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   תמצית מנהלי�– 1פרק 

  

 הערכת ה תער' "ל תשס"כי בשנה החליטה המועצה להשכלה גבוהה 13.07.2004בישיבתה ביו

בהתא לכ' מינתה . איכות במוסדות להשכלה גבוהה המקיימי לימודי בתחו מדעי המחשב

 מוסדות להשכלה 16    ועדה להערכת הלימודי במדעי המחשב ב2005ג בחודש מר) "ר המל"יו

  . גבוהה בישראל

  

ס ללימודי במדעי המסקנות וההמלצות ביח, את הממצאי, הדוח להל( מסכ את עבודת הוועדה

  ).פ"או (באוניברסיטה הפתוחההמחשב 

  

לסיכו עיקרי הדברי נית( לומר כי ההתרשמות הכללית של הוועדה מהחטיבה למדעי המחשב 

רמת הלימודי בתואר , באוניברסיטה הפתוחה היא כי רמת הלימודי לתואר הראשו( טובה מאד

יימי נושאי מהותיי המקשי על המש' השני המחקרי אינה גבוהה מספיק ובמסלול המחקרי ק

 להל( 5בדרגת דחיפות שונה כמפורט בפרק , המוסד נדרש לבצע מספר שינויי. קיומו של המסלול

  .תשתיות פיזיות, סטודנטי, סגל ההוראה, תכניות הלימודי: בנושאי הבאי
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   רקע� 2פרק 

  

 הערכת ה תער' "ל תשס"כי בשנה ההחליטה המועצה להשכלה גבוה 13.07.2004בישיבתה ביו

בהתא לכ' מינתה . איכות במוסדות להשכלה גבוהה המקיימי לימודי בתחו מדעי המחשב

  : ועדה בהרכב הבא2005ג בחודש מר) "ר המל"יו

 .ר הוועדה"יו, האוניברסיטה העברית, ס להנדסה ומדעי המחשב" ביה דני דולב ' פרופ •

  ב"ארה, אוניברסיטת קולומביה, להנדסה ולמדע יישומי דיק( בית הספר  צבי גליל ' פרופ •

)The Fu Foundation School of Engineering and Applied Science, Columbia University.( 

 ".רד תקשורת"ר חברת " יו מר זהר זיסאפל  •

לשעבר סג( נשיא לענייני . א"אוניברסיטת ת, ס למדעי המחשב" ביה עמיר יהודאי '  פרופ •

 .יפו א"יי וראש המחלקה למדעי המחשב במכללה האקדמית של תאקדמ

לשעבר דיק( בית הספר למדעי ). אמריטוס(הטכניו( ,  הפקולטה למדעי המחשב עזריה פז ' פרופ •

 .המחשב והמתמטיקה במכללה האקדמית נתניה

  .מרכזת הוועדה, הדס קפל •

 

  :עדהובמסגרת עבודתה התבקשה הו

ת שהגישו המוסדות המקיימי תכניות לימודי במדעי לבחו( את דוחות ההערכה העצמי .1

 .ולערו' ביקור באות מוסדות, המחשב

2.  להגיש למועצה להשכלה גבוהה דוחות מסכמי ביחס ליחידות האקדמיות ולתכניות הלימודי

בצירו. תגובת המוסדות ,  דוח נפרד לכל מוסד ובו ממצאי הוועדה והמלצותיה–המוערכות 

הוועדה התבקשה להתיחס בדוחות המסכמי לנושאי שוני . הוועדהלדוחות המסכמי של 

המבנה , סטודנטי, סגל ההוראה, )מטרות ויעדי(הקשורי לתכניות הלימודי המוערכות 

  . 1כנספח כמפורט בכתב המינוי המצור. , תשתיות פיזיות ועוד, האירגוני

3. בתו' מערכת ,  הנבדקלהגיש למועצה להשכלה גבוהה חוות דעת באשר לתחו הלימודי

  . ההשכלה הגבוהה

  
ההערכה העצמית . השלב הראשו( של תהלי' הערכת האיכות היה ביצוע הערכה עצמית מוסדית

ועל סמ' שאלות ) 2004מחודש דצמבר (נערכה בהתבסס על ההנחיות לביצוע הערכת איכות עצמית 

  .ספציפיות לתחו שגיבשה הוועדה
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   עבודת הוועדה� 3פרק 

  

  קיימה הוועדה ישיבה ראשונה בה נדונו סוגיות מרכזיות הנוגעות ללימודי מדעי 26.6.2005ביו

כמו כ( ביקשה הוועדה לקבל מהמוסדות את טפסי . המחשב באר) ולאופ( פעילות הערכת האיכות

ה בקורסי החובה ומידע נוס. הנוגע לרקע של "ל תשס"הבחינות האחרונות שהתקיימו בשנה

  . מתקדמי ומידת חשיפת למחקרהסטודנטי בתארי ה

 קיבלו חברי הוועדה את דוחות ההערכה העצמית ובראשית חודש 2005במהל' חודש אוקטובר 

  .  החלו לקיי דיוני בדוחות2005נובמבר 

.   המוסדות במש' יו של16  חברי הוועדה ביקרו בכל אחד מ2006ינואר  2005בחודשי נובמבר 

כיו (חבר ועדה שהוא חבר סגל או בעל תפקיד בכיר , ( של ניגוד ענייניעל מנת למנוע ולו מראית עי

במהל' . לרבות הביקור בו, היה מנוע מלהשתת. בכל שלבי הערכת המוסד, במוסד מוער') או בעבר

הביקור חברי הוועדה נפגשו ע ההנהגה האקדמית של המוסד ושל היחידה האקדמית שעברה 

הוועדה . מתרגלי וסטודנטי בכל רמות התואר,  עוזרי הוראה,חברי סגל, ראשי וועדות, הערכה

מעבדות מחקר והוראה (לש בדיקת התשתיות , ר יעל דובינסקי"ד, נעזרה ביועצת חיצונית

  . היועצת נפגשה ע גורמי רלבנטי במוסד בנפרד מהפגישות שקיימו חברי הוועדה). וספרייה

חברי סגל ,  מודעות בה( הוזמנו חברי סגל אקדמיהמוסד פרס טר קיו הביקור, לבקשת הוועדה

ל להשמעת חוות דעת באשר לתכנית "מינהלי וסטודנטי לפנות אל הוועדה באמצעות דוא

בהתא , ר הוועדה אשר יצר קשר ע הפוני"הפניות הועברו אל יו. הלימודי המתקיימת במוסד

  . לעניי(

  

  . הפתוחההאוניברסיטה, למדעי המחשב בחטיבהדוח זה עוסק 

סדר היו . 19.12.2005הביקור בחטיבה למדעי המחשב שבאוניברסיטה הפתוחה התקיי בתארי' 

  . 2כנספח של הביקור ורשימת המשתתפי מטע המוסד מצור. 

חברי הוועדה מודי להנהלת האוניברסיטה הפתוחה ולחטיבה על דוח ההערכה העצמית שהועבר 

  . לעיו( הוועדה ועל האירוח במוסד

  



  האוניברסיטה הפתוחה–דוח הוועדה להערכת איכות תחו מדעי המחשב 

 

  5  

  האוניברסיטה הפתוחה,  החטיבה למדעי המחשב– 4פרק 

  

על הביקור שהתקיי במוסד ועל התרשמות , פרק זה מתבסס על דוח ההערכה העצמית של המוסד

   .הוועדה

  

  כללי. א

 והוכרה כמוסד להשכלה 1976האוניברסיטה הפתוחה החלה לקיי לימודי אקדמיי בשנת 

 מרכזי לימוד 45  ודי לקראת תארי ראשוני ושניי בבמוסד מתקיימי לימ. 1980  גבוהה ב

  . ברחבי האר)

שכ( הלימודי בה , האוניברסיטה הפתוחה הינה מוסד ייחודי בהשוואה למוסדות האחרי באר)

 מתקיימי בשיטת הלמידה מרחוק ולא במסגרת כיתות לימוד קונבציונאליות כפי שקיי

נה כפופה לכללי שוני החלי על המוסדות האוניברסיטה הפתוחה אי. במוסדות האחרי

  .מגבלה על פריסת הלימודי ועוד, האחרי כדוגמת דרישה לתעודת בגרות כתנאי קבלה ללימודי

 והתכנית לתואר שני 1988מתקיימת משנת ) .B.A(תכנית הלימודי לתואר ראשו( במדעי המחשב 

)M.Sc. ( 40,000ה למדו במוסד "בשנת תשס. 1998מתקיימת משנת 305מתוכ ,  סטודנטי

מאחר שהסטודנטי לתואר ראשו( במוסד רשומי . לקראת תואר מוסמ' במדעי המחשב

לא קיימי נתוני באשר למספר הסטודנטי הלומדי לקראת , לקורסי ולא לתכנית מובנית

  . תואר ראשו( במדעי המחשב

. ג"אשר טר אושרה במל, שב במדעי המחB.Scהמוסד הגיש בקשה לקיי לימודי לתואר ראשו( 

  . הוועדה לא בחנה תכנית זו,  לפיכ'

  

  ביצוע ההערכה העצמית. ב

להעביר את , ג"שתפקידיה להיות איש הקשר אל המל, המוסד מינה ממונה על הערכת האיכות

גיבוש צוות הערכה (להניע את תהלי' הערכת האיכות , המידע הרלבנטי אל היחידות המוערכות

ולגבש דרכי להערכ1ת מוסדית לקראת הערכ0ת איכות עתידיות וליישו ) עבודהומיסוד תהליכי 

. החטיבה למדעי המחשב מינתה מבי( חברי הסגל הבכיר מרכז לביצוע ההערכה העצמית. מסקנות

כל חברי הסגל השתתפו בהכנת הדוח וכמו כ( נטלו חלק מהכנתו חלק ממרכזי ההוראה ובעלי 

  .  ההערכה העצמית פתוח לעיו( הסגל והסטודנטידוח . תפקידי מחו) לחטיבה

  

  החטיבה וייעדיה , מטרות המוסד. ג

לקד את המחקר , מטרות המוסד והחטיבה ה( לקיי מערכות לימודי, על פי הצהרת המוסד

פיתוח אמצעי למידה , לפתח ולהפי) השכלה אקדמית ברמה גבוהה באמצעות מחקר, המדעי

כלה הגבוהה כולל קיו מערכות לימודי המאפשרות הרחבת הרחבת הנגישות להש; והוראה

קידו ; השכלה או הכשרה מקצועית ושאינ( מחייבות נוכחות סידרה ושוטפת במוסד ההוראה

לרבות שיטות הנחיה אישית , מחקר ופיתוח של חומר לימוד ושל שיטות הוראה ולימוד חדשניות

 במדעי המחשב התואר הראשו(ואה את המוסד ר. באמצעי תקשורת שוני ובמפגשי סטודנטי
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 מיועד להקנות התואר השני. כמיועד להכשיר בוגרי בעלי רקע רחב ומעמיק בתאוריה וביישו

ידע אקדמי מתקד וכלי להתמודדות ע נושאי תאורטיי וישומיי שבחזית המחקר וכ( 

תי רמות התואר המוסד רואה את הלימודי בש. להכשיר סטודנטי מצטייני לעבודה מחקרית

טק  המוכשר להשתלב בתעשיית ההיי, ככאלה שנועדו להכשיר בוגר בעל עצמאות לימודית

  .  ובלימודי מתקדמי

הנדסת , כיווני ההתפתחות העתידיי כוללי פתיחת תכניות לתואר ראשו( בביואינפורמטיקה

ולפתוח תכניות בתואר השני יש כוונה להגדיר מסלולי התמחות . תכנה והנדסת מערכות מידע

לאחר הצטרפות חברי סגל נוספי , המוסד שוא. לקיי תכנית לתואר שלישי. לימודי נוספות

  . לחטיבה

  

  אקדמי המבנה האירגוני. ד

פ הוא הראש האקדמי והמינהלי שלה "נשיא האו. פ שינוי אירגוני"ד נער' באו"ל תשס"בשנה

פ ה( "מחלקות האו.  כפופות יחידות שונותאליה, ל"ולצידו סג( הנשיא לענייני אקדמיי והמנכ

. יחידות אוטונומיות בה( מתנהלי כל הענייני המקצועיי של הדיסציפלינות השייכות לחטיבה

אול מתפקדת כחטיבה , החטיבה למדעי המחשב היא חלק מהמחלקה למתמטיקה ומדעי המחשב

לתקופה של שלוש , סבבחברי הסגל הבכיר ממוני לתפקיד ראש החטיבה ב. עצמאית לכל דבר

במוסד קיימת שביעות רצו( מהמבנה האירגוני שמאפשר חופש פעולה במסגרת כללי . שני

הלי' פיתוח הקורסי נתפס , ע זאת. המבטיחי רמה אקדמית גבוהה ועמידה באילוצי תקציב

 שנה ועדת המ, יועצי חיצוניי(כהלי' מסורבל שכ( במהלכו נדרשי אישורי של גורמי רבי

  ). של החטיבה והוועדה האקדמית

  

  תכניות הלימודי. ה

   תואר ראשו(

היק. תכנית הלימודי . חוגית במדעי המחשב במוסד מתקיימת תכנית לימודי חד חוגית ודו

רכישת הניסיו( ). ז"ללא נ(ז ובנוס. הסטודנטי לומדי קורסי אנגלית וקורס סמינר " נ108הוא 

. שבי הביתיי והמוסד מספק לסטודנטי את התוכנות הדרושותהיישומי נעשית באמצעות המח

מש' . הסטודנטי מגישי מטלות ויכולי להסתייע במפגשי הנחייה המתקיימי במרכזי הלימוד

שלוש שני  נית( לסיי את הלימודי תו' שלוש: הלימודי תלוי בקצב התקדמות הסטודנט

 4רב הסטודנטי מסיימי את הלימודי תו' . יוחצי אול אי( מגבלה על מש' לימודי מקסימל

5סטודנט שתכנית הלימודי בה החל השתנתה מחוייב בלימוד קורסי חלופיי או חזרה .  שני

  .על קורסי שתוכנ התייש(

   תואר שני

הכולל כתיבת עבודת , נית( ללמוד במסלול מחקרי הכולל כתיבת עבודת תזה ובמסלול לא מחקרי

כאשר סטודנט המפסיק לימודיו לתקופה , ה על מש' הלימודי בתואר השניקיימת מגבל. גמר

העולה על שנתיי מחויב בקבלת אישור הוועדה המחלקתית לתכניות לימודי לאישור המש' 

  .הלימודי
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ז " נ36התכנית בת .  כל הסטודנטי מתחילי לימודיה במסלול זה– תואר שני לא מחקרי •

נית( ללמוד קורסי בחירה מתקדמי מתכנית . ת עבודת גמרוכוללת סמינר או סדנה וכתיב

יש להגיש את עבודת הגמר תו' שני . ז" נ12הלימודי לתואר ראשו( בהיק. של עד 

י סגל האוניברסיטה ואי( הכרח לשלוח "עבודת הגמר נבדקת ע. סמסטרי מסיו הקורסי

 הסטודנטי לבי( חברי במוסד חשי שאי( מספיק אינטראקציה בי(. אותה לבחינה חיצונית

במוסד , במקביל. תחומיי הסגל וה מנסי להתגבר על הבעיה באמצעות סמינרי רב

זאת בשל מספר הסטודנטי הגדל , שוקלי לבטל את עבודת הגמר ולהחליפה בשני קורסי

  . במסלול והקושי להקפיד על רמת עבודת הגמר

נית( . ר או סדנה וכתיבת עבודת תזהז וכוללת סמינ" נ30 התכנית בת – תואר שני מחקרי •

. ז" נ9ללמוד קורסי בחירה מתקדמי מתכנית הלימודי לתואר ראשו( בהיק. של עד 

עבודת התזה נבדקת . סטודנטי מצטייני מהמסלול הלא מחקרי רשאי לעבור למסלול זה

 על פי הנחיות האוניברסיטה יש להגיש את עבודת התזה עד. י בוח( מחו) למוסד"ג ע

  . שנתיי לאחר סיו הקורסי

מפגשי ההנחיה בתואר השני . המוסד מסתייע בשני יועצי פיתוח שמספקי הכוונה לתכנית

הנחיית עבודת התזה ועבודת הגמר נעשית . י חברי הסגל הבכיר"י מרכזי ההוראה או ע"מודרכי ע

י "ר סגל בכיר או ער במשות. ע חב"י מרכז הוראה שהנו בעל תואר ד"ע, י חברי הסגל הבכיר"ע

  . מדרי' חיצוני שהנו חבר סגל באחת האוניברסיטאות באר)

   .יצויי( כי עד כה מספר הסטודנטי שלמדו מדעי המחשב לתואר שני מחקרי היה נמו'

  סגל ההוראה. ו

ניהולי  את מרכזי ההוראה לה תפקיד אקדמי,  סגל המוסד כולל את הסגל האקדמי הבכיר:כללי

  . די בפועלואת המנחי המלמ

 בחטיבה ששה חברי סגל אקדמי בכיר במשרה מלאה המועסקי בחוזי אישיי – סגל אקדמי בכיר

חברי הסגל . אי( במוסד הגדרה פורמלית של משרה מלאה לסגל בכיר). ללא קביעות( שני 10 3בני 

 והנחייה הנחיית סטודנטי בכתיבת עבודות סמינר ותזות, האקדמי הבכיר עוסקי בפיתוח קורסי

. מגוו( תחומי התמחות מצומצ ומתמקד בתחומי תאורטיי מסויימי. בקורסי מתקדמי

בחטיבה מספר מצומצ של חברי סגל בכיר . חברי הסגל ה בעלי תפקידי ניהוליי, בנוס.

המספר , להערכת המוסד. הנושאי בעומס תפקידי ניהוליי והדבר להערכת פוגע במחקר

ה( , רי הסגל הבכיר בעלי תואר שלישי מקשה על הנחיית סטודנטי הכותבי תזההמצומצ של חב

 יחד ע . וה( מבחינת עומס הדרכה) רב העבודות תאורטיות(מבחינת תחומי המחקר המצומצמי

. תחו פיתוח הקורסי אינו נפגע שכ( הוא נעשה בעזרת חברי סגל מאוניברסיטאות אחרות, זאת

וכננת קליטת שני אנשי סגל בכירי מתחו התאוריה של מדעי מת, בהתא לתכנית החומש

יבקשו , במסגרת זו. נמסר כי בכוונת החוג לבקש מהנשיא להכפיל את מספר חברי הסגל. המחשב

 על לפקח, לכתוב קורסיאשר ביכולת , לגייס מרצי מתחו המערכות והנדסת תכנה ותקשורת

  . כתיבת ולהנחות סטודנטי

הגדרת היק. . מחצית מועסקי במשרה מלאה,  מרכזי הוראה30 בחטיבה – מרכזי הוראה

ולפיכ' ג חוזי ההעסקה משתני , המשרה היא פונקציה של מספר הסטודנטי בקורס אותו מרכז

יציבות בהעסקה (פ פועלת לשינוי מבנה ההעסקה של מרכזי ההוראה "הנהלת האו. מדי סמסטר
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 התוויית מדיניות הפעלת –שא בתפקיד אקדמי וניהולי מרכז הוראה נו). וקביעת סול קידו

חלק ממרכזי ההוראה . כתיבת בחינות ובדיקת(, הנחיית, גיוס מנחי, הקורס עליו הוא ממונה

  . מחקר אינו מהווה חלק מהגדרת התפקיד. מנחי סדנאות

התא  המנחי אינ חלק מהסגל הקבוע של החטיבה וה מועסקי בחוזה סמסטריאלי ב– מנחי

  . למספר המפגשי שה מנחי ולמספר המטלות שה בודקי

המשמשי יועצי פיתוח ומועסקי ) 'בדרגת פרופ( בחטיבה שני מורי מ( החו) – יועצי פיתוח

  .בחוזי אישיי

המורכבת מחברי מהוועדה , פ הוא ראש ועדת המינויי" נשיא האו:מינויי� והעלאות בדרגה

מועמדות למשרת סגל בכיר עשויה . המוסד מפרס מכרז בינלאומי, לש גיוס סגל. האקדמית

אושרה הצעתו , קרי(להמש' שנתיי במהלכה בודקי את יכולתו של המועמד לכתוב חומרי למידה 

הוועדה המקצועית , כאשר נפתח ההלי' האקדמי). לקורס חדש והוא כתב את יחידת הלימוד

ועדת המינויי . עבירה את הדוח לוועדת המינוייאוספת מכתבי המלצה ומ, מקיימת משאל חיצוני

כאשר כמות המחקר הנדרשת , בוחנת את יכולת המחקר ויכולת פיתוח הקורסי של המועמד

). בשל הדרישה לכתוב חומרי למידה(לקידו בי( דרגות אינה זהה לכמות הנהוגה באוניברסיטאות 

חוזה העסקה . ובל באוניברסיטאות כמק למרות זאת מצהירה האוניברסיטה כי האיכות גבוהה 

  .פ לא מוענקת קביעות"באו.  שני וחוזה שני לתקופה של כעשר שני4 2ראשו( נית( לתקופה של 

פ לא נותנת משקל "האו, תחושת חברי הסגל היא שקיימת בעיית שקיפות בקידו הסגל הבכיר

  . לעבודת פיתוח הקורסי ואי( מסלולי קידו שאינ מבוססי מחקר

  

   מחקר .ז

משתפי פעולה ע  חוקרי , חברי הסגל הבכיר בחטיבה  למדעי המחשב עוסקי בפעילות מחקרית

בשל המספר , יחד ע זאת. ל"מפרסמי בעיתונות המקצועית ומשתתפי בכנסי בינ, מחו) למוסד

  . מש' הזמ( הפנוי למחקר אינו רב, המועט של חברי הסגל ומטלות הניהול ופיתוח הקורסי

  . למרות שהגדרת התפקיד אינה מחייבת זאת,  ממרכזי ההוראה עוסקי במחקרחלק

, רשות המחקר במוסד מעודדת מחקר באמצעות סיוע באיתור מקורות חיצוניי למימו( מחקרי

קיי מנגנו( המאפשר לחבר הסגל צבירת . הפניית בקשות למלגות מחקר והענקת מלגות מחקר

הנקודות מתורגמות בסו. כל שנה לגמול . ניהול ומחקר, הוראה, נקודות בגי( ביצוע פעילות פיתוח

מהמוסד נמסר שמספר חברי הסגל בחטיבה מקשה על הדינמיקה המחקרית וחלק מאנשי . כספי

  . הסגל עובדי לבד או מקיימי שיתופי פעולה ע חוקרי ממוסדות אחרי
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   הוראה ולמידה.ח

שכ( המגע , ה שונה מ( המקובל במוסדות האחריבאוניברסיטה הפתוח" הוראה"המושג –הוראה 

 onlineבהרצאות מוקלטות או , ההוראה מתרחשת באמצעות האינטרנט. ע הסטודנט שונה

בפני הסטודנטי קיימת אפשרות להשתת. . באמצעות שידור לבית הסטודנט או כשידור לכיתה

 גישה אחת לשבועייפ(קיימי מפגשי הנחייה רגילי . במפגשי ההנחיה המשמשי כתירגול

י המנחי ורק "בתואר הראשו( ההוראה נעשית ע). פגישה שבועית(או הנחייה מוגברת ) שלושה

המחלקה , ע זאת. י איש סגל בכיר"בתואר השני מתקבלת במסגרת התירגולי הדרכה ג ע

החטיבה למדעי . להערכה ולהדרכה עורכת מחקרי וסקרי להערכת הפעילות האקדמית במוסד

סקרי הוראה בקרב הסטודנטי בתו כל , חשב מבצעת סקרי שוטפי על תהלי' ההוראההמ

המחלקה להערכה והדרכה . סמסטר והערכה של תכניות לימודי ושל קורסי ופרויקטי ניסיוניי

  ). הקניית מיומנויות למנחי, למשל(עוסקת ג בהדרכת הסגל 

למידה פעילה המשלבת הוראה מרחוק ע השיטה באוניברסיטה הפתוחה מבוססת על  –למידה 

הסטודנט לומד באופ( עצמאי באמצעות חומרי לימוד שנשלחי בדואר ובסיוע . הוראה פרונטלית

יש לקורסי אתרי אינטרנט ופורומי וקיימת אפשרות לניהול שיחה רבת . טכנולוגיות למידה

  . משתתפי ע המרצה

הבחינה בסו. הקורס היא על ספר . ר בכל קורסהסטודנטי מגישי מטלות ונבחני בבחינת גמ

הסטודנטי מגישי עבודת סמינר או פרויקט במסגרת . הלימוד ורב הבחינות ה( בחינות פתוחות

י מרכזי "הבחינות והמטלות נכתבות ע. הציוני אינ מושפעי משיקולי סטטיסטיי. סדנה

ודנטי ולפיכ' אי( תלות בי( רמת הבחינה לרמת הכיתה או ההוראה שאינ מכירי את הסט

טר , מרכז הוראה נוס./ י איש סגל בכיר "כל בחינה נבדקת ע. ההספק בשיעורי הפרונטליי

  . העברתה בפועל

  

   סטודנטי.ט

, לפיכ'. ללא תנאי קבלה או הלי' מיו(,  ההרשמה פתוחה לכל פונהבתואר הראשו( – תנאי הקבלה

א כי קיימת , הרישו נעשה לקורסי ולא לתכנית לימודי. נטי ה תלמידי תיכו(חלק מהסטוד

   .אפשרות לסיי תכנית מובנית

קיי מסלול .  קיימי תנאי קבלה המבוססי על ממוצע לימודי בתואר הראשו(בתואר השני

כת את הוועדה לתואר שני עור. מיוחד לשיפור השגי של סטודנטי שאינ מגיעי לס. הקבלה

  . תהלי' המיו( והקבלה

כדי ללמוד כיצד , סקרי משוב נערכי בקרב הבוגרי והמוסמכי בסמו' לסיו הלימודי – בוגרי�

וא הלימודי השפיעו על חייה או , הלימודי הכינו אות לעבודה בתעשייה או להמש' לימודי

קי שנועד ללמוד כיצד ה אחת לכמה שני מועבר סקר בקרב הבוגרי הוותי. על תפיסת עולמ

במוסד אגודת בוגרי . לאחר שהתנסו בשוק העבודה ובלימודי מתקדמי, מעריכי את לימודיה

ותורמת מלגות , מקיימת פעילויות חברתיות מדי חודש, המוציאה עיתו( לבוגרי פעמיי בשנה

  .לסטודנטי
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  תשתיות פיזיות .י

 לסידורי בירוקרטיי ופגישות ע אנשי הסגל פ קמפוס מרכזי וגדול ברעננה המשמש"לאו

  . מעבדה וחנות ספרי לרכישת ספרי הלימוד, ומצויי בו ספרייה

אשר ברוב מצוי מחשבי לשימוש הסטודנטי , הנחיה פרונטלית מתבצעת במרכזי הלימוד

במרכזי הלימוד מצויות כל התוכנות הדרושות במסגרת הקורסי . אשר לה אי( מחשב ביתי

המוסד מספק לסטודנטי בתואר הראשו( תוכנות הנדרשות לרכישת הנסיו( , בנוס.. נלמדיה

  . ולהערכת המוסד ההתבססות על המיחשוב הביתי מספיקה, היישומי לצור' עבודה מהבית

  . המוסד מקי מעבדה למיחשוב מתקד שתשמש את הסטודנטי בתואר השני

  . ולתו להדביק את הביקוש מבחינת תשתיותבמהל' הביקור הביעו אנשי במוסד דאגה מיכ

לפיכ' היא בעלת הסכמי ע ספריות . פ היא איגו משאבי" מטרת האו– ספרייה

הסכמי אלה לא כוללי . אוניברסיטאיות אחרות ואי( בכוונתה להקי ספרייה אוניברסיטאית

  .  פ נדרשת לרכוש"אות האו, שימוש במאגרי מידע
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  צות  מסקנות והמל– 5פרק 

  כללי .1

 ובעיקר סטודנטי, באוניברסיטה הפתוחה לומדי סטודנטי הבוחרי בה כאפשרות ראשונה

 , אנשי עובדי, חיילי, חרדי, הזדמנות שניה(הבוחרי ללמוד בה בשל צרכיה המיוחדי

הוועדה התרשמה כי . תו' שמירה על רמת לימודי גבוהה, )אוכלוסיה בפריפריה ועוד

פתוחה שומרת על רמה גבוהה של הלימודי ועל איכות כפי שמתבטא בהלי' האוניברסיטה ה

ואי התלות הקיימת בי( רמת הסטודנטי , הכשרת מרכזי ההוראה והמנחי, פיתוח הקורסי

, שפועל במוסד למטרות פיתוח) שילוב טכנולוגיות הוראה מרחוק( "מרכז שה. לרמת הבחינה

וגיי אינטגרטיביי מבוססי טכנולוגיה לצרכי מחקר והטמעה של פתרונות פדג, בחינה

  . הוא בעל תפקיד חשוב במוסד, השוני הנגזרי מהוראת הקורסי

וכ( קיימת שביעות רצו( רבה , קיימת שביעות רצו( רבה של הסטודנטי מתכנית הלימודי

  . המרכזי האקדמיי והמנחי, ותחושת מחוייבות בקרב חברי הסגל הבכיר

הפתוחה יש תפקיד חשוב בכתיבת ספרי לימוד ותרגו ספרי לימוד המשמשי לאוניברסיטה 

   .בהוראה במוסדות רבי

התמחות ועיסוק , מבחינת מספר(הוועדה מצאה כי מצבת הסגל הנוכחית , יחד ע זאת

נושא זה יידו( בהרחבה בסעיפי . מחקריאינה מאפשרת קיו תכנית לימודי תואר שני ) במחקר

   ). להל(' ב 'א2י סעיפ(הבאי

הוועדה מברכת את האוניברסיטה על פרסו דוח ההערכה העצמית בתו' המוסד וחשיפתו בפני 

  . כלל עובדיה והסטודנטי

  

  מסקנות הוועדה והמלצותיה .2

 החטיבה ויעדיה , מטרות המוסד  .א 

�מסקנות   

מושגת הוועדה מצאה כי מטרת המוסד להרחיב את הנגישות להשכלה הגבוהה בפריפריה אינה 

רק מיעוט ו) השרו( והשפלה, אזור גוש ד((שכ( רוב תלמידי המוסד גרי במרכז האר) , במלואה

 מהסטודנטי שלמדו קורסי במדעי המחשב לתואר 9% רק כ, 2004בשנת . פריפריהקט( מה

 מהסטודנטי שלמדו קורסי במדעי המחשב לתואר שני גרו בפריפריה במהל' 6%  ראשו( ו

   .לימודיה

אול . נראה כי המוסד משיג את מטרותיו ברמת התואר הראשו(, יחס לתכנית הלימודיבהתי

הוועדה התרשמה כי בתואר השני הלא מחקרי אי( משו עליית מדרגה מספקת בהשוואה 

  . ללימודי התואר הראשו(

, בי( היתר, במסלול המחקרי בתואר השני קיי קושי מהותי בהכשרה המחקרית הנובע

  . כי מתאימי לעבודת התזהממחסור במדרי

לרבות הדרכי , על המוסד לערו' בחינה נוספת של המטרות והיעדי שהציב לעצמו � המלצה 

וה( ביחס להתפתחות האקדמית ) סטודנטי מאזורי הפריפריה(ה( ביחס לקהל היעד , להשגת

  ).רמת הלימודי בתואר השני(שלו 

   .בהקד� האפשרי �  יישו�
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 תכניות הלימודי   .ב 

 תואר ראשו(

�מסקנה   

אול קיי מחסור בקורסי , הוועדה סבורה כי התכנית ככלל הינה ברמה אקדמית ראויה

יש לפתוח חלק ניכר . עדכניי בתחומי שוני כדוגמת מערכות מחשב ולמידה ממוחשבת

  . מקורסי המוסמ' להעשרת הסטודנטי בתואר הראשו(

אי( במוסד כללי , קורסי שתוכנ התייש(למרות שבמוסד קיימי כללי באשר לחזרה על 

הוועדה סבורה כי בתחו דינמי כמו מדעי . באשר למש' הלימודי המירבי של סטודנטי

  . המחשב יש מקו לקבוע מסגרת זמ( מקסימלית ללימודי

 תואר שני

�מסקנות  

.  אשו(באופ( כללי הוועדה התרשמה כי אי( בתואר השני משו עליית מדרגה אל מול התואר הר

 רמת הנמוכה של . בנושאי הקורסי המוצעי בתואר השניבמיוחדהדבר בא לידי ביטוי 

ביניה( רמת העבודה , מתו' הדרישות המוצבות בפני הסטודנטי, בי( היתר, הקורסי משתקפת

בנוס. סבורה הוועדה כי היחס בי( מספר . והציוני הגבוהי מאיד', הסמינריונית מחד

  .  השני ומספר אנשי הסגל נמו' באופ( בלתי סבירהסטודנטי בתואר

דרישות העבודה הסמינריונית בתואר השני הלא מחקרי אינ( גבוהות    תואר שני לא מחקרי

אול , הוועדה תומכת אמנ בביטול עבודת הגמר.  מספיק בהשוואה לדרישות התואר הראשו(

כי א משו הצור' ) המוסדכפי שהוצג על ידי נציגי (על הסטודנטי " הקלה"לא מטעמי 

הוועדה מתנגדת למניע העומד בבסיס הרעיו( שהציגו . להעלות את רמת הקורסי באופ( מהותי

ומסבה את תשומת לב המוסד , )קרי עומס על הסטודנטי(ראשי החטיבה לביטול עבודת הגמר 

   . לכ' ששינוי בתכנית הלימודי צרי' לנבוע משינוי בתפיסת דמות המוסמ'

 ה( מבחינה מספרית וה( מבחינת – הוועדה סבורה שמצבת הסגל הנוכחית – שני מחקריתואר 

הוועדה לא מצאה . איננה מאפשרת קיומו של תואר שני מחקרי במוסד, האוריינטציה המחקרית

בחטיבה למדעי המחשב את ההק. המתאי של כוחות האקדמיי בכירי הנדרשי לצור' 

  . שני מחקריהפעלתה של תכנית לימודי לתואר

� המלצות  

פיתוח קורסי בתחו הלמידה ומערכות מחשב והטמעת בתכנית הלימודי בתואר  .1

ופתיחת חלק מקורסי התואר השני להעשרת הסטודנטי המצטייני ביותר בתואר , הראשו(

 .הראשו(

קביעת מש' לימודי מקסימלי של הלימודי במדעי המחשב לתואר הראשו( אשר לא יעלה  .2

מוצע שסטודנטי אשר יחרגו ממסגרת הזמ( יחוייבו בלימוד קורסי נוספי . שני שבעעל 

 . שיקבעו מזמ( לזמ( כדי להבטיח עדכניות המידע הנרכש על ידי התלמידי

כ' שתהיה בלימודי משו , על המוסד והחטיבה להעלות את רמת הקורסי בתואר השני .3

 מתכנית 50%ה כי יש לוודא שלפחות הוועדה סבור. עליית מדרגה אל מול התואר הראשו(
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 בה יכללו סמינרי , לתואר השני יהיו מקורסי ייחודיי לתארי גבוהי) ז"נ(הלימודי

 . ופרוייקטי

,  כדרישה הכרחיתת גמרמוצע לוותר על הדרישה לכתיבת עבוד – תואר שני לא מחקרי .4

לרבות ,  את רמת הקורסיובמקומה לאפשר ביצוע פרויקט גמר בעל אופי יישומי וכ( להעלות

 .הדרישות בקורסי

 ג להקפיא בשלב זה את המסלול לתואר שני" הוועדה ממליצה למל– תואר שני מחקרי .5

תגייס אנשי סגל בכירי במדעי ) 1: ולאפשר פתיחתו רק לאחר שהאוניברסיטה, מחקרי

ל כמפורט בסעי. העוסק בסג(המחשב בעלי תואר שלישי העוסקי באופ( פעיל במחקר 

 . תקיי הלי' מסודר לאישור הצעות המחקר של הסטודנטי בתכנית)  2; )ההוראה

�  יישו�   

עקב הליכי פיתוח הקורס הממושכי� יחסית באוניברסיטה ( בהקד� האפשרי – 1המלצה  .1

  ).קשה לוועדה להציע מועד ברור, הפתוחה

 .ח"ל תשס" לגבי תלמידי� הנרשמי� החל בשנה– 2המלצה  .2

 .ח"ל תשס" התהלי( מידית וסיומו לא יאוחר מפתיחת שנה התחלת– 3המלצה  .3

  . ההמלצה אינה מחייבת ויישומה בהתא� לשיקול הדעת של המוסד– 4המלצה  .4

  .  באופ� מיידי– 5המלצה  .5

  

  סגל ההוראה  .ג 

� מסקנות  

מצבת הסגל הנוכחית באוניברסיטה הפתוחה מתאימה להוראת התכניות לתואר ראשו( ולתואר 

 במוסד קיי יחס נמו' בי( מספר חברי הסגל למספר הסטודנטי והדבר אמנ. שני לא מחקרי

הכוללת גיוס , אול תכנית החומש שהציגה האוניברסיטה, פוגע במיוחד בסטודנטי לתואר שני

הוועדה מצפה . תפתור במידה מסויימת את הבעיה, שני חברי סגל בכירי נוספי במדעי המחשב

  .שהאוניברסיטה תעמוד בתכנית

הוועדה התרשמה כי סגל ההוראה הבכיר אינו כולל מספיק , ר לתואר השני המחקריבאש

חוקרי מתחו מדעי המחשב וכי בסגל הבכיר חברי אנשי שאינ מתאימי להובלת 

המחסור באנשי סגל משפיע ה( על מגוו( התחומי האפשריי לכתיבת עבודת התזה וה( . התכנית

התרשמות הוועדה היא כי תכנית הלימודי לתואר שני , צוי(כפי ש. על זמינות המרצי להנחייה

   .מחקרי אינה יכולה להמשי' להתקיי במצב זה

לפיו היכולת של חברי הסגל הצעירי לפתח , במוסד קיי קושי מובנה עליו יש לתת את הדעת

פ קיי קושי "ובהעדר זמ( מספיק למחקר במסגרת האו, קורסי קשורה ג לנסיונ המקצועי

  . רכוש את הנסיו( הדרוש לפיתוח קורסיל

 המופיעה במסגרת 4בהמלצה ב(כמפורט לעיל ג כי "הוועדה ממליצה למל � ויישו�  המלצה

האוניברסיטה תוכל לבקש להמשי' ולקיי את התכנית ) ההמלצות הנוגעות לתכנית הלימודי

ששה חברי סגל שתחל לפעול לגיוס רק לאחר , בי( היתר, לתואר שני מחקרי במדעי המחשב

   . ) למתוכנ( בתכנית החומשבנוס.ארבעה חברי סגל , כלומר(נוספי
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ג לאחר שתגייס בפועל שלושה חברי סגל חדשי ותציג "האוניברסיטה תוכל להגיש בקשתה למל

 2 1את חברי הסגל הנוספי מומל) לגייס בקצב של . תכנית לגיוס שלושה חברי סגל נוספי

 . חברי סגל בשנה

  

 יסטודנט  .ד 

�  מסקנות   

 ס התיכוניי הלומדי מדעי "ובתיה) 'החל מכיתה ט(התופעה של תלמידי חטיבות הביניי

התרחבה בשני ) ס"בנוס. ללימודיה בביה(המחשב במסגרת האוניברסיטה הפתוחה 

כאשר האוניברסיטה מקיימת כיתות , האחרונות א במסגרת פרטנית וא במסגרת קבוצתית

יצויי( כי לא מדובר בהכרח בתלמידי מחונני . מועדי שנקבעו מראששלמות הלומדות יחד ב

  .או מצטייני

שהמשות. לכול( הוא הפגיעה באוכלוסיית , הוועדה מצאה בעיות רבות ושונות בנושא זה

מספר לא מבוטל של תלמידי חוזר בו מהחלטתו : להל( מספר דוגמאות. ס"התלמידי בבתיה

, )בכל זאת מדובר באוכלוסיה צעירה ולא בוגרת דיה( שוני ללמוד לימודי אקדמיי מטעמי

לבחינת , למשל, ס בו ה לומדי חוס בפניה את האפשרות לגשת"כאשר בינתיי ביה

ס נזנחי לעיתי לטובת הלימודי "הלימודי בביה, זאת ועוד. הבגרות במדעי המחשב

להתקבל ללימודי אקדמיי דבר הפוגע בציוני הבגרות ובסיכויי התלמידי , האקדמיי

על א. דברי נשיא . פ"אחרי במקרה בו אינ מסיימי את לימודי התואר הראשו( באו

ס וכי "האוניברסיטה כי קיי שיתו. פעולה מלא בי( האוניברסיטה לבי( ההנהלות של בתיה

ת המציב א, הוועדה התרשמה כי לא קיי תיאו ראוי בי( כל הגורמי, נית( לתלמידי יעו)

  . הנזק במקרי מסוימי קשה ובלתי הפי'. ס בראש סדר העדיפויות"טובת תלמידי ביה

אול , האוניברסיטה הפתוחה איננה נדרשת אמנ לחייב תעודת בגרות כתנאי קבלה ללימודי

ג כי התנאי היחיד לקבלה ללימודי אקדמיי הינו זכאות "יש להבי( שלא בכדי נקבע בחוק המל

ס המצטרפי ללימודי "ועדה מודאגת ביותר מהגידול במספר תלמידי בתיההו. לתעודת בגרות

וקוראת לאוניברסיטה לצמצ את מספר ולעקוב טוב יותר אחר , פ"במדעי המחשב באו

 לבחו( נושא ג"הוועדה ממליצה למל. תלמידי התיכו( אשר כ( יחלו לימודיה במסגרת אקדמית

  . ס באוניברסיטה הפתוחה"וב של תלמידי בתיהזה לעומק ולקבוע כללי ברורי ביחס לשיל

אי( בדיקה סדירה של השתלבות הבוגרי בשוק , יחד ע זאת. קשר ע בוגריו המוסד מקיי

  .העבודה ובלימודי המש' ותרומת תכנית הלימודי לכ'

� המלצות  

ס בלימודי באוניברסיטה "ג לקבוע כללי ברורי ביחס לשילוב של תלמידי בתי"על המל .1

  .וזאת תו' תיאו ע המחלקות הרלבנטיות במשרד החינו', הפתוחה

2.  .ס הלומדי מדעי המחשב" מספר תלמידי בתיהצמצו

3.  מעקב טוב יותר אחר תלמידי התיכו( המתמודדי ע הלימודי האקדמיי קיו

 . והלימודי התיכוניי

4.     .הידוק מנגנוני הייעו) והבקרה לתלמידי תיכו( בעיקר במהל' לימודיה
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קיו מעקב מסודר לבחינת תרומת תכנית הלימודי להשתלבות המקצועית והאקדמית של  .5

  .  בוגרי התכנית

�   יישו�   

  .ג" בהתא� לשיקול דעת המל�) ג"למל (1המלצה  .1

  . באופ� מיידי– 4�2המלצות  .2

 . ההמלצה מחייבת ויישומה בהתא� ללוח זמני� שיקבע המוסד� 5המלצה  .3

  

  הוראה ולמידה  .ה 

הדבר . וועדה התרשמה שהמוסד מקנה חשיבות רבה לאיכות הלמידה של הסטודנט ה– מסקנה

בהערכת איכות סדירה ; חומרי הלמידה" ידידותיות"ברמת וב, ניכר בהלי' פיתוח הקורסי

 בהערכה תקופתית; טר מסירת, י מרצה בכיר שאינו מורה הקורס"הנבדקי ע, של המבחני

"פיתוח מרכז שהשל מרכזי ההוראה ובהשקעת המוסד ב.  

  

  תשתיות פיזיות   .ו 

�  מסקנות   

 תשתיות המיחשוב בחטיבה למדעי המחשב של האוניברסיטה הפתוחה הינ( סבירות   מיחשוב

הדבר מתבטא בעיקר בכיתות לימוד וכיתות מחשב . להוראת סטודנטי בתואר ראשו( ושני

ות היא שמידת ההתרשמ, יחד ע זאת. מצוידות הנמצאות במרכז הראשי החדיש ברעננה

כנראה בגלל אופיה הייחודי (השימוש בתשתיות על ידי סטודנטי במדעי המחשב נמוכה מאוד 

בקמפוס . וכי רוב הסטודנטי עובדי באמצעות מחשבי אישיי בבית) של האוניברסיטה

, ככלל. רעננה מעבדה אחת למיחשוב מתקד אשר אי( בה כרגע ציוד רב והיא איננה בשימוש

  . היא לא להקי ולתחזק מעבדות מחקר ייעודיותהמדיניות

 למדעי המחשב א' הסטודנטי משתמשי ת בבניי( הפקולטה מתפקדת ספרייה ייעודי   ספרייה

בעיקר בחבילת הספרי האישית שנשלחת לבתיה ממרכז הדפוס והדואר המרשי אשר 

  . בקמפוס

  

  

�  המלצות   

 .סטודנטי המשמשות לפיתוח תוכנה לעמדות GB1 מינימלי של RAMיש לשקול זיכרו(  .1

יש טע לאבזר אותה בציוד מתאי ולהשתמש בה ככל , מכיוו( שכבר קיימת מעבדת מחקר .2

 . כולל לשימוש מחקרי של אנשי הסגל, הנית(

�  יישו�   

  . ההמלצה לא מחייבת– 1המלצה  .1

   .ח"ל תשס"  עד לפתיחת שנה� 2המלצה  .2
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   סיכו� – 6פרק 

  כללי

ל הוועדה מהחטיבה למדעי המחשב באוניברסיטה הפתוחה חיובית מאוד ההתרשמות הכללית ש

בתואר השני קיימי נושאי מהותיי המקשי על המש' קיומו של מסלול . ברמת התואר הראשו(

בדרגת דחיפות שונה , האוניברסיטה והחטיבה נדרשי לבצע מספר שינויי. הלימודי הכולל תזה

  :לסיכו.  לעיל5שפורטה בפרק 

  

  ליישו� מיידי, ג"מלצות למלה

 תתאפשר לאחר  המסלולפתיחת. מחקריהקפאת הלימודי במסגרת המסלול לתואר שני  .1

שהאוניברסיטה תגייס אנשי סגל בכירי במדעי המחשב בעלי תואר שלישי העוסקי באופ( 

 .פעיל במחקר ותקיי הלי' מסודר לאישור הצעות המחקר של הסטודנטי בתכנית

2.  א , לאפשר את המש' קיומה של תכנית התואר השני המחקרי,  לעיל1בסעי. בנוס. לתנאי

רק לאחר שהמוסד יגייס שלושה חברי סגל נוספי ויציג , המוסד יחליט להמשי' ולקיימה

 2 1בקצב של את חברי הסגל הנוספי מומל) לגייס . תכנית לגיוס שלושה חברי סגל נוספי

 .חברי סגל בשנה

  

   יישו� בהקד� האפשרי

ה( ביחס לקהל היעד , לרבות הדרכי להשגת,  המטרות והיעדי של המוסדבחינת .1

  ).רמת הלימודי בתואר השני(וה( ביחס להתפתחות האקדמית ) סטודנטי מאזורי הפריפריה(

. פיתוח קורסי בתחו הלמידה ומערכות מחשב והטמעת בתכנית הלימודי בתואר הראשו( .2

 . בתואר הראשו(המצטייני  ביותר ני לסטודנטי  בתואר השמהקורסיפתיחת חלק 

  

  יישו� מיידי 

 . ס הלומדי מדעי המחשב"צמצו מספר תלמידי בתיה .1

2.  מעקב טוב יותר אחר תלמידי התיכו( המתמודדי ע הלימודי האקדמיי והלימודי קיו

 . התיכוניי

  .  הבעיקר במהל' לימודי, הידוק מנגנוני הייעו) והבקרה לתלמידי תיכו( .3

  

  ט"ל תשס"התחלת התהלי( מידית וסיומו לא יאוחר מפתיחת שנה

כ' שתהיה בלימודי משו עליית מדרגה אל מול התואר , העלאת רמת הקורסי בתואר השני

, כדרישה הכרחית) הלא מחקריבתואר השני  (ת גמרמוצע לוותר על הדרישה לכתיבת עבוד. הראשו(

 לרבות ,ל אופי יישומי וכ( להעלות את רמת הקורסיובמקומה לאפשר ביצוע פרויקט גמר בע

 .בקורסיהדרישות 
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  ח"ל תשס"התחלת התהלי( מידית וסיומו לא יאוחר מפתיחת שנה

לתואר השני יהיו מקורסי ייחודיי לתארי ) ז"נ( מתכנית הלימודי 50%יש לוודא שלפחות 

  .בה יכללו סמינרי ופרוייקטי, גבוהי

  

  ח"ל תשס"נהיישו� עד פתיחת ש

 . כולל לשימוש מחקרי של אנשי הסגל,  בה ככל הנית(ושימושבציוד מתאי  מחקרה מעבדת איבזור

 

  ח"ל תשס"יישו� החל בשנה

קביעת מש' לימודי מקסימלי של   ח "ל תשס"לגבי הסטודנטי הנרשמי ללימודי בשנה

וצע שסטודנטי אשר מ.  שנישבעהלימודי במדעי המחשב לתואר הראשו( אשר לא יעלה על 

יחרגו ממסגרת הזמ( יחוייבו בלימוד קורסי נוספי שיקבעו מזמ( לזמ( כדי להבטיח עדכניות 

 . המידע הנרכש על ידי התלמידי

 

  המלצה מחייבת שיישומה בהתא� ללוח זמני� שיקבע המוסד

  .  בוגריהקיו מעקב מסודר לבחינת תרומת תכנית הלימודי להשתלבות המקצועית והאקדמית של 

  

  המלצה לא מחייבת 

 . לעמדות סטודנטי המשמשות לפיתוח תוכנהGB1 מינימלי של RAMיש לשקול זיכרו( 

  

  ליישו� בהתא� לשיקול דעתה, ג"המלצה למל

וזאת , ס בלימודי באוניברסיטה הפתוחה"קביעת כללי ברורי ביחס לשילוב של תלמידי בתיה

  .שרד החינו'תו' תיאו ע המחלקות הרלבנטיות במ

  

  :על החתו�
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