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 בית הספר הגבוה לטכנולוגיה בירושלים – מדעי המחשב תחוםדוח הוועדה להערכת איכות 
 

  

   מסקנות והמלצות – 5פרק 

  

  כללי .1

הוועדה התרשמה בחיוב מפעילות ההערכה העצמית שהמוסד ביצע ומכך שהחל יישום של חלק 

הערכות לשיפור רמת האנגלית , למרצים" שולחן עגול("תוצאה מהבדיקה מהמסקנות שעלו כ

  ).של הסטודנטים

הפונה ,  בית ספר גבוה לטכנולוגיה ירושלים הנו מוסד בעל מאפיינים יחודיים-כפי שצויין לעיל 

המוסד , לפיכך. לאוכלוסיה דתית או לאנשים המעוניינים להרחיב את השכלתם התורנית

. לשיבוץ מרצים להוראה ולגודל הכיתות, למשל, לים הקשורים לדת ביחסמפעיל לעיתים שיקו

  . והפער בין הסטודנטים מבחינת רמתם גדול, קהל הסטודנטים הטרוגני ביותר

והמוסד מקפיד שרמת הלימודים בכל הקמפוסים תהיה , הפעילות מתקיימת בארבעה מכונים

הכיתות משפיעים על עומס ההוראה השיקולים קשורי הדת בשיבוץ בהוראה וכן גודל . אחידה

  . כמו כן יש לכך משמעות תקציבית. של המרצים ובעיקר על הנשים שביניהם

והמוסד מסייע לסטודנטים חלשים , הסטודנטים מרגישים שאנשי ההנהלה נגישים וקשובים

  . בנוסף המוסד מתגמל מרצים על הצטיינות בהוראה. באמצעות מערך שיעורי עזר מפותח היטב

  

  קנות הוועדה והמלצותיהמס .2

ס ויעדיו"מטרות ביה   .א  

  .  נראה כי המוסד עומד ביעדים שהציב לעצמו– מסקנה

  

אקדמי- המבנה האירגוני  .ב  

תקציבי וכי המחלקה אינה -  הוועדה התרשמה שקיימת בעיתיות במבנה הארגוני–מסקנה 

ת מבנה הוועדה לא הצליחה לקבל תמונה ברורה אודו, למרות נסיונותיה. מתוגמלת כראוי

  . תקציב המחלקה ואודות השיקולים והפרמטרים לקביעתו

יש להבטיח תקציב רב שנתי הולם העונה על צרכי המחלקה ועל ההתפתחות העתידית  –המלצה 

  .שלה

. ח"ל תשס" עד תחילת שנה–יישום 

  

תכנית הלימודים לתואר ראשון  .ג  

   -מסקנות 

B.Tech  ומתרומתן הרבה -  ההוועדה התרשמה מאוד מהפרויקטים רחבי ההיקף בתכנית

 של םהוועדה רואה בפרויקט את אחד המאפיינים הייחודיי. הלקליטת הסטודנטים בתעשיי

שנתית -אולם מפני שבתכנית התלת, יש לוועדה המלצות שונות הקשורות אליו, אמנם. התכנית

ש חברי הוועדה הביעו חש. ההמלצות לא יובאו במסגרת הדוח, סטודנטים לא יבצעו פרויקט
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, בקורסי ההכשרה במתמטיקה) א: (הוועדה התרשמה כי, באשר לתכנית הלימודים הקיימת

בחינת ההכשרה . לא ניתן דגש מספיק על חשיבה מתמטית, הניתנים לפני תחילת הלימודים

טודנטים בשלב זה של הלימודים תאפשר אולי לאתר נושאים ששיפורם יסייע הניתנת לס

קורס אלגוריתמים ומערכות אינו נותן את הרקע הנדרש ) ב(; בהפחתת אחוזי הנשירה מהתכנית

הוועדה תומכת בעמדת המוסד שיש לשפר את רמת האנגלית של ) ג(; באלגוריתמים

  .הסטודנטים

קורסים מוצעים אחת לשנתיים ונוצר מצב בו קורס , יבייםהוועדה מצאה כי בשל אילוצים תקצ

  .מצב זה אינו אפשרי. מתקדם נלמד לפני קורס קדם

חברי הוועדה התרשמו שקיימים הבדלים ברמת הבוגרים בין שנתוני לימוד ועל המוסד , כמו כן

  .  להקפיד על רמה אחידה

  . ליםהתרשמות הוועדה היא כי יש להדק את הקשר בין המרצים והמתרג

   – המלצות

  .בקורסי ההכשרה במתמטיקה יש להדגיש את נושא החשיבה המתמטית .1

. יש להוסיף קורס באלגוריתמים .2 

. יש לשפר את רמת ידיעת האנגלית של הסטודנטים .3 

.יש להדק את הקשר בין המרצים והמתרגלים ולהגביר את הפיקוח של המרצים .4 

.יש להקפיד שקורס קדם ילמד לפני קורס מתקדם .5 

B.Sc  במדעי שנתית לתואר -ג לבדוק את תכנית הלימודים התלת"ועדה ממליצה למלהו .6

  .   הוועדהעל ידישכן תכנית זו לא נבדקה , המחשב באופן מעמיק יותר

   – יישום

.ח"ל תשס" עד תחילת שנה– 1-4המלצות  .1 

  . ח"ל תשס" החל משנה– 5המלצה  .2

  .ג" לשיקול דעת המל- 6המלצה  .3

  

  סגל ההוראה  .ד 

   -מסקנות 

וכל חברי הסגל חשים שותפים ) ללא קביעות(במוסד קיימת שכבה מרשימה של מורים צעירים 

לרבות מספר חברי , מספר חברי הסגל בעלי תואר שלישי נמוך מהרצוי, אולם. לגיבוש התכנית

  . הסגל מתחום מדעי המחשב

 אמנם היקף שעות. העומס המוטל על המרצות המלמדות בקמפוסים לנשים גבוה במיוחד

אולם במסגרת משרתן מוטל עליהן עומס רב מהרגיל , ההוראה של המרצות הוא כמקובל במוסד

בשל חוסר היכולת של חלק מהמרצים הגברים ללמד את . זאת בשל אופיו הדתי של המוסד

המרצות נדרשות להכין וללמד , ) סטודנטיות35עד (הסטודנטיות ובשל הגודל הקטן של הכיתות 
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המוסד שואף שחלק מהמתרגלים ישתלבו עם סיום לימודיהם לתארים מתקדמים , בנוסף לכך

  .  לגרום לשחיקתםאולם עומס ההוראה המוטל עליהם גבוה במיוחד ועשוי, כחברי סגל

אינו תואם את הנהוג באקדמיה אופן איתור המועמדים הרי ש, באשר לאופן גיוס חברי הסגל

  . ונראה שנובע ממאפייניו הדתיים של המוסד

    – המלצות

במקביל יש לפעול .  יש לעשות מאמצים להגדיל את מספר חברות הסגל–גיוס חברי סגל  .1

בשל , למרות הקושי לגייס חברי סגל. חברי הסגללהגדלת אחוז בוגרי מדעי המחשב מבין 

יש להבטיח כי , השיקול הנוסף שהנו הרצון שהמרצים ירגישו בנח בסביבת ההוראה

  .הדרישה לאיכות הגבוהה הנדרשת ממורים מהתחום לא תוזנח

. על המוסד לבחון את האפשרות להקל בעומס ההוראה של המרצות .2 

  . למניעת שחיקתם, דות ההוראה של המוסדהקלת עומס הוראה של מתרגלים שהם עתו .3

   -יישום 
  .  בהתאם ללוח זמנים שיקבע המוסדןת ויישומו מחייבות ההמלצ– 2 -1ות המלצ .1

 .  ההמלצה אינה מחייבת– 3המלצה  .2

 

מחקר  .ה  

  : הוועדה התרשמה שסגל ההוראה אינו עוסק במחקר כנדרש מן הטעמים הבאים– מסקנה

שמה כי התרבות המוסדית אינה מעודדת את המרצים להשיג מימון הוועדה התר) א(

הם אומנם מקיימים פעילות , כך. למחקריהם באמצעות התמודדות על קרנות חיצוניות

גובה המענקים הפנימיים . אך רובה נסמכת על מלגות מחקר מקרן פנימית של המוסד, מחקרית

ות בקמפוסים של הבנות גבוה ביותר עומס ההוראה על המרצות המלמד) ב(; אף הוא אינו רב

המוסד אינו מספק לחברי הסגל את התנאים ) ג(; ומקשה עליהן לקיים פעילות מחקרית

כך שהפעילות , במכון טל ובמכון לוסטיג אין חדרי סגל: הפיסיים הנדרשים לקיום מחקר

. המחקרית של המרצים במכונים אלה נפגעת

   – המלצות

  .גל להגיש בקשות לקרנות חיצוניותעל המוסד לעודד את חברי הס .1

  .לעיל' 2יש להקל על עומס ההוראה של המרצות כמפורט בסעיף ד .2

  . שיפור  התנאים הפיזיים של החוקרים בקמפוסים טל ולוסטיג .3

   –יישום 

.   ההמלצה אינה מחייבת– 1המלצה  .1 

  .2'בסעיף דכמפורט ,  ההמלצה מחייבת– 2המלצה  .2

  .  כמפורט בפרק התשתיות– 3המלצה  .3
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סטודנטים  .ו  

  -מסקנות 

אין למוסד מערכת נתונים שמאפשרת לו לעקוב אחר סטטוס הסטודנטים המתקבלים 

בכל , וסטודנטים המפסיקים לימודיהם") רגילים"סטודנטים , הנדסאים, עתודאים(ללימודים 

המוסד מתקשה לבחון מדדים שונים כדוגמת התאמה בין , לפיכך. אחד מהקמפוסים

ה לבין ההצלחה בלימודים והוא אינו יכול לבדוק באופן מדויק את הסיבות הקריטריונים לקבל

  . לנשירת סטודנטים

חסר מעקב , יחד עם זאת. המוסד מסייע לבוגריו להשתלב בתעשייה ומקיים מעקב אחר שילובם

מידע זה יאפשר למוסד לבחון טוב יותר את . לבדיקת השתלבות בוגרים בתארים מתקדמים

  . אקדמיהצלחתו בחינוכם ה

   – המלצות

לבחינת אחוזי , הקמת מסד נתונים שיאפשר לעקוב אחר סטודנטים בסטטוסים שונים .1

  .   התאמה בין נתוני קבלה להצלחה בלימודים ועוד, הנשירה וסיבותיה

  . פיתוח מנגנון לבדיקת השתלבות הבוגרים בלימודים לתארים מתקדמים .2

  . זמנים שיקבע המוסדההמלצות מחייבות ויישומן בהתאם ללוח –ישום י

   

  תשתיות פיזיות   .ז 

   -  מסקנות

  .  במהלך הביקור עלה שבמכון טל ובמכון לוסטיג אין משרדים לסגל במשרה מלאה- כללי

. ט פזורות על מספר קמפוסים בארץ" תשתיות המחשוב במחלקה למדעי המחשב בבג-  מחשוב

במכון לב . י בירושליםהקמפוס הראשי בגבעת מרדכ, בדיקת התשתיות בוצעה רק במכון לב

כיתות המחשב הן כלליות וכולן , פרט לכך. בלבד' קימות כיתות מחשב יעודיות לשנה ד

הסטודנטים חשים שקיימת אפליה בהקצאת משאבים למחלקה למדעי . מאובזרות היטב

לטענת הסטודנטים אין במכון טל מספיק עמדות . בהשוואה למחלקות אחרות במוסד, המחשב

  . קיימת שביעות רצון מהשירותים שמספק הצוות הטכני במכון לב. בדה ייעודיתמחשב ואין מע

לוח שעות ההוראה בנוי כך שההרצאות ניתנות בתחילת השבוע ותרגולים נעשים לקראת סוף 

  . כך שנוצר עומס כבד על כיתות המחשב לקראת סוף השבוע, השבוע

במוסד . ניכר בתחום מדעי המחשב במכון ספרייה טכנולוגית כללית ודרוש שיפור - ספרייה

נמצא שאנשי המחלקה למדעי המחשב כמעט שאינם . קיימת מודעות למספר הכותרים הנמוך

  . מאגרי המידע דלים מאוד, כמו כן. מבקשים לרכוש ספרים

   - המלצות
 שתבדוק את אוסף הספרים ומאגרי,  ועדה של אנשי מדעי המחשב מהמוסדלהקיםיש  .1

  .המידע ותפעל לשיפורם

.  הוספת מעבדות יעודיות .2 

) מבחינת כמות מחשבים ומעבדה ייעודית(במכון טל יש לבחון את התאמת התשתיות  .3

 . לצרכי הסטודנטים

.יש להקצות משרדים לחברי סגל במכון טל ומכון לוסטיג .4 

  4  



 בית הספר הגבוה לטכנולוגיה בירושלים – מדעי המחשב תחוםדוח הוועדה להערכת איכות 
 

 GB RAM . לעמדות סטודנטים למדעי המחשב1 .5 יש לשקול זיכרון  מינימלי של 

   -יישום 

  .ח"ל תשס"תחילת שנה עד – 4 – 1המלצות  .1

  .אינה מחייבתההמלצה  – 5המלצה  .2
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   סיכום – 6פרק 

  

ס הגבוה לטכנולוגיה בירושלים "ההתרשמות הכללית של הוועדה מהמחלקה למדעי המחשב בביה

בדרגת דחיפות שונה , המוסד והמחלקה נדרשים לבצע מספר שינויים, יחד עם זאת. היא טובה

  :לסיכום.  לעיל5שפורטה בפרק 

  

  ח"ל תשס"ישום עד תחילת שנהי

  .יש להבטיח תקציב רב שנתי הולם העונה על צרכי המחלקה ועל ההתפתחות העתידית שלה .1

  .הדגשת נושא החשיבה המתמטית בקורסי ההכשרה במתמטיקה .2

.  אל תכנית הלימודיםהוספת קורס באלגוריתמים .3 

. שיפור רמת ידיעת האנגלית של הסטודנטים .4 

.והמתרגלים והגברת הפיקוח של המרציםהידוק הקשר בין המרצים  .5 

שתבדוק את אוסף הספרים ומאגרי המידע , הקמת ועדה של אנשי מדעי המחשב מהמוסד .6

 . ותפעל לשיפורם

.  הוספת מעבדות יעודיות .7 

. במכון טל יש לבחון את התאמת התשתיות לצרכי הסטודנטים .8 

 .יש להקצות משרדים לחברי סגל במכון טל ומכון לוסטיג .9
  

  ח "ל תשס" החל משנהיישום

 .יש להקפיד שקורס קדם ילמד לפני קורס מתקדם .1
  

  המלצות מחייבות שיישומן בהתאם ללוח זמנים שיקבע המוסד  

במקביל לפעול להגדלת אחוז בוגרי מדעי ויש לעשות מאמצים להגדיל את מספר חברות הסגל  .1

 . המחשב מבין חברי הסגל

. הוראה של המרצותעל המוסד לבחון את האפשרות להקל בעומס ה .2 

לבחינת אחוזי , הקמת מסד נתונים שיאפשר לעקוב אחר סטודנטים בסטטוסים שונים .3

  .   התאמה בין נתוני קבלה להצלחה בלימודים ועוד, הנשירה וסיבותיה

  . פיתוח מנגנון לבדיקת השתלבות הבוגרים בלימודים לתארים מתקדמים .4

  

  המלצות שאינן מחייבות

  . למניעת שחיקתם, תרגלים שהם עתודות ההוראה של המוסדהקלת עומס הוראה של מ .1

  .עידוד חברי הסגל להגיש בקשות לקרנות חיצוניות .2

GB RAM . לעמדות סטודנטים למדעי המחשב1 .3  זיכרון  מינימלי של 
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 בית הספר הגבוה לטכנולוגיה בירושלים – מדעי המחשב תחוםדוח הוועדה להערכת איכות 
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B.Sc שנתית לתואר -בדיקת תכנית הלימודים התלת  .  יק במדעי המחשב באופן מעמ .1
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