל פרויקטי הגמר
במכללה נתונים לפיקוחה של מנהלת עצמאית .בכל שנה מתבצעים בבתי הספר השונים במכללה כ 400-פרויקטי גמר.

פרויקט גמר הנדסי משולב תעשייה
פרויקט הגמר במכללת אפקה הוא חלק בלתי נפרד מהדרישות האקדמיות לקבלת תואר מהנדס בתחומי הנדסת חשמל ואלקטרוניקה,
תוכנה ,תעשייה וניהול ,מכנית ורפואית .הפרויקט מכשיר את הסטודנטים למעבר מאקדמיה לתעשייה .את הסטודנטים מלווה מנחה
מקצועי ,מומחה בתחום הפרויקט ,ועומדים לרשותם כלים כגון מעבדות הנדסה ,מדפסות תלת-ממד ,ערכות פיתוח ,ספרות מקצועית
ועוד.
מכללת אפקה ,המובילה בלימודי הנדסה ,מעוניינת לשתף פעולה עם התעשייה בישראל ובעולם .מטרת פרויקט גמר משולב תעשייה
היא לאפשר לסטודנטים לבצע במהלך שנת הלימודים פרויקט גמר המדמה עבודה של מהנדס פיתוח בסביבה אמיתית.
כפלטפורמה אקדמית לפיתוח פתרונות עבור התעשייה ,מכללת אפקה מאפשרת לחברות ולארגונים להציע נושאים לפרויקטי גמר
וליהנות ממימושם באופן יצירתי ,מקצועי ואיכותי .בפרויקטים שמקורם בדרישה של התעשייה נאפשר ללקוח לחבר בין הסטודנט לאיש
מקצוע מהתעשייה שישמש איש קשר מטעם החברה ,נוסף על ההנחיה האקדמית של מנחה מטעם המכללה.
פרויקט הגמר הכולל בניית דגם ,במימון סמלי של התעשייה ,מאפשר לארגונים עסקיים לקדם את צורכיהם ולפתח פתרונות ייעודיים
הנדרשים להם בתחומי התפעול ,ההנדסה והפיתוח ,ובתוך כך ליטול חלק פעיל בהכשרת דור מהנדסי העתיד.

אפקה מציעה שיתוף פעולה ייחודי מכמה היבטים:
• פתרון "בעיות מגירה שלישית" בצורה מהירה ,יעילה וחסכונית;
• בחירת סטודנט בעל רקע מתאים לביצוע הפרויקט ואשר עומד בדרישות אקדמיות;
• הקצאת מנחה מקצועי מצוות מחלקת פרויקטי גמר שינחה את הסטודנט;
• תמיכה מקצועית של סגל המכללה בפתרון בעיות ספציפיות במהלך הפרויקט;
• הגמשת לוח הזמנים של הפרויקט והתאמתו לצרכים בפועל;
• ליווי צמוד של צוות המחלקה המקצועי המטפל בכל היבטי ביצוע הפרויקט;
• קשר תדיר בין הארגון לסטודנט;
• ביצוע שלושה סקרי תיכון;
• שמירת סודיות מסחרית;
• קבלת מלוא זכויות היוצרים (ויתור מלא של אפקה על הקניין הרוחני);
• הסכם רשמי קצר ופשוט לעיגון התנאים;
• חשיפה לטכנולוגיות ולכלים חדשניים ביותר;
• שימוש במעבדות ובמאגרי הידע של המכללה בהתאם לצורך;
• "רענון" ידע תאורטי;
• עבודה עם מהנדסים צעירים בתחילת דרכם המקצועית ,הטומנת בחובה פוטנציאל לגיוסם בעתיד.
לפרויקט הגמר תוקדש שנה קלנדרית מלאה ,כדי לאפשר לסטודנטים להתמודד באופן מעמיק ומקיף עם האתגר ולהצליח
במשימה; מוסדות השכלה אחרים מקצים לפרויקט תקופה קצרה יותר.
הפרויקטים מתבצעים מתוך אוריינטציה יישומית ומשתתפים בהם בעלי עניין" :מהנדס פיתוח" (הסטודנט) ,לקוח ,וכיו"ב.
היקפו המשוער של כל פרויקט שווה ערך לכ 600-שעות עבודה של סטודנט (כולל לימוד וכתיבת דוחות שונים) ,משך זמן השקול
לכ 250-שעות עבודה של מהנדס פיתוח מתחיל.

תוכניות הלימוד לתואר ראשון  B.Sc.בהנדסה
הנדסה מכנית

לימודי הנדסה מכנית משלבים בין מדעי היסוד למדעי ההנדסה במטרה לפתח ,לתכנן ,לייצר ולתחזק מערכות מכניות מורכבות
ומערכות אנרגיה .בבית הספר חמישה מסלולי התמחות :מכטרוניקה ורובוטיקה ,מכניקת המוצק ,זרימה ואנרגיה ,מערכות
רכב וחומרים.

הנדסת חשמל

לימודי הנדסת חשמל מכשירים את המהנדסים לעסוק בפיתוח של מוצרים הנמצאים בחזית הטכנולוגיה .בבית הספר שבעה מסלולי
התמחות :הספק ואנרגיה ,מחשבים ,מערכות הספק ,עיבוד אותות ,עיבוד תמונה ווידאו ,תורת התקשורת והשכבה הפיזית של
תקשורת .הלימודים נערכים במעבדות מודרניות ,המצוידות ברכיבים ובמכשירים של יצרנים מהמובילים בשוק.

הנדסה רפואית

לימודי הנדסה רפואית משלבים בין יסודות ההנדסה למדעי הרפואה מתוך שאיפה למצוא פתרונות טכנולוגיים מתקדמים
לצרכים רפואיים .בבית הספר שני מסלולי התמחות :מערכות מידע רפואיות ומכניקה של מערכות פיזיולוגיות .תוכנית הלימודים היא
ייחודית – הגישה היא מעשית-יישומית ,ונעשה שימוש בפיתוחים וחידושים המצויים בחזית הטכנולוגיה.

הנדסת תעשייה וניהול

לימודי הנדסת תעשייה וניהול מקנים ידע רחב בתחומי ההנדסה והטכנולוגיה ובתחומי מדעי החברה והניהול .בבית הספר שני מסלולי
התמחות :מערכות מידע וניהול ותפעול .בתוכנית הלימודים נכללים קורסים ייחודיים מעולם הסייבר והמערכות התבוניות ,תחומים
המצויים בחזית הידע; קורסים אלה נותנים מענה לדרישות השוק ממהנדס תעשייה וניהול .בלימודים משתמשים הסטודנטים בתוכנות
מתקדמות המשמשות לניתוח נתונים ,לסימולציה ולמציאת פתרונות התומכים בקבלת החלטות בארגונים.

הנדסת תוכנה

לימודי הנדסת תוכנה מעניקים לא רק ידע במדעי המחשב אלא גם ניסיון מעשי בטכנולוגיות לפיתוח מערכות תוכנה בשיטות
הנדסיות .בבית הספר שני מסלולי התמחות :טכנולוגיות תוכנה ומידע ותוכנה למערכות ניידות .בתוכנית הלימודים נכללים קורסים
ייחודים מעולם הסייבר ובתחום המערכות הניידות (ובפרט טלפונים חכמים ומכשירים לבישים).

מדעי המחשב

בתוכנית לתואר ראשון במדעי המחשב אנו שמים דגש על הבנת מערכות ממוחשבות ועקרונותיהן .בתוכנית הלימודים נכללים
קורסים המעניקים רקע מתמטי נרחב ,קורסים תאורטיים שעיקרם ייצוג מידע ואלגוריתמים ,קורסים בנושאים מערכתיים כמו
ארכיטקטורה ומערכות הפעלה ,ובנושאים פרקטיים כמו ניתוח ויישום אלגוריתמים לפתרון בעיות מעשיות .עוד בתוכנית מגוון
רחב של קורסי בחירה .התוכנית מעניקה לסטודנטים כלים לחשיבה אנליטית ומובנית ובסיס להבנת התאוריה של מדעי המחשב
וליישומה .בוגרי התוכנית יוכלו להשתלב בעבודות בתחום פיתוח תוכנה בחברות מהגדולות והמבוססות בשוק ועד חברות הזנק,
ואף בחברות שעיקר עיסוקן אינו תוכנה.
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