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   מסקנות והמלצות – 5פרק 

  
  כללי .1

אילן קיים פער גדול מאוד בין המשאבים העומדים -במחלקה למדעי המחשב שבאוניברסיטת בר

, תשתיות לימוד, מינהלי וטכני, א אקדמי"כ, ינת תקציבמבח, י ההנהלה"לרשות המחלקה ע

.  לבין ההישגים המרשימים אליהם המחלקה מצליחה להגיע–תשתיות לסגל ותשתיות ספרייה 

התרשמה הוועדה כי , למרות שרקטור האוניברסיטה ציין את חשיבות המחלקה למדעי המחשב

. שכן הן אינן נוהגות ברוח זו,  רשויות האוניברסיטה אינן מכירות בחשיבות המחלקהבפועל

ומחוסר שיתוף הפעולה של , העדויות מגיעות מהתנאים הירודים בהם המחלקה מתפקדת מחד

דוח הערכת האיכות העצמית מ. מאידך, המוסד עם תהליך הערכת האיכות שעברה המחלקה

תונים ניכר כי הנהלת האוניברסיטה לא תמכה במחלקה בתהליך ולא סיפקה לה סיוע באיסוף הנ

. 1אילן היא היחידה שלא הציגה נתונים מוסדיים-אוניברסיטת בר. הקשורים למוסד בכללו

הוועדה מצרה על חוסר התמיכה של הנהלת המוסד במחלקה בתהליך הערכת האיכות וקוראת 

. שכן הכוונתה וסיועה חשובים ביותר, לה לתמוך במחלקות אחרות שיעברו הערכת איכות

ועדה לחוסר התמיכה של הנהלת המוסד במחלקה מן הבחינה האקדמית התייחסות נוספת של הו

  . והתקציבית יפורטו בהמשך הדוח

. במחלקה למדעי המחשב יש סגל מצוין והפעילות המחקרית המתקיימת בו נמצאת בנסיקה

הוועדה מברכת את . שביעות הרצון של הסגל והסטודנטים מהקשרים הבינאישיים גבוהה ביותר

כדוגמת , ויים שנערכו בשנים האחרונות ושנועדו להעלות את הרמה האקדמיתהמחלקה על שינ

עידוד כספי , צמצום מספר הסטודנטים וקיום כיתות לימוד ותרגול קטנות ברמת התואר הראשון

של סטודנטים לתארים מתקדמים בגין הצטיינותם במחקר ובגין סיום התואר במועד והפסקת 

המחלקה מספקת שירות ברמה גבוהה . עדיים לתזותהעסקת אנשים מהתעשייה כמנחים בל

המינהלי והטכני בו היא מצויה ומגלה יצירתיות בפתרון , למרות מצוקת כח האדם האקדמי

היוזמה ותחושת המחוייבות העמוקה של אנשי , הוועדה התרשמה כי היצירתיות. בעיות

ודדות מול הנהלת בהתמם  בהותלמעשה פוגע ,"יש מאין "אשר בזכותם הם יוצרים, המחלקה

נראה כי האוניברסיטה אינה מעניקה למחלקה . תקצוב ותשתיות, האוניברסיטה בנושאי כח אדם

. המחלקה אינה שותפה לתהליכים מוסדיים אשר מפורטים להלן, כך. את המקום הראוי לה

כמו גם כלפי מחלקות אחרות ( ההנהלה כלפי המחלקה מטעםתחושות קשות של אפליה 

  .קיימות בקרב הסטודנטים ואנשי הסגל ברמות השונות) ואה לפקולטות אחרותבפקולטה בהשו

האוניברסיטה נדרשת לקבל החלטה אסטרטגית באשר למקומה של המחלקה למדעי המחשב 

אין די בהכרה בחשיבות המחלקה אלא יש לתת בידי המחלקה את . במסגרת האוניברסיטה

  . הכלים שיאפשרו את הצלחתה

                                                 
".המוסד "– 1 לא השיבה על פרק :דהיינו 1
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מלצותיהמסקנות הוועדה וה .2 

מטרות המחלקה וייעדיה   .א  

 נראה כי המחלקה משיגה את מטרותיה למרות התנאים הקשים ביותר בהם היא - מסקנה

  . מתנהלת

  

 אקדמי-מבנה אירגוני   .ב  

אולם . רקטור האוניברסיטה ציין שהמוסד מכיר בחשיבות המחלקה למדעי המחשב -מסקנות 

ההתרשמות היא כי לא . ה מצביעה על כךחברי הוועדה התרשמו כי התנהלות האוניברסיטה אינ

ס להנדסה "ביה, כך לדוגמא. מתקיימת התייעצות עם אנשי מדעי המחשב בנושאים מקצועיים

, מתקיימים דיונים בנוגע לתכנית החומש; בלא להתיעץ במחלקה, אירגונית ופיזית, מוקם

ת את התנאים המחלקה אינה מקבל, כמו כן. אולם מדעי המחשב אינם שותפים לדיונים אלה

הפיזיים והתקציביים הדרושים לתיפקודה והישגיה המרשימים נזקפים לזכות היצירתיות 

חברי הוועדה התרשמו שתחושת . ותחושת המחוייבות והאחווה של הסגל המינהלי והאקדמי

  .  מוצדקת-האפליה שחשים הסגל ותלמידי המחקר מצד המוסד 

נראה כי לא מתקיימת חשיבה , הפיתוח שלובהתייחס להקמת בית הספר להנדסה ולתכניות 

תכניות הפיתוח של הנדסה ומדעי המחשב לא . מוסדית על ההבטים האקדמיים של הקמתו

 לגרום לכפילות באנשי סגל בתחומים חופפים ולכפילות בקורסים שילמדו ותמתואמות ועלול

   ).החסרים כבר עתה(ס להנדסה ולבזבוז משאבים "במחלקה למדעי המחשב ובביה

לפיו המחלקה למדעי המחשב אינה מקבלת את החלק , התרשמות הוועדה היא שהמצב הקיים

אנשי המחלקה בכל הדרגים . אינו יכול להמשך, הראוי לה מבחינה תקציבית ומבחינת תקנים

והם מקיימים לימודים ומחקר " אחוות יחידה"יצירתיות ו, הפגינו נאמנות גבוהה למחלקה

בכך , אולם. בהעדר תנאים ראוייםרותים טובים לסטודנט וכל זאת ברמה גבוהה ומעניקים שי

האוניברסיטה . המחלקה מסייעת לאוניברסיטה להמשיך ולהתעלם מהצרכים של המחלקה

אם המוסד מחליט לקיים מחלקה . אינה יכולה להמשיך ולהפלות את המחלקה למדעי המחשב

א פחות מהתנאים הניתנים זו הרי שעליו לתת לה את כל התנאים הנדרשים לקיומה ול

חוסר ההשקעה של האוניברסיטה יבוא לידי , בטווח הרחוק. למחלקות בפקולטות אחרות

שאנשים טוענים כפי , אילן- ביטוי בירידה ברמת הבוגרים ובפגיעה בשמה של אוניברסיטת בר

 בתחום אילן רוצה להימנות על המוסדות המובילים- אם אוניברסיטת בר. שכבר קרה בעבר

  .   י המחשב הרי שעל הנהלת המוסד להקדיש לכך את המשאבים הראוייםמדע

   –המלצות 

, גיבוש תכנית מוסדית לתמיכה במחלקה למדעי המחשב מבחינת תקנים מינהלתיים .1

 .הכוללת לוח זמנים לביצוע, תשתיות ותקציב, אקדמיים, טכניים

קה למדעי ס להנדסה עם המחל"מומלץ שהנהלת האוניברסיטה תתאם את הקמת ביה .2

  .המחשב

. להלן' חהמלצות נוספות בנושא תשתיות מפורטות בסעיף  .3 
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   –יישום 

.ח"ל תשס" עד תחילת שנה– 1המלצה  .1 

  .  יישום מיידי– 2המלצה  .2

 .  כמפורט בסעיף העוסק בתשתיות– 3המלצה  .3
  

תכניות הלימודים   .ג  

תואר ראשון

נערך מעקב טוב אחר ) ד"החל בתשס( הוועדה התרשמה כי בתכנית המעודכנת -  מסקנות

נראה . ומתקיים פיקוח על מרצים מן החוץ, הוראת תוכן הסילבוסים ואחר דרישות הקורסים

הוועדה מודעת לכך . כי במחלקה ככלל יש רוחות של שיפור ושינוי וכי המוטיבציה גבוהה ביותר

ב שבשל קשיים תקציביים גדלה ההסתמכות על בדיקה אוטומטית של תרגילים על חשבון משו

הוועדה סבורה שיש . בעיה זו קיימת במוסדות רבים וכתוצאה המשוב לסטודנטים קטן. ידני

  . בעיקר בקורסי התכנות, חשיבות למתן משוב מלא לסטודנטים

הוועדה התרשמה שהמחלקה אינה כופה בצורה מלאה את התקנות האוניברסיטאיות הנוגעות 

כי הקפדה בנושא זה תסייע למוסד גם והיא סבורה , ומקלה בעניין זה, לחזרה על קורסים

  ). להלן' זסעיף ' ר(בהשגת מטרתו לקיצור משך זמן הלימודים הממוצע של סטודנטים 

  ".מבנה נתונים"הוועדה סבורה שיש מקום להגדיל את היקף שעות התירגול בקורס 

תואר שני ושלישי

ת איכות תכניות הוועדה התרשמה שהחוג הצליח בשנים האחרונות לשפר באופן משמעותי א

חיוב את העובדה שבתואר השני המחקרי בהוועדה רואה . הלימודים לתואר שני ולתואר שלישי

אלא הנחיה משותפת , י מרצים מהתעשייה בלבד"לא מתקיימת עוד הנחיה של סטודנטים ע

באופן כללי מבקשת הוועדה לציין כי היא רואה את ייעודן העיקרי של התכניות . במקרה הצורך

 התכניות לתואר שני לא מחקרי - וברוח זו , אר שני באוניברסיטאות כמחקריותלתו

  . בלבד, באוניברסיטאות צריכות להיות מיועדות לסטודנטים שלא הצליחו במסלול המחקרי

   –המלצות 

  . נוגעות לחזרה על קורסיםה ה עמידה בתקנות האוניברסיט-בתואר הראשון  .1

במיוחד בקורסי ,  המשוב האוטומטיל חשבוןע הגברת המשוב הידני - בתואר הראשון  .2

  . התכנות

". מבנה נתונים" הגדלת היקף שעות התירגול בקורס -ן ובתואר הראש  .3

  .ח"ל תשס"החל בשנה: 1-3 המלצות –יישום 

 

  סגל ההוראה  .ד 

. הסגל במחלקה מצוין הן מבחינת תחומי ההתמחות והן מבחינת פעילותו המחקרית –מסקנות 

היחס בין מספר . הסגל קטן מכדי לתמוך בפעילות המתקיימת במחלקהמספר חברי , עם זאת

והשני ) 1:60( בין האוניברסיטאותחברי הסגל במשרה לבין מספר הסטודנטים הוא הגבוה 

במחלקה ) מורים מן החוץ וסגל זוטר(מספר חברי הסגל הלא קבוע . בגובהו מבין כלל המוסדות
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system . גיוסו צריך להעשות תוך

התחשבות בכך שהקריטריונים לגיוס צריכים להיות שונים מהקריטריונים שמנחים בגיוס 

  . תאורטיקנים

 רשויות האוניברסיטה איטיים על ידיהוועדה התרשמה כי אכן הליכי המינוי והקידום הנעשים 

  . ועשויים לפגוע במחלקה ובחברי הסגל שלה

עומס ההנחיה בתארים המתקדמים המוטל על חברי הסגל הוא בלתי סביר ולאוניברסיטה אין 

התרשמות הוועדה היא כי משך הזמן הארוך לסיום הלימודים לתארים . מדיניות בעניין

  . להלן' זכמפורט בסעיף , טל על המרציםהשונים קשור גם לעומס ההנחיה המו

   – המלצות

 6-7 -על רשויות האוניברסיטה להגביל את מספר המונחים המקסימלי לכל איש סגל ל .1

 .סטודנטים בתארים המתקדמים

 system 2. .  - בתוכם איש מתחום ה,  חברי סגל נוספיםחמשהגיוס 

נת להביא לקיצורם וזאת האוניברסיטה נדרשת לפעול לייעול הליכי המינוי והקידום על מ .3

  . כמובן מבלי להתפשר על איכות התהליכים

   – יישום

לפיכך היישום .  בהתאם להודעת הרקטור הנושא יובא לדיון בוועדות הסנאט– 1המלצה  .1

  . ח"ל תשס"יהיה מיידי ולא יאוחר מפתיחת שנה

.  יש לתת עדיפות גבוהה לגיוס אנשי סגל בכירים נוספים במדעי המחשב- 2המלצה  .2

 חברי 22כך שהמחלקה תהיה בעלת לפחות ,  חברי סגל לשנה1-2מומלץ לגייס בקצב של 

 . סגל

 . ההמלצה מחייבת ויישומה בהתאם ללוח זמנים שיקבע המוסד – 3המלצה  .3
  

מחקר  .ה  

זאת למרות התנאים הקשים בהם ,  הסגל באוניברסיטה מקיים מחקר טוב מאוד– מסקנה

רשמות הוועדה היא כי מתקיימת פגיעה במחקר של חברי הת, יחד עם זאת. חברי הסגל עובדים

 וזאת בשל העדר תשתיות מתאימות, הסגל הבכיר ובמיוחד של הסטודנטים לתארים מתקדמים

. כדוגמת העדר כתבי עת עדכניים, והן תשתיות ספרייה) משרדים( הן תנאים פיזיים -

שך לאורך זמן בהעדר התרשמות הוועדה היא שהפעילות המחקרית המתקיימת לא תוכל להמ

  . תמיכה מוסדית ראוייה

  .   ובפרק העוסק בתשתיות1כמפורט בהמלצה ב – המלצות ויישום

  

הוראה ולמידה  .ו  

 לא מתקיימת פעילות מוסדית לעידוד הצטיינות בהוראה ואין גוף מוסדי שמספק – מסקנה

עלות משקל אמנם נראה שיכולות ההוראה הן ב. הנחיה והדרכה למרצים בעלי קשיים בהוראה

  4  



 אילן-  אוניברסיטת בר–דוח הוועדה להערכת איכות תחום מדעי המחשב 
 

הדרכת מורים ותיקים ,  פיתוח מערך ההדרכה המוסדי בנושא איכות ההוראה– המלצה

  . וצעירים בנושא ועידוד להצטיינות בהוראה

  . שיקבע המוסדבהתאם ללוח זמנים ההמלצה מחייבת ויישומה  –יישום 

  

סטודנטים  .ז  

   – מסקנות

צמצום .  הוועדה תומכת בפעילות המחלקה לצמצום מספר הסטודנטים– מספר הסטודנטים

מספר הסטודנטים יאפשר למחלקה לספק שרות טוב יותר לסטודנטים ולהקטין את משך הזמן 

 3.92 - ו שנים לסיום התואר הראשון4.62(שהיום הנו גבוה מאוד , הממוצע לסיום לימודים

התרשמות ). מתמטיקה וסטטיסטיקה, במחלקה למדעי המחשב, שנים לסיום התואר השני

  .  הוועדה היא כי לעומס ההנחיה על המרצים יש חלק בפרק הזמן הממושך לסיום הלימודים

התרשמות הוועדה היא כי חתך .  רב הסטודנטים בתואר השני הם בוגרי המוסד– תנאי הקבלה

  .  השני נמוך מדי וכי ציוני הבוגרים בתואר הראשון גבוהים מדייהקבלה שנקבע בתואר

  .  בשלב זה המחלקה אינה מקיימת קשר מספיק עם הבוגרים– בוגרים

   –המלצות 

1. steady state  150 של  - יש להמשיך במדיניות צמצום מספר הסטודנטים עד להגעה ל

  .  שקבע המוסדכפי, סטודנטים למחזור

   . לקבלה בתואר השנייש להעלות את תנאי הסף .2

יש לפתח מנגנונים למעקב אחר בוגרי החוג למדעי המחשב לשם קבלת משוב על הצלחת  .3

  .החוג בחינוכם

   –יישום 

  .ח"ל תשס" עד תחילת שנה– 1המלצה  .1

  .ח"ל תשס" החל בשנה– 2המלצה  .2

  .בהתאם ללוח זמנים שיקבע המוסדההמלצה מחייבת ויישומה   – 3המלצה  .3

  

  תשתיות פיזיות   .ח 

   -סקנות מ

 חברי הסגל ותלמידי המחקר שוהים בתנאים פיזיים לא הולמים ובכלל זה – תשתיות כלליות

ובכיתות בהן מתקיימים הלימודים  , אין לרשות המחלקה כיתות לימוד קבועות. צפיפות בחדרים

 התוצאה היא חוסר נוחות רבה בסחיבת ציוד ופשרה .אין ציוד מולטימדיה הנדרש להוראה

  ). למשל הוראה באמצעות שקפים במקום מצגות(בהוראה 

 התשתיות במחלקה למדעי המחשב הינן סבירות להוראת סטודנטים לשלוש – תשתיות המחשוב

הדבר מתבטא בעיקר בכיתות מחשב עם ציוד מחשוב ברמה סבירה ובמעבדות . רמות התואר

כיתות המחשב , יחד עם זאת. מחקר המשמשות מקום עבודה קבוע לסטודנטים לתארים גבוהים
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 אילן-  אוניברסיטת בר–דוח הוועדה להערכת איכות תחום מדעי המחשב 
 

WINDOWS Linuxכמו כן.  - אולם הסטודנטים מעדיפים לעבוד ב ,

  . קיימת במחלקה מצוקה בתחום התמיכה הטכנית

חמש שנים ומספר המנויים  בספרייה למתמטיקה ומדעי המחשב אין רכש ספרים מזה – ספרייה

סטודנטים לתארים מתקדמים נאלצים , כתוצאה. על כתבי עת אלקטרוניים מצומצם ביותר

הוועדה מבקשת לציין כי העדר . להשיג חומרים למחקר באמצעות סטודנטים ממוסדות אחרים

  . כתבי העת פוגע במחקר של הסטודנטים

   -המלצות 

. הסגל ושל תלמידי המחקרפתרון בעיית הצפיפות בחדרים של חברי  .1 

.  לרכוש כתבי עת וספרים בתאום עם המחלקה–יש לשפר את מצב הספרייה  .2 

אולי באמצעות העסקת (יש לפתור את בעיית הבאת ציודי המולטימדיה לכיתות הלימוד  .3

 ).סטודנטים שיטפלו בנושא

. שנים הנמצאים בשימוש הסטודנטים5-6רצוי לשדרג מחשבים בני  .4 

 Linux Windows 5.  . ת עמדות יש לשקול הוספ אפילו על חשבון או בנוסף לחלק מעמדות ה 

 GB RAM . לעמדות סטודנטים המשמשות לפיתוח תוכנה1 .6 יש לשקול זיכרון  מינימלי של 

. הארכת שעות פתיחת חדרי המחשב .7 

   –יישום 

.ע"ל תש" עד תחילת שנה- 1המלצה  .1 

  .ז"ל תשס" עד תחילת שנה- 7- ו2המלצות  .2

  .ההמלצות אינן מחייבות -  3-6המלצות  .3
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 אילן-  אוניברסיטת בר–דוח הוועדה להערכת איכות תחום מדעי המחשב 
 

   סיכום – 6פרק 

  

. אילן טובה-ההתרשמות הכללית של הוועדה מהמחלקה למדעי המחשב באוניברסיטת בר

האוניברסיטה והמחלקה נדרשים . התרשמות הוועדה מהתמיכה המוסדית במחלקה איננה טובה

  :לסיכום.  לעיל5בדרגת דחיפות שונה שפורטה בפרק , לבצע מספר שינויים

  

  :ישום מיידיי

  .ס להנדסה עם המחלקה למדעי המחשב"הנהלת האוניברסיטה נדרשת לתאם את הקמת ביה .1

system יש לתת עדיפות גבוהה לגיוס .  -בתוכם איש מתחום ה,  חברי סגל נוספיםחמשהגיוס  .2

כך ,  חברי סגל לשנה1-2מומלץ לגייס בקצב של . אנשי סגל בכירים נוספים במדעי המחשב

 .  חברי סגל22בעלת לפחות שהמחלקה תהיה 
  

  :ח"ל תשס"יישום מיידי ולא יאוחר מפתיחת שנה

 6-7 - על רשויות האוניברסיטה להגביל את מספר המונחים המקסימלי לכל איש סגל ל .1

 .סטודנטים בתארים המתקדמים
  

:ז"ל תשס"יישום עד תחילת שנה

. ה לרכוש כתבי עת וספרים בתאום עם המחלק–יש לשפר את מצב הספרייה  .1 

. הארכת שעות פתיחת חדרי המחשב .2 

  

:ח"ל תשס"יישום עד תחילת שנה

, טכניים, גיבוש תכנית מוסדית לתמיכה במחלקה למדעי המחשב מבחינת תקנים מינהלתיים .1

 .הכוללת לוח זמנים לביצוע, תשתיות ותקציב, אקדמיים

steady state  -המשך מדיניות צמצום מספר הסטודנטים עד להגעה ל  .  המוסדקבעאותו   .2

  

  :ח"ל תשס"החל בשנה

  . נוגעות לחזרה על קורסיםה ה עמידה בתקנות האוניברסיט-בתואר הראשון  .1

במיוחד בקורסי ,  המשוב האוטומטיעל חשבון הגברת המשוב הידני -בתואר הראשון  .2

  . התכנות

". מבנה נתונים" הגדלת היקף שעות התירגול בקורס -ן ובתואר הראש  .3

   .ף לקבלה בתואר השנייש להעלות את תנאי הס .4
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  :ע"ל תש"יישום עד תחילת שנה

 . פתרון בעיית הצפיפות בחדרים של חברי הסגל ושל תלמידי המחקר .1

 
:המלצות שאינן מחייבות

.פתרון בעיית הבאת ציודי המולטימדיה לכיתות הלימוד .1 

. שנים הנמצאים בשימוש הסטודנטים5-6שידרוג מחשבים בני  .2 

 Linux Windows 3.  . ילו על חשבון או בנוסף לחלק מעמדות ה  אפ הוספת עמדות 

GB RAM . לעמדות סטודנטים המשמשות לפיתוח תוכנה1 .4  הקצאת זיכרון  מינימלי של 
  

  :בהתאם ללוח זמנים שיקבע המוסדהמלצות מחייבות שיישומן 

האוניברסיטה נדרשת לפעול לייעול הליכי המינוי והקידום על מנת להביא לקיצורם וזאת  .1

  . ר על איכות התהליכיםמבלי להתפש

הדרכת מורים ותיקים וצעירים בנושא , פיתוח מערך ההדרכה המוסדי בנושא איכות ההוראה .2

  . ועידוד להצטיינות בהוראה

יש לפתח מנגנונים למעקב אחר בוגרי החוג למדעי המחשב לשם קבלת משוב על הצלחת החוג  .3

 .בחינוכם
  

  

  :על החתום
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