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  . ח המקורי בשפה האנגלית נמצא באתר המועצה להשכלה גבוהה"הדו. המקור
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  רקע: 1פרק 

 של הערכת איכותתיערך ) 2007-2008(ז "ל תשס"כי בשנה החליטה) ג"המל(המועצה להשכלה גבוהה 

  . הנדסת מכונותלימודים בתחום התוכניות 

בהרכב  ועדה, ג"ר המל"המשמשת מתוקף תפקידה כיו, ה שרת החינוךמינת, ג"בהתאם להחלטת המל

  :הבא

ר " יו,ב"ארה, ורגייה'המכון הטכנולוגי של ג, ס להנדסת מכונות" ביה–וויליאם וופפר ' פרופ •

  הוועדה

  מכון טכנולוגי לישראל- הטכניון, )אמריטוס( המחלקה להנדסת מכונות –אלכסנדר סולן ' פרופ •

 ב"ארה, וסטס'מסצהטכנולוגי של מכון ה,  המחלקה להנדסת מכונות–י סטיבן דובווסק' פרופ •

 גוריון בנגב-אוניברסיטת בן,  המחלקה להנדסת מכונות–מרדכי פרל ' פרופ •

, )Bayer (באיירהנהלת חברת , סגן נשיא לטכנולוגיית המידע בצפון אמריקה –ר יוסף סוסמן "ד •

 ב"ארה, )Accreditation Board for Engineering & Technology) ABETונשיא נבחר של 

  

  .קלייר פילו ומר מוטי בר שימשו כרכזי הוועדה מטעם המועצה להשכלה גבוהה-אנני' גב

  

  :במסגרת עבודתה התבקשה הוועדה

לבחון את דוחות ההערכה העצמית אשר הוגשו על ידי המוסדות המקיימים תוכניות לימודים  .1

  .אלהבהנדסת מכונות ולערוך ביקורים במוסדות 

ח " דו- ג דוחות מסכמים ביחס ליחידות האקדמיות ולתוכניות הלימודים המוערכות"להגיש למל .2

 הוועדה והמלצותיה וכן את תגובותיהם של המוסדותממצאי הכולל את , נפרד עבור כל מוסד

 .לדוחות

ג חוות דעת באשר ללימודים בתחום המוערך במערכת ההשכלה הגבוהה "להגיש למל .3

זה מסכם את ממצאיה הכלליים של הוועדה באשר לתוכניות הלימודים מסמך . בישראל

 .בהנדסת מכונות בישראל

הגישה הוועדה את המלצותיה באשר לשיפורים בתהליך הערכת האיכות ואת , במסמך נפרד .4

 .הערותיה באשר לקריטריונים ולסטנדרטים הנהוגים כיום בתחום הלימודים המוערך

  

  .Iמצורפים כנספח ) TOR(בודת הוועדה כתב המינוי בצירוף הנחיות לע

  

 תהליך זה התקיים.  תהליכי הערכה עצמית התקיימו במוסדותבשלב הראשון של תהליך הערכת האיכות

  ).2006מדצמבר (ג להערכה עצמית "בהתאם להנחיות המל
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ות במהלכה נידונו סוגיות עקרוניות באשר לתוכני. 25.1.08-ישיבתה הראשונה של הוועדה התקיימה ב

  .ג"הלימודים בהנדסת מכונות בישראל ובאשר לפעילויות הערכת האיכות של המל

  

 ובמהלך החודשים מרץ 2008חברי הוועדה קיבלו לידיהם את דוחות ההערכה העצמית בחודש ינואר 

 ערכה הוועדה ביקורים בני יומיים בכל אחד מששת המוסדות המקיימים תוכניות לימודים 2008ומאי 

ן מפאת הן מפאת התחייבויות קודמות וה, נעדר מחלק מן הביקוריםוועדה החברי חלק מ. תבהנדסת מכונו

נפגשו חברי , במהלך הביקורים. כפי שיפורט בהמשך, אפשרייםסוגיות הקשורות לניגודי אינטרסים 

וכן עם  1עם חברי סגל בכירים וזוטרים, הוועדה עם בעלי תפקידים רלוונטיים בהנהלות המוסדות

   .םסטודנטי

  

 באחד ברי סגל בעברהיו חשאו  שהינם חברי סגלחברי וועדה  ,ולו לכאורהכדי להימנע מניגודי אינטרסים 

  .אותו מוסד לא השתתפו בביקור ב,מן המוסדות המוערכים

  

  :ג לקיים תוכניות לימודים בהנדסת מכונות הם כדלהלן"על ידי המלהמוסמכים המוסדות 

  המכללה האקדמית יהודה ושומרון

  מכטרוניקה-  המחלקה להנדסת מכונות 

  אביב-אפקה המכללה האקדמית להנדסה בתל

  המחלקה להנדסת מכונות ומערכות  

  גוריון-אוניברסיטת בן

    המחלקה להנדסת מכונות

  מכללת אורט בראודה

  המחלקה להנדסת מכונות  

  אוניברסיטת תל אביב

  בית הספר להנדסת מכונות  

  אל מכון טכנולוגי לישר–הטכניון 

  הפקולטה להנדסת מכונות  

  

.  לכל אחד מששת המוסדות עבור סיועם בתהליך ההערכה ועבור האירוח במהלך הביקוריםמודההוועדה 

אשר בסיועם התנהלה עבודת הוועדה ביעילות וללא , ג" מטעם המל הוועדה לרכזיהוועדה מודה גם

  .תקלות

                                                 
 בדרגות, במסלול קביעות, במונח חברי סגל זוטרים כוונת הועדה היא לחברי הסגל הבכיר: הערת המתרגם 1

  .מרצה בכיר, למשל מרצה, הנמוכות
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   והמלצותית סקירה כלל– בהנדסת מכונות םתוכניות הלימודי: 2פרק 

 ,בכללותן, שש תוכניות הלימודים בהנדסת מכונות המתקיימות בישראל  הוועדה סבורה כי:מבוא

 העונים על צורכי  הולם של מיומנויות ותחומי ענייןהרכבובעלי ברמת מוכנות טובה מכשירות בוגרים 

, עם זאת. הטוב והכשרת הסטודנטים מתבצעת ברמה מיומניםחברי הסגל הינם . התעשייה והמדינה

ת "ג והות"המל, שש תוכניות לימוד אלהכל כדי ש, התייחסותהבחינה הוועדה במספר תופעות הדורשות 

 אשר תפורטנה,  סוגיות אלו. של בוגרים בתחום הנדסת המכונותהתשתיתאת ולספק יוכלו להמשיך 

מספר ) 2(; יםהחזון והשאיפות של תוכניות הלימוד, התיאום בין היעדים) 1: (הן כדלהלן, בהמשך

בתוכניות ושכרם הנמוך של חברי  פיננסיתההתמיכה ) 3(; תוכניות הלימודים בהנדסת מכונות בישראל

) 5(; אפשרויות המחקר המוצעות לחברי הסגל באוניברסיטאות המחקרבהרחבת הצורך ) 4(; הסגל

יות פתוחות  להלן בע-) open-ended problems( ללא תשובה יחידהפתרון בעיות חינוך להצורך ב

  .תחומיים-הצורך החיוני בלימודים בין) 6(-ו; )life-long learning(מתמידים  םובלימודי

  

הוועדה מצאה כי היעדים והחזון של שלוש  :החזון והשאיפות של תוכניות הלימודים, היעדים 

נטים של הסטוד, וכי שאיפותיהם וציפיותיהם של חברי הסגל, אוניברסיטאות המחקר הוגדרו בבירור

תוכניות היעדים והחזון של הוועדה מצאה כי . מתאימות ליעדים ולחזוןמוסכמות וושל ההנהלה 

והדבר בא לידי ביטוי תואר ראשון מדגישים את לימודי המכללות ש ההלימודים בהנדסת מכונות בשלו

ת גל בשלוש המכללות סבורים כי דרישוסכי חברי המצאה גם  אולם הוועדה .בתוכניות הלימודים

מכללות סבורים כי חברי הסגל ב. צהרות החזון שלהן יעדי המכללות ועם ההקידום אינן מתואמות עם

מסלול ג לפתח ולעודד "הוועדה ממליצה למל. הצלחה במחקר מהווה מרכיב מרכזי בשיקולי הקידום

 יש .ויכולות מוכחות בתחומי ההנדסה וההוראה, קידום אלטרנטיבי אשר יתבסס על הישגים מקצועיים

פעילויות הקשורות להמשך התפתחותם המקצועית של , על בסיס היעדים של המכללות, להבהיר כי

  .ויש לתגמלם על פעילויות אלו, מחקרמבחשיבותן הסגל אינן פחותות חברי 

  

ות מגוון יות הלימודים בהנדסת מכונות מייצגשש תוכנ :תוכניות הלימודים בהנדסת מכונותמספר 

ההרשמה לתוכניות  .קות את צרכיהן של התעשייה הישראלית ושל האקדמיההולם ונראה שהן מספ

 ונראה שבוגרי תוכניות אלה אינם מתקשים למצוא עבודה ואף, הלימודים לתואר ראשון יציבה

נראה שקיים איזון מבחינת ההיצע והביקוש בכל הקשור לבוגרים , בסך הכל. מצליחים בתעשייה

אין צורך בתוכניות לימודים נוספות , לעת עתה, הוועדה סבורה כי, אי לכך. ברמת התואר הראשון

 הקיימות  לתואר ראשוןיש לשפר את תוכניות הלימודים, לדעתה של הוועדה. בתחום הנדסת המכונות

  .לפני שאפשר יהיה להקים תוכניות נוספות, לתכנן את מדיניות קבלת הסטודנטים באופן יעיל יותרו

  

 ם ברמת עבור בוגריצאים בידי הוועדה לגבי ההיצע התעסוקתיעל סמך הנתונים המוגבלים הנמ

 נראה כי ביכולתן של שלוש אוניברסיטאות המחקר למלא את צרכיה של, שלישיהשני והתואר ה

 רק אוניברסיטאות המחקר מסוגלות להציע תוכניות לימודים ,יתרה מזאת.  הישראליתהתעשייה
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כנדרש על ידי התעשייה והאקדמיה , "ערך מוסף"בעלות שהן ברמת התואר השני והשלישי 

סבורה כי על המכללות הוועדה . הן מבחינת מגוון הסגל והיקפו והן מבחינת התשתיות, הישראליות

ן לפני שאפשר יהיה לשקול קיום  ולהעמיקן להרחיבודים לתואר ראשון בלבדהמקיימות תוכניות לימ

  .תוכניות לתארים מתקדמים

  

 כי רמות השכר של חברי הסגל בישראל נקבעות על פי  הוועדה מודעת לעובדה:פיננסיתתמיכה 

 תעשיית הבחינה הוועדה בניגוד הקיים בין, כמו כן. הסכמי שכר בין הממשלה וארגוני הסגל

אשר מסוגלת להציע , ועומדת בתחרות ברמה העולמיתהמצליחה , ולוגיית העלית הישראליתטכנ

שם ,  בישראלהאקדמיתמערכת הלבין , לעובדיה שכר המשתווה ברמתו למקובל בזירה הבינלאומית

  .העומד בתחרות בינלאומיתרמת הגמישות היא מינימאלית בכל הקשור לתשלום 

תופעה אשר , בי התפעול הופחתו במהלך חמש השנים האחרונותתקציברצונה של הוועדה לציין כי 

להגברת התלות בחברי סגל חיצוניים אשר משכורותיהם ,  גבוהים יותרסגל/סטודנטיםהביאה ליחסי 

חברי סגל חיצוניים מלמדים חלק ניכר , במקרים מסוימים. גודל הכיתות ולהגדלת ,נמוכות יותר

  .מקורסי הליבה

  

חיצוניים הינם מורים מצוינים אשר מביאים מניסיונם המעשי החשוב הסגל ה חברירבים מבין אמנם 

הוועדה .  אינה הפן המרכזי בחייהם המקצועייםאך עבודתם באוניברסיטה או במכללה, לכיתת הלימוד

, במכללה או באוניברסיטה, סבורה כי אין אפשרות לקיים תוכנית לימודים ברמה בינלאומית

  .וללת אחוזים גבוהים של מרצים במשרות חלקיות וללא קביעותהמבוססת על מצבת סגל הכ

  

שכרם של חברי הסגל נמוך באופן משמעותי מן השכר המוצע במגזר התעשייתי בישראל , יתרה מזאת

פערי השכר הם כאלה שתוכניות מסוימות מתקשות למצוא . ב ובאירופה"או באוניברסיטאות בארה

המצוי בשש תוכניות , על סמך ממצא זה. ד במוסדותיהםמרצים חיצוניים אשר יהיו מוכנים ללמ

ג להקצות תקציבים נוספים לצורך העסקת חברי סגל "אנו ממליצים למל, הלימודים בהן ביקרנו

הוועדה מצאה .  בזירה הבינלאומיתהעומדת בתחרות ברמת שכר – בעיקר ברמה הזוטרה –נוספים 

פי כ , למרות. בהנדסת מכונותשרת סטודנטיםאינם מספיקים להכשגם תקציבי המעבדות והתשתיות 

חברי , בוגרים עבור התעשייה הישראליתבהכשרת שש התוכניות מצליחות במשימתן שכל  ,שמסתמן

קרוב ,  ואם בעיה זו לא תזכה לתשומת הלב הראויה,ומצבם פגיע ביותרכבד הסגל נתונים תחת לחץ 

  . דרדר במהירות בעתיד הקרוב מאודה להיעשוישאיכות הבוגרים בתוכניות להנדסת מכונות לוודאי 

על איכותן הגבוהה תוכניות הלימודים בהנדסת מכונות בישראל לא תוכלנה לשמור , בטווח הארוך

חייבת החברה הישראלית .  של ההשקעות ללא הגדלה משמעותיתולספק את צרכי  התעשייה

  .להתייחס לסוגיה זו
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המקיימות תוכניות לימודים ברמת , תיותר איכואוניברסיטאות מחק  :אפשרויות מחקר מוגבלות

מחקר תחרותי . מחקר הוא המפתח לידע מתקדם זה. מבוססות על ידע מתקדם, שלישיהשני והתואר ה

 שתקציבי המחקר מצאההוועדה .  של משאבים כספייםברמה הבינלאומית מצריך השקעה משמעותית

ואינם ,  מוגבלים הינםם המחקריותהעומדים לרשותם של חברי הסגל בשלוש תוכניות הלימודי

כדי , במחקרלתמוך הקריטי להתייחס לצורך חייבת החברה בישראל . פעילות המחקרלקיום מספיקים 

  .כדי לענות על צרכיה הביטחונייםכן  ו,של המדינהוהכלכלית לשמר את חיוניותה האינטלקטואלית 

   

שש תוכניות כל ה מודעת לעובדה שהוועד: )life-long learning( מתמידים םחידושים ולימודי

 open-ended (כוללות בקורסים המוצעים מגוון בעיות פתוחות, במידה זו או אחרת, הלימודים

problems (הוועדה סבורה שעל כל תוכניות הלימודים לשנות את רשימת הקורסים . מדרגות שונות

 open-ended learning ( כך שיושם דגש רב יותר על חוויות לימודיות פתוחות,המוצעים

experiences( . ולקדם את יתרונותיה לקיים על מנת ביותר גמישות אינטלקטואלית מסוג זה חיונית

להוות יעד משמעותי בתוכניות הלימודים להמשיך ולימוד עצמי חייב . התחרותיים של מדינת ישראל

חידושים רצף ה להיות מודעים ל הפעילים במשק חייביםמהנדסיםש בהתחשב בכך זאת. בהנדסה

עיסוק בתחום ההנדסה מצריך לימוד עצמי .  במסגרת עבודתםהטכנולוגיה וההנדסה, בתחומי המדע

, במהלך השנתיים הקרובות המוסדות תהוועדה ממליצה לכל שש .הנמשך לאורך כל החייםמתמיד 

 את  על מנת לפתח)open-ended problems (להגביר ולהדגיש לימוד עצמי ופתרון בעיות פתוחות

  .מיומנויותיהם היצירתיות של הסטודנטים

  

 הביעו עניין בכך שקורסים טכניים אחדים יילמדו ,ביותר מתכנית אחת מבין שש התכניות סטודנטים

כדי להרגילם להשתמש בפרסומים מקצועיים ובחידושים האחרונים בתחום הנדסת , בשפה האנגלית

דים יילמדו באנגלית כדי להכין את בוגרי תומכת ברעיון המציע שקורסים אחהוועדה . המכונות

  .תוכניות הלימודים בהנדסת מכונות באופן המיטבי לזירה התחרותית הבינלאומית

  

הוועדה הבחינה בנטייתן של שש תוכניות הלימודים לבודד עצמן מתוכניות : תחומיים-לימודים בין

ה באופן נחרץ על קיום  ממליצהוועדה.  הבסיסייםאחרות בתחום ההנדסה וכן ממחלקות המדעים

כדי , מתחומי הנדסה אחרים פעולה בין תוכניות הלימודים בהנדסת מכונות לבין מחלקות שיתופי

 להגביר את יכולותיהם של הבוגרים בכל הקשור לפעילות הנדסית ,להתאים את היצע הקורסים

  .סה של העתידההנדובפתרון של בעיות הכשרתם בהגדרה ולסייע להם ב, המגשרת בין תחומים רבים
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 כדי להתמודד עם  ובהשקעות הנחוצותמיידיים הוועדה ממליצה באופן נחרץ לנקוט בצעדים :סיכום

  :האתגרים כדלהלן

  .לפתח קריטריונים חלופיים לקידומם של חברי הסגל במכללות .1

שמוסיפים  ניפל,  העונים על צרכיהןפיננסייםלשפר את התוכניות הקיימות ולספק להן משאבים  .2

 .וכניות נוספות ברמת התואר הראשון או ברמת התואר השני והשלישית

 .גבוהה בישראלה רי הסגל ואת בעיית ההשקעות בהשכלהלפתור את בעיית שכרם הנמוך של חב .3

 . באוניברסיטאות המחקר ולהרחיב את הזדמנויות המחקרההנדסבמחקר למימון לספק  .4

) open-ended problems(ת פתוחות פתרון בעיוהכשרת הסטודנטים ללדרוש שימת דגש על  .5

  .)life-long learning(מתמידים  םלימודיהכשרה לעל שימת דגש וכן 

  . בין הקורסיםתחומיים-לימודים ביןולשלב לחייב את תוכניות הלימודים לקדם  .6


