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 וייצור תכן במגמת שנתיים פרויקטים להצעת קורא קול

 8201/  9201לשנה"ל 
 בטכניון מכונות להנדסת הפקולטה

 :הנדון

 ,רב שלום

 
הפקולטה להנדסת מכונות בטכניון הציבה כמטרה את הידוק הקשר בין הסטודנטים העומדים לפני סיום לימודים לבין 

החברות העוסקות קט שנתי ע"י הסטודנטים באחת חברות בתעשיה. הידוק הקשר מתבצע באמצעות ביצוע פרויה
בפיתוח ובייצור כדוגמת חברתכם. במהלך השנים האחרונות בוצעו במסגרת מגמת התכן והייצור של הפקולטה 
בהצלחה יתרה עשרות פרויקטים בשיתוף עם חברות מובילות בתעשייה ובשנה הקרובה אנו מעוניינים להגדיל באופן 

 משמעותי את מספר הפרויקטים.
 

אמור לכלול תכן, ייצור ובדיקה של מוצר,   (5.2019 – 10.2018)במהלך שנה"ל הקרובה  הפרויקט השנתי שיתקיים
מתקן או רכיב אשר נדרש לחברתכם בלו"ז המתואר. החברה תשמש כמזמין הפרויקט וכמממן הייצור. החברה תגדיר 

ת הצוות המקצועי תחת הנחיי יקט. הסטודנטים יבצעו את הפרויקטמפרט דרישות למוצר וכן ציפיות ממבצעי הפרו
 בחברה  ובליווי הצוות הפקולטי )קיימת אפשרות שהמנחה יהיה מטעם הטכניון אם ידרש(. 

במסגרת הפרויקט הסטודנטים יבצעו  עם נציגכם. CDR -ו PDR –במהלך הפרויקט יתבצעו סקרי תיכון מסודרים 
מוצר שיאפשר ייצור והכללת המוצר על פי נוהלי אנליזות וסימולציות כנדרש, תכן קונספטואלי ותכן מפורט ויגישו תיק 

 חברתכם.
 

 הפרויקט לא יסתכם רק בהכנת תיק שרטוטים, אלא יכלול מרכיב ייצור והכללה של התכן שנעשה.
תתקיים תערוכה של פרויקטי הגמר בה יוצגו כל המוצרים בפני נציגי הטכניון )כמו בכל שנה( בסוף שנת הלימודים 

 והתעשייה.
 

 ות סטודנטים שילווה על ידי מנחה הקורס ועל ידי מהנדס מנוסה מטעם החברה.הפרויקט יבוצע על ידי צו
 הקורס יועבר על ידי ד"ר חגי במברגר וצוותו. 

 
 . אשמח מאד באם תענו בחיוב.ואני פונה לחברתכם להיענות לאתגר ולהציע פרויקט במסגרת ז

 
 .קשרפרטי איש נו את שם הפרויקט ומטרתו וכן אנא העבירו אלי

אל תהססו ליצור איתנו קשר לקבלת פרטים נוספים.
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