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כולל זה תרגו . ח שנכתב במקור בשפה האנגלית"ח הקובע לכל דבר ועניי� הוא הדו"הדו
אות נית� למצוא בגרסת , ככל שישנ כאלה, ספחי לוא� אינו כולל את הנ, את גו� הדוח

  . הדוח המקורי בשפה האנגלית נמצא באתר המועצה להשכלה גבוהה. המקור



 2

                    תוכ� הענייני�

  3' עמ .............................................................. רקע –עבודת הוועדה : 1פרק 

  4 'עמ ............ באוניברסיטאות ל והאלקטרוניקה הנדסת החשמלימודי: 2פרק 

  6 'עמ ...................... במכללות  הנדסת החשמל והאלקטרוניקהלימודי: 3פרק 



 3

   רקע–עבודת הוועדה : 1פרק 

 ו "ל תשס"כי בשנה) ג"להל� המל( החליטה המועצה להשכלה גבוהה 08.03.2005בישיבתה ביו

חשמל ה להשכלה גבוהה המקיימי לימודי בתחומי הנדסת תיער� הערכת איכות במוסדות

  .אלקטרוניקההו

�  :ועדה בהרכב הבא, ג"ר המל"המשמשת מתוק� תפקידה כיו, בהתא לכ� מינתה שרת החינו

 מכו� טכנולוגי –הטכניו� , )אמריטוס( הפקולטה להנדסת חשמל –יעקב זיו ' פרופ •

  ר הוועדה"יו, חיפה, לישראל

, הפקולטה למדעי ההנדסה, אופטיקה+להנדסת אלקטרוהיחידה  –עוזי אפרו� ' פרופ •

 אוניברסיטת ב� גוריו� בנגב

 אביב+אוניברסיטת תל, הפקולטה להנדסה,  בית הספר להנדסת חשמל–אורי שקד ' פרופ •

העברית  האוניברסיטה,  בית הספר להנדסה ומדעי המחשב–אמנו� שעשוע ' פרופ •

  בירושלי

  ב"ארה, קליפורניה,  קבוצת ויטרבי נשיא–אנדרו ויטרבי ' פרופ •

אוניברסיטת קליפורניה ס� ,  המחלקה להנדסת חשמל ואלקטרוניקה–ק וול� 'ג' פרופ •

  ב"ארה, קליפורניה, דייגו

  חיפה,  מכו� טכנולוגי לישראל–הטכניו� ,  הפקולטה להנדסת חשמל–יהושע זאבי ' פרופ •

  "רד תקשורת"ר חברת " מייסד ויו–מר זהר זיסאפל  •

  

  רכזת הוועדה מטע המועצה להשכלה גבוהה –עליזה אלו� ' גב

  

ערכו חברי הוועדה ביקורי בני יו אחד , 2007וינואר  2006 דצמבר+ במהל� החודשי נובמבר

בכל אחד ממוסדות ההשכלה הגבוהה בישראל המקיימי תוכניות לימודי בתחו הנדסת חשמל 

  .והאלקטרוניקה

  

חברי וועדה שה חברי סגל או בעלי תפקידי ,  אינטרסיי של ניגודעל מנת להימנע מבעיות

  .באחד מ� המוסדות המוערכי לא השתתפו בביקור באותו מוסד

  

ג דוחות נפרדי עבור כל מוסד אשר בו בוצעה " להגיש למלהתבקשה הוועדה, במסגרת עבודתה

שיכלול את חוות ח כללי " להגיש דו,ובנוס� ,הערכה של מחלקות אקדמיות ושל תוכניות לימודי

בצרו� הנחיות  כתב המינוי . דעתה לגבי תחו לימודי זה במערכת ההשכלה הגבוהה בישראל

  .Iב בנספח "מצ) TOR( ממליצות לעבודת הוועדה

  

עדה לגבי מצב הלימודי� בתחו� הנדסת החשמל ח זה מתייחס לחוות דעתה הכללית של הוו"דו

  .לראגבוהה בישההשכלה במערכת ה והאלקטרוניקה
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ת ושבה� קיימהמחקר הראשו� עוסק בארבע אוניברסיטאות ; שני חלקי נפרדיכולל הדוח 

במקרי אלה ייחסנו משקל רב לדעותיה של עמיתינו (ללימודי הנדסת חשמל ות מחלק

  .ואילו החלק השני עוסק במחלקות להנדסת חשמל במכללות, )ל"המכובדי מחו

  

הלות המוסדות להשכלה גבוהה על דוחות ההערכה  להנמבקשי להביע תודתהוועדה חברי 

  .העצמית שהוכנו וכ� על אירוח הוועדה במהל� הביקורי

  

של ענפי  לחברות שהשתתפו בסקר שביעות הרצו�  מבקשי חברי הוועדה להביע תודתכמו כ�

   .ה הוועדהשערכהתעשייה 

  

  לימודי הנדסת חשמל ואלקטרוניקה באוניברסיטאות: 2פרק 

 ומחקריה� המדעיי משובחותבמחלקות להנדסת חשמל בורכו טאות במדינת ישראל האוניברסי

בתחומי מסוימי מחלקות אלו נחשבות . והטכנולוגיי זוכי להערכה רבה ברחבי העול

האחרו� שנער� במחלקה להנדסת חשמל של ההערכה כפי שצוי� בדוח , "ראשונות במעלה"ל

שהדוח א� על  .MITרוברט גלגר מאוניברסיטת ' ת פרופהטכניו� על ידי ועדה בינלאומית בראשו

להדגיש מבקשת  הוועדה ,ראל ההוראה במחלקות להנדסת חשמל בישהנוכחי עוסק בעיקר ברמת

המחלקות , באוניברסיטאותשיש  ולא קיימות מחלקות מחקר בתעשייה בישראל כפי מאחרש

כמו .  יש לטפח אות�וככאלה ,הישראליתהתעשייה באוניברסיטאות מהוות מרכיב חיוני בתשתית 

 נחשבת גבוהה ביותר ישראליותהאוניברסיטאות ברמת הבוגרי של מחלקות הנדסת החשמל , כ�

מ� הפלטפורמות אחדות , למשל, בוגרי ישראלי פיתחו. טק הבינלאומית+בתעשיית ההיי

  .מעבדי אינטלשל המתקדמות ביותר 

  

ישראל ומצב� הנוכחי מזכירי את משל תולדותיה� של אוניברסיטאות המחקר ב, ע זאת

היא העליונות הישראלית " ביצת הזהב",  במשל זה. של איזופוס" זהבהאווזה שהטילה ביצי"

 את מגוו� הטכנולוגיות האלקטרוניות והאלקטרומגנטיות תהכולל, עליתהטכנולוגיה התחומי ב

ה והחלל התעופתעשיית , התקשורת, המחשבי, המשרתות את תעשיות האלקטרוניקה

האווזה מסמלת את מחלקות הנדסת המחשבי והחשמל באוניברסיטאות . והתעשייה הביטחונית

אוניברסיטת ב� גוריו� ואוניברסיטת , הטכניו�(ל גבוהה "הישראליות הזוכות להערכה בינהמחקר 

נדסי שפיתחו את הרכיבי היה זה הטכניו� אשר סיפק את המה, מאז קו המדינה). אביב+ תל

בעיקר ו, בעולהמבוקשות מוהיא מהמתקדמות תוצרתה ש,  בתעשייה הביטחוניתייהמרכז

ג , בעשורי האחרוני. יה ישראל בכל מלחמותלרבות מההצלחות של את הכלי  פיתחו

 מומחיות. למכסת הבוגרי הללואביב ואוניברסיטת ב� גוריו� תורמות את חלק� +אוניברסיטת תל

ותורמת הפיתוח הטכנולוגי  חזיתלבישראל האזרחית  תעשייהג את השמניעה זו היא 

 ברשימת )אחרי קנדה(העובדה שישראל נמצאת במקו השני . להתפתחותה הכלכלית של המדינה

מהווה מדד ראוי לציו� המעיד על , תק האמריקני"נאסדבורסת במיוצגות המדינות הזרות ה

  .הצלחת תעשיות הטכנולוגיה הישראליות
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בצפייה בעליה שחטו אותה , מרוב תאוות בצע. שהטילה ביצי זהב יש סו� עצובלסיפור על האווזה 

למרות שאינ� , אנו חוששי שהאוניברסיטאות המובילות בישראל. את תוכה מלא בזהבלמצוא 

)  שלה�הבוגרי" (ביצת הזהב"במידה כזו ש, הרעבהעומדות בפני סכנת , נמצאות בסכנת הכחדה

והתוצאות עדיי� אינ� , לובשת במקרה זה מספר צורות" צעתאוות הב. "זולה תהפו� למתכת

א� רמת של בוגרי  ,בהנדסת חשמלהנבחרי הבוגרי התעשייה חומדת את  ; במלוא�ברורות

עקב המחסור בחברי סגל מצטייני שיוכלו להכינ לעסוק במקצוע , בוודאותהעתיד תיפגע 

ברסיטאות נבחרו מבי� בוגרי אות� חברי הסגל באוני, בעברא . וכא� מונח האיו. ובמחקר

בתוכ�  ,ישנ� כמה סיבות לתופעה זו .התדלדל לחציהזה מקור ה, היוהרי ש, האוניברסיטאות

  :שתי סיבות בולטות

המתחיל  Ph.Dבעל תואר שכרו ההתחלתי של . התעשייה מציעה משכורות גבוהות בהרבה .1

בתר מחקר  ולימודיאת הקריירה האקדמית שלו לאחר ארבע עד שש שני של 

  . בעל תואר ראשו� בתעשייהשכרו ההתחלתי שלפחות מהינו , טדוקטור

נלהבי ל אינ "בחו טבתר דוקטורישראלי אשר השלימו לימודי , שלא כמו בשני עברו .2

באוניברסיטאות החמורות התקציב מגבלות לחזור ללמד ולעסוק במחקר באר/ עקב 

 .הישראליות

  

שלוש  נוכח , בשני האחרונותהחמירו תהישראליהאקדמיה   המוטלי עלאילוציהקשיי וה

  ":הרעבת האווזה"ל � את חלקות אשר תורממגמות שליליות

התאמות בסדר נובע מ ושבחלק קיצו/,  ההשכלה הגבוההקיצו/ חמור בתקציבי .1

שבעבר היה מוקדש כולו תקציב חלוקה מחדש של , ובנוס�, עדיפויות הלאומיה

שנתיות אשר מקבלות +  של מכללות ארבערב ע מספר הול� ו,לאוניברסיטאות המובילות

 סיכויי הצלחה ומכשירות בוגרי בעלי הכנה ו,סטודנטי בעלי יכולות נמוכות יותר

+אנו מכירי בער� הסוציו  .  יותר מאשר בוגרי האוניברסיטאות המובילותנמוכי

א� יצירת � אוכלוסיות המרוחקות ממרכזי אוכלוסיאקונומי של מכללות המשרתות 

 מהנדסי אלה לא יתקבלו  .פיתרו�מהווה נה נאימדרגה שנייה מעמד של מהנדסי

 .ובדר� כלל ה יזכו למשרות משניות, בתעשייה כפי שמתקבלי בוגרי האוניברסיטאות

�רמת תחכו מפונקציות של ) outsourcing(מיקור החו/ הנטייה הגוברת  ל ע ,רע מכ

המהנדסי המועסקי , כגו� הודו וסי�,  כוח עבודה זולהמציעותלארצות נמוכה יותר 

, עצמ מובטלי בעתיד הקרובעלולי למצוא יצירתיות וחדשניות הפחות בעבודות 

רק . מקומכאשר עובדי שמשכורת היא שליש או חמישית משלה ממלאי את 

מיי היצירתיי ביותר ובעלי כישורי יז, המהנדסי בעלי היכולות הגבוהות ביותר

אפ המניעות את כלכלת המדינה +רטברמה גבוהה מייסדי ועובדי בחברות הסטא

 לטובת מהנדסי מובילי אלה הרעבת המוסדות המייצרי". צי הזהבמטילות את בי"ו

 .בוודאי תפגע בסיכויי ההצלחה בעתידה ימדרגה שני  רבי מוסדותטיפוח

  

היא הנטייה של , ל איזופוסשג מתאימה יותר למתואר במש, תופעה זדונית יותר .2

 מפירות נטילת רוב הרווחי בהאוניברסיטאות לנסות ולפצות עצמ� על אובד� התקציבי
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 פעילויות מגבילי את, במקרי מסוימי, בהמש�ו, מחקר של חברי הסגלה וההמצאה

 .2דיו� והסברי לגבי נושא מורכב זה נמצאי בנספח . הייעו/ שלה

היחס בי� מספר חברי , חברי סגל חדשיבגיוס יי והקשיי בעקבות האילוצי התקציב .3

הרבה מעבר למצב הקיי שהיא  רקיע לרמההסגל ומספר הסטודנטי באוניברסיטאות ה

 זה באמצעות תוכנית נסבליש לטפל במצב בלתי . ב"באוניברסיטאות דומות בארה

ג לפתח "על המל, לצור� זה. ר יהפו� המצב לבלתי הפי�ט, מינויי דחופה ביותר

על . מיוחדישתכלול ג תמריצי , עבור חברי סגל צעירי" חבילת קליטה"ולתמו� ב

טק שיתווספו +ג לגייס מקורות מימו� נוספי מתעשיית ההיי"ממשלת ישראל והמל

ת ממחלקות יש להציע לחבר סגל צעיר המצטר� לאח. לתרומותיה� לתוכנית דחופה זו

ל "הוצאות נסיעות לחו, הנדסת החשמל באוניברסיטאות תוספת מסוימת במשכורתו

לתקופה של כחמש , )כולל תמיכה טכנית לעורכי ניסויי(נוספות וכ� מימו� נוס� למחקר 

 .שני

הראשונות מופיעות במידה מסוימת ג המגמות שתי מבי� המגמות השליליות שצוינו לעיל 

שהיא מדינה קטנה , ישראלאלא ש, ב וייתכ� שג במדינות אחרות"רהבאוניברסיטאות בא

בזכות יכולתה מדורגת בי� המובילות , בקבוצת המדינות המתועשות וע זאת, צבאיתומאוימת 

קניי�  יוצרי ה– אינה יכולה להרשות לעצמה לאבד את הנכסי היקרי ביותר שלה ,הטכנולוגית

  . שלההרוחני

  

שהאוניברסיטאות המובילות בישראל עדיי� מכשירות מהנדסי חשמל  יש להכיר בכ�, ע זאת

אביב משתוות באיכות� +תוכניות הלימודי בהנדסת חשמל בטכניו� ובאוניברסיטת תל. מצטייני

תוכנית . ב"לתוכניות המוצעות במחלקות להנדסת חשמל הטובות ביותר באוניברסיטאות בארה

 חדשה איל�  +התוכנית באוניברסיטת בר. טובה מאודא היהלימודי באוניברסיטת ב� גוריו� ג

  .בשלב זהמכדי שנית� להעריכה 

  

   במכללות והאלקטרוניקהחשמלההנדסת לימודי : 3פרק 

 �ובמטרה , כ�לפי. חשמל בעלי כישורי גבוהי הול� וגובר במדינת ישראלבבוגרי הנדסת הצור

עד . ודי לתואר ראשו� בהנדסת חשמלהמכללות להציע תוכניות לימנתבקשו , לענות על צור� זה

   . בהנדסת חשמל.B.Scג להעניק תואר "תשע מכללות קיבלו את אישור המל, עתה

  

א� לא , ההנחה הייתה שמספר רב של בוגרי בתי ספר תיכוניי בעלי הישגי גבוהי, תחילהמ

גבוהי דיי על מנת לעמוד בתנאי הקבלה המחמירי של מחלקות הנדסת החשמל 

המכללות קיבלו סטודנטי ,  א� בפועל,יברסיטאות יירשמו לתוכניות הלימודי במכללותבאונ

  ,בעלי הישגי נמוכי בהרבה מאלה הנדרשי במחלקות להנדסת חשמל באוניברסיטאותרבי

שהתלמידי הטובי יותר שלא התקבלו ללימודי הנדסת חשמל באוניברסיטאות נובע מהעובדה 

במקו לבחור בלימודי הנדסת חשמל חר באחת האוניברסיטאות נרשמו ללימודי בתחו א

  .3 נספח  מצור� �דוח זה כ–הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה נתוני  בחיזוק לכ� נמצא. במכללה
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�ובוגרי תוכניות , בהתאמה לציפיותהתעשייה לא זכתה לקבל את מכסת המהנדסי , כתוצאה מכ

תוצאות סקר . בתעשייהמשתלמות  משרות הלימודי בהנדסת חשמל במכללות התקשו למצוא

הוועדה מהמעסיקי בקשת . 4 שנער� על ידי הוועדה מופיעות בנספח 1 בתעשייהחוות דעת

  .'ב4 מצורפת כנספח להשתת� בסקר

  

מחלקות   בייסוד� שלו הא ההוצאות הרבות והמאמ/ הרב שהושקע,הנשאלת אפוא היאהשאלה 

  ?הנדסת החשמל במכללות היו כדאיי

  

 פי המודלי הקיימי+על תוכניות לימודי בהנדסת חשמל בנותלהונחו כללות המ

קרוב , זו הייתההנחייה , בראייה לאחור. מבחינת היקפ� וג מבחינת עומק�, באוניברסיטאות

תוכניות שב תועלתהלא נלקחה בחשבו�  ,בבניית התכניות המוצעותמשו ש, מוטעית, לוודאי

  שכבר תחומי קרוביאחרות בלימודיבניסיונ� לחקות את , יתרה מזאת.  במכללותמתקיימי

המכללות ) curricula(כגו� רשימת הקורסי המוצעי , האוניברסיטאות בדברי השטחיי יותר

 הקושי שלה� למשו� חברי סגל ,דהיינו, ביותר העומדות בפניה�הבסיסיות  התעלמו מ� הבעיות

אוניברסיטאות אמורות להצטיי� בכ�  שבעוד. שמיאיכותיי וחוסר המוכנות של התלמידי הנר

  ממוקדות מקצועית B.Scהמכללות צריכות להציע תוכניות , שה� מציעות תוכנית מדעית רחבה

קורסי יותר הנדסת חשמל ע ב עיקריינושאי ליבה מינימו של  המשלבות ותראישיות יו

 power(סת זר חזק הנד (CAD)נו� בעזרת מחשב תכבתחומי מסוימי כגו� חות התמ

engineering (שהתוכניות תהיינה שונות ולא זהות למקובלב "וכיוצ �  .כ

   .5ברמה אקדמית סבירה מצורפת בנספח , למכללותרשימת תחומי התמחות מקצועיי

לסטודנטי הלומדי במכללות קשיי רבי יותר במדעי בסיסיי מאשר ו ומאחר, בנוס�

יש להקדיש יותר מקו להוראת המדעי הבסיסיי , ותלחבריה הלומדי באוניברסיטא

  .בתוכניות הלימודי של המכללות) בעיקר מתמטיקה ופיסיקה(

שנקר , המחלקות במכללות רופי� .קיי עוד� מחלקות להנדסת חשמל במרכז האר/, הנראהככל 

 לגבי כל אחתשל הוועדה המלצות המפורטות ה(מיותרות באופ� מיוחד ואפקה נראות לנו 

אור העובדה שקיימות מחלקות במכו� ל) הפרטניי למוסדותממכללות אלו מופיעות בדוחות 

אביב +באוניברסיטת תל  + העיקרית שבה�מחלקה ה,  חולו� ובמכללת יהודה ושומרו�הטכנולוגי

  .איל�+וכ� המחלקה החדשה והמתפתחת באוניברסיטת בר

  .מקרהחו הנדסת חשמל בשו תוכניות לימודי נוספות בתלאשר שלא ממליצה הוועדה 

  

מספר המלצות ספציפיות דוח זה נדגיש ב ,ע זאת, ברור לנו שלא נית� לחזור לנקודת ההתחלה

  :כדלהל�בקטגוריות המלצות אלו ה� . לגבי כל אחת מ� המכללות שנסקרוהארגונית ברמה 

ת ותוכנימיזוג תוכניות בהנדסת חשמל ע , למשל(מיזוג תוכניות קיימות בתו� המכללות  .1

ממכללות שונות על מנת ליצור וכ� מיזוג מחלקות להנדסת חשמל ) בהנדסת מחשבי

מחלקות גדולות יותר שתוכלנה להעסיק חברי סגל במשרה מלאה ותהיינה בעלות 

  .משאבי המתאימי לתוכניות לימודי רציניות

                                                 
� שחלק מהמכללות חדשות יש לציי� שתשובות הנסקרי לא תמיד היו מלאות וכ, בבואנו לבדוק את תוצאות הסקר 1

 .למדי ועדיי� אי� לה בוגרי רבי
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וכניות  והרכבת תעשויה להצטיי�הכוונת התוכניות אל תחומי מומחיות שבה המכללה  .2

 הענקת תואר ראשו� הנושאי ברמה אקדמית נאותה המצדיק מקב/המבוססות על 

 .אוניברסיטאותיש להשאיר לשאפתניות יותר הרחבות והתוכניות ה את. בהנדסת חשמל

  

 להתקדמות שיתרולצרכי התעשייה האזורית  מותאמשולב ו, הרמוניפיתוח אקדמי  .3

על . ת חינוכיות נאותות באזור מגוריהשל תלמידי מוכשרי שלא זכו להזדמנויו

 תסטודנטי מוכשרי המעונייני לעבור לאחהאפשרות להציע לג לשקול את "המל

 בשטחי ( האוניברסיטה הפתוחה שלהאוניברסיטאות קורסי במדעי בסיסיי

בי�  בהנחה שציוניה יהיו גבוהי מהס� שנקבע בהסכ, )המכללות או בקרבת מקו

  .אוניברסיטאות השונותלתוחה האוניברסיטה הפ

 דוחות, ת הציבוריות לרכוש ספריהקמת מסגרת אשר באמצעותה תוכלנה כל המכללו .4

מסגרת מסוג זה חסרה מאוד ועלותה הגבוהה מונעת . ווניקומאמרי טכניי מ

 .עצמ�ל כל אחת בנפרד, �מהמכללות להקימ

ת המציינת את מיקו על כל המכללות והאוניברסיטאות לספק לבוגריה� טבלה רשמי .5

האוניברסיטאות מבקשות , כיו. כיתהב הבוגריהציו� הממוצע שלה ביחס ליתר 

יש ליידע את , לדעתה של הוועדה. מסמ� מעי� זה מכל הנרשמי לתוכניות לתואר שני

 .החברות התעשייתיות על קיומו של מידע זה

  

  :מחקר יישומי במכללות הטכנולוגיות

תשתית המחקרית התומכת במחקר הבסיסי ארו� להיות חלק מהללות מכמה לא מצופהלמרות ש

לשת� הטכניות  יש לעודד את המכללות, )אוניברסיטאות המחקרל תפקיד שנועד(הטווח בישראל 

דבר זה יסייע . מעשיפעולה ע החברות התעשייתיות באזוריה� ולפתח תוכניות מחקר יישומי 

במשרה תקניי  אנו מציעי לאפשר לחברי סגל .למכללות לעצב את תוכניות הלימודי שלה�

בהכנסות הנובעות מתמיכה להפחית את שעות ההוראה שלה על ידי המרת שעות אלו מלאה 

על חוזי המחקר לכלול מימו� הוצאות תקורה וציוד . מחקריה המתקיימי בתחומי המכללהב

  .חיוני שיישאר לאחר סיו המחקר בידי המכללה

  

הקר� הלאומית  מטע המשתתפי במחקר הנתמ� על ידי מענקל חברי סגיש לאפשר ל .1

למדע או כל קר� אחרת מסוג זה להשתמש בכספי התקורות המועברי למכללה על ידי 

וכ� עבור הוצאות של חברי הסגל  ההוראההקר� לצור� תשלו עבור הפחתה בשעות 

  המארחת לא המכללה, אול). ל"כולל הוצאות נסיעות לחו(אחרות הקשורות למחקר

  .תהיה זכאית למענקי עבור ציוד מדעי או כל מלגה אחרת למעט זאת שהוזכרה לעיל

אנו ממליצי שתשתיות המחקר הניסוייות באוניברסיטאות תועמדנה לרשות חברי סגל  .2

 במחיר זהה לעלות בה מחויבי , כלומר(מהמכללות הטכנולוגיות במחירי עלות תקניי

 לאמ/ הצעה )ת"ות(לתכנו� ולתקצוב  על הוועדה, לדעתנו. )חברי סגל מהאוניברסיטאות

   .מטע הקר� הלאומית למדעכבד זו כתנאי מקדי לאישור מענקי לציוד מחקרי 
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  :תוכניות לימודי� לתואר שני

במכו� הטכנולוגי רק (כמעט ואינ� קיימות במכללות ) ללא תזה( לתואר שני לימודיתוכניות 

תתבססנה התכניות הקיימות ויבוצעו א לאשר תוכניות נוספות עד שאנו ממליצי ל). חולו�

 תוכניות לימודי מעי� קיו דיה המצדיקה המצבת סגל גדול דבר שיאפשר ,המיזוגי הנדרשי

לעת עתה יש לרכז את כל תשומת הלב במחלקות להנדסת חשמל בשיפורי על פי ההנחיות . אלה

) ע תזה(ה ייתכ� ותוכניות נוספות לתואר שני לדעתה של הוועד. וההמלצות שפורטו לעיל

א� אל אחת א� היא לא בחנה , )איל�+למשל באוניברסיטת בר(תוקמנה ע הזמ� באוניברסיטאות 

  .באוניברסיטאות או במכללותמבי� התכניות המצפות לאישור 

  

 


