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I. מינוי הועדה והנחיות לעבודתה.  

להערכת איכות  וועדה )ג"להל� המל(מינתה המועצה להשכלה גבוהה  2005בחודש נובמבר 

  :להל� חברי הוועדה. יקה במוסדות להשכלה גבוהה בישראלהלימודי בתחו הפיס

ר "יו, האוניברסיטה העברית בירושלי, יקה מכו� רקח לפיס– חנו� גוטפרוינד' פרופ •

  הוועדה

 אביב&אוניברסיטת תל, רונומיהיקה ואסטס לפיס" ביה– דניאל אשרי' פרופ •

 איל�&אוניברסיטת בר, יקה המחלקה לפיס–משה דויטש ' פרופ •

, אוניברסיטת קליפורניה סנטה ברברה, יקה המחלקה לפיס– יימס לנגר'ג' פרופ •

 ב"ארה, קליפורניה

 חיפה,  מכו� טכנולוגי לישראל–הטכניו� , יקה המחלקה לפיס– סטיב ליפסו ' פרופ •

  

  וועדה מטע המועצה להשכלה גבוהה מרכזת ה–ה אלו  סעלי' גב

  

במסגרת עבודתה התבקשה הוועדה לבחו� את דוחות ההערכה העצמית שהוגשו על ידי 

לערו� ביקורי במוסדות אלה ולסכ את הערכתה ואת המלצותיה , המוסדות השוני

ח כללי שיכלול את "התבקשה הוועדה להגיש דו, בנוס�. בדוחות נפרדי עבור כל מוסד ומוסד

כתב המינוי בצרו� . וות דעתה לגבי תחו לימודי זה במערכת ההשכלה הגבוהה בישראלח

  .Iב בנספח "מצ) TOR(הנחיות ממליצות לעבודת הוועדה 

יקה עדה לגבי מצב הלימודי� בתחו� הפיסח זה מתייחס לחוות דעתה הכללית של הוו"דו

  .במוסדות להשכלה גבוהה בישיראל

  

  :יקה הדמיי בתחו הפיסמעניקי תארי אקהמוסדות ה

•   האוניברסיטה העברית בירושלי

 אביב&אוניברסיטת תל •

 גוריו�&אוניברסיטת ב� •

 הטכניו� •

 איל�& אוניברסיטת בר •

 מכו� וייצמ� למדע •

  בירושליבית הספר הגבוה לטכנולוגיה •

  

למעט המכללה , כל המוסדות מקיימי פעילויות מחקר נרחבות ותכניות לתואר שני ושלישי

פעילות מחקרית מצומצמת יותר המקיימת , "ספר הגבוה לטכנולוגיה בירושליבית ה"

מקדישי , למעט מכו� וייצמ�, כל המוסדות, ע זאת. תואר ראשו� בלבדל תכנית לימודיו

 של יקה ובמחלקות אחרותמת התואר הראשו� במחלקות לפיסמשאבי רבי להוראה בר

  .מוסדותיה

  



 3

II.  עבודת הוועדהתהליכי  

ולהגיש את , התבקשה להערי� את תכניות הלימודי במוסדות השוני מכל הבחינותהוועדה 

תוכניות  לא זה נכו� להתייחס הלא יהי, לדעתה של הוועדה .הערכותיה ואת המלצותיה

. היק� תוכניות המחקר ואיכות� מבלי להתייחס ג אל , בכל מחלקה ומחלקההלימודי

   . משנהוזה ומשפיעי אחד עלבאלה קשורי זה שני תחומי פעילות , במוסד אקדמי מחקרי

  

של ת מפורטחוברו במענה לרשימה , דוחות ההערכה העצמית שהוגשו על ידי המוסדות

ת אלה התייחסו למשימת ברור לנו שהצוותי שהכינו דוחו. ג"המלשאלות והנחיות 

ונה מקיפה תממספק ת ר התיאורי והסטטיסטי שנכלל בדוחוהחומ, באופ� כללי. ברצינות רבה

 מבנה תוכניות הלימודי ותוכניות תמונה בהירה על , והסטודנטיהפקולטות,  המחלקותעל

.  העומדי בפני מחלקות אלוהבעיות והאתגרי,  הקשייתמונה מפורטת עלו, הפיתוח שלה�

הוועדה . חוות דעת ובהכנותיה לביקורי במוסדותבניסוח ת סייעו לחברי הוועדה הדוחו

וועדה נמסר ל, במספר מקרי. תחודות על העמל הרב שהושקע בהכנת הדומודה למוס

 למעורבי בו להגיע להבנה ברורה יותר לגבי מצב שתהלי� ההערכה העצמית סייע

  .מחלקותיה ולגבי נושאי טעוני שיפור

  

 בהנחיותמספר מרכיבי משמעותיי בכל תהלי� הערכה עצמית היו חסרי , ע זאת

נכללי  ,ג לא נענו, בדר� כלל, ומשו כ�, שאלות שלא נשאלו במפורשב. שנמסרו למוסדות

מה� ? כיצד רואה עצמה המחלקה במסגרת הרחבה של תחו הלימודי: הנושאי הבאי

כיצד משפיעות פעילויות המחקר על תוכניות ? המחקרקבוצות נקודות החוזק והחולשה של 

ויות של סטודנטי לתואר שני ושלישי על היק� הקורסי המוצעי ועל האפשר, הלימודי

 לגמלאות של חברי סגל שוני על האיזו� כיצד תשפיע פרישת? ת נושאי לתזותבבחיר

, כיצד ישפיע דבר זה על תוכניות הלימודי? הקיי בי� נושאי שוני הנלמדי במחלקה

במהל� הוועדה ניסתה לברר נושאי אלה ? וכיצד מתכננת המחלקה להתמודד ע בעיה זו

בזמ� הקצר שעמד ביסודיות א� לא היה באפשרותה לבחו� סוגיות אלו , הביקורי במוסדות

   .לרשותה

  

: להל� דוגמא ספציפית ליחסי ההדדיי הקיימי בי� איכות ההוראה לבי� פעילות מחקרית

עשרה . יקת לייזר חוקר המנהל מעבדת מחקר בתחו פיסהוועדה נפגשה ע, באחד המוסדות

כי במוסד זה , במעבדה אי� טכנאי מחקר. י לתואר שני ושלישי עובדי במעבדה זוסטודנט

בעקבות ירידה במצבת הסגל ועומסי העבודה . אי� מימו� לטכנאי בפרוייקטי מחקריי

 כיצד משפיע מצב זה . בכל סמסטרמלאי חוקר זה ג מלמד שני קורסי , בהוראההכבדי

ד משפיעה איכות המחקר על הכשרת של הסטודנטי וכיצ, על איכות המחקר במעבדה זו

  .לא היה באפשרותה של הוועדה לעמוד על התשובות לשאלות אלו? לתואר שני ושלישי

  

� הערכה של האופ� ההול לערו, אול. ג"המלהנחיות הוועדה עשתה ככל יכולתה במסגרת 

ות כל מוסד למנ לעודד בישראל הוא אוניברסיטאות המחקרביקה תוכניות הלימודי בפיס

אשר תשהה במוסד במש� מספר , חוקרי בעלי הכרה בינלאומיתמ ועדת בדיקה המורכבת
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 נוהג זה מקובל במוסדות אקדמיי ברחבי העול .ההוראה והמחקרימי ותערי� את מצב 

  .אנו ממליצי לכל המוסדות לנהוג בדר� זו. ואומ* ג ברוב המוסדות בישראל

  

III. קפואופי תחו� הלימודי� והי  

  :יקההלימודי� לתואר ראשו  בפיסתכניות  .1

וכ� בהתנהגות� של מערכות , הבנת� וחיזויי�, יקה עוסקת בהתבוננות בתופעות טבעיותהפיס

, סוגיות סביבתיותכמה  ובהתחו עוסק בשאלות יסוד לגבי טבעו של היקו. מעשה ידי אד

רעיונות יותר ויותר , �ע הזמ. פרקטיות וטכנולוגיות שה� מ� החשובות ביותר בעת הזו

, כגו� כימיהמתחומי קרובי  מניעי התפתחויות בדיסציפלינות ושיטות מתחו הפיסיקה 

  .רפואה ומדעי החיי והסביבה, מתמטיקה, מדע חומרי, הנדסה, מדעי המחשב

  

 לסטודנטי המתכנני להמשי� לעסוק נועדומודי לתואר ראשו� בפיסיקה תוכניות הלי

 על.  בפיסיקהוכ� לסטודנטי המעונייני בהשכלה רחבה) יה או באקדמיהבתעשי(במחקר 

מכאניקה ,  אלקטרומגנטיותנמני, שההשתתפות בה היא חובה, בסיסייה קורסיה

על . החומרותכונות תופעות גליות , פיסיקה סטטיסטית ותרמודינאמיקה, קוונטית וקלאסית

 , כגו� פיסיקה אטומית, בתחומי שוניג את יישו עקרונות היסוד ללמוד הסטודנטי

 מצבי צבירה אסטרופיסיקה ופיסיקה של, חלקיקי יסודייפיסיקה של  ,גרעיניתפיסיקה 

הבנת של איכות  על תוכנית הלימודי לתרו ל,בנוס�. זורמיו פלאסמה, מוצקי

 את זאת נית� להשיג. הסטודנטי בכל הנוגע להתפתחויות האחרונות בתחו הפיסיקה

בנושאי כלליי המיועדות ליידע את הסטודנטי מיוחדות באמצעות סדרות הרצאות 

לדעתה של . בנעשה בעול הפיסיקה בכלל ובפעילויות המחקר במוסד בו ה למדי בפרט

ברמה שאיננה מחייבת דרישות קד רבות קורסי רשות יש להציע מגוו� רחב של , הוועדה

  .מידי

  

ע , בישראל כוללות את כל הנושאי והמרכיבי שנמנו לעילתוכניות הלימודי במוסדות 

ומשאירות מעט מידי מקו  שתוכניות אלו מובנות יתר על המידהמתרשמת הוועדה , זאת

, הוועדה מאמינה שיש להעניק לסטודנטי מידה מסוימת של חופש בחירה. קורסי בחירהל

. עניינות והעדפותיה האישיותעל פי הת, כ� שיוכלו לחקור נושאי שוני בתחו הפיסיקה

ג במוסדות שבה . נראה שקיימת הסכמה כללית בי� הסטודנטי והסגל לגבי נקודה זו

באופ� משמעותי מגוו� קורסי הבחירה צומצ , תוכנית הלימודי מאפשרת בחירה חופשית

 קורסי המופיעי בשנתו� אינ, במקרי רבי, יתרה מזאת. בעקבות הירידה במצבת הסגל

  .מינימו מכסת משתתפיהקובע תנאי שאינ עומדי בבגלל מתקיימי למעשה 

  

  שק בי  לימודי תיכו  ואוניברסיטההממ .2

ידע לכלל סטודנטי את ה הביאלמטרתה של תוכנית לימודי לתואר ראשו� בפיסיקה היא 

ש ע כ� להפגיו,  במגוו� תחומיתופעותיהו  עקרונותיה,חוקי הפיסיקהשל  ייסודיוהבנה 

השגת מטרות אלו במהל� שלוש שני אינה . מתמטיות וחישוביות, יותמגוו� שיטות ניסוי

השגת מטרות אלו הפכה קשה  .והיא מצריכה משאבי רבי ותכנו� מדויק, משימה פשוטה
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הכנה ע בשני האחרונות  ה לאור העובדה שסטודנטי רבי מגיעי לאוניברסיט יותר

 –תהיינה הסיבות למצב זה אשר תהיינה . פיסיקהבה ו במתמטיק,שלא כבעבר, דלה

 באיכות ההוראה בבתי הספר התיכוניי או רפורמות בתוכניות הלימודי הידרדרות

 –התיכוניות מאפשרות לתלמידי לבחור בתוכניות הכוללות פחות שעות לימוד בפיסיקה 

 היא פערי  התוצאה. ושוב במהל� ביקורי הוועדה במוסדות סוגיה זו הועלתה שוב

תופעה שלעיתי מעכבת את התקדמות , כיתותאות� משמעותיי ברמת של הסטודנטי ב

סטודנטי בעלי  בקרב שנוצרי פערי הולכי וגדלי ובמקרי אחרי גורמת לכ�, הכיתה

על המחלקות לפיסיקה להתמודד ע בעיה זו באמצעות , לדעתנו.  יותרהכנה ברמה נמוכה

במהל� שנת , מתמטיקהבסטודנטי חסרי הכשרה נאותה בפיסיקה והצעת עזרה מיוחדת ל

  .חודשי הקי*מהל� הלימודי הראשונה או קוד לכ� במכינה ב

  

  הוראהמעבדות  .3

קורסי מעבדה חייבי להוות חלק ,  על כ�.מדע ניסויי, בראש ובראשונה,  היאהפיסיקה  

יקה לחוות את תופעות הטבע על הסטודנטי לפיס.  בכל תוכניות הלימודיחשוב ויאינטגראל

ברוב . ועל חלק זה מתוכנית הלימודי להיות מאתגר ומעניי�, הנלמדות בקונטקסט ניסויי

מטרת של ניסויי המעבדה היא להעניק לסטודנטי ניסיו� מוחשי בנושאי , המקרי

 א� לעיתי ה ג עוסקי בנושאי נוספי שלא נידונו בקורסי , בהרצאותהנלמדי

ניתוח והגשת תוצאות ומסקנות בעל הסטודנטי לפתח מיומנויות , כמו כ�. טאלייהפרונ

שיש בה מקו ליוזמת , 'פרויקטי פתוחי'בההשתתפות .  ובכתיבת דוחותתיאורטיות

אמורה לפתח את מיומנויותיה של הסטודנטי בתחו המחקר והתכנו� , התלמידי

כה וכ� את יכולותיה בכל הקשור להער, )יתבאמצעות השימוש במאגרי מידע וספרות מקצוע(

   . המסקנות התיאורטיות והמדידות בניסויביקורתית של ההקשרי בי� 

  

מצאנו , וכפי שציינו בדוחות הנפרדי לגבי כל מוסד ומוסד, לאחר ביקורינו במעבדות הלימוד

 יוזמה ואינ מאפשרי כל" ספר בישול"שהניסויי המתנהלי במעבדות ה בעלי אופי של 

זו הייתה ג הביקורת . במיוחד בשנת הלימודי הראשונה והשנייה, מצד הסטודנטי

 ייתכ� שאי� אפשרות להימנע מתופעה זו .העיקרית ששמענו מפי הסטודנטי אית נפגשנו

יש לתכנ� את שיעורי המעבדה . רבהבתשומת לב א� יש להתייחס לנקודה זו , לחלוטי�

. שנייה באופ� מודע כ� שיפתחו מערכת מיומנויות ספציפיותלסטודנטי בשנה הראשונה וה

, כולל שיטות טיפול במידע וניתוח טעויות, על הסטודנטי להכיר מגוו� רחב של שיטות ניסויי

מפני טעויות באופ� אפקטיבי ולת להישמר היכ, כלומר, ביקורתיתתודעה ויש לעודד לפתח 

  . הניסויי ולהפיק את כל המידע הכלול בנתונישיטתיות

  

פרויקטי 'על תוכניות הלימודי לכלול , בנוס� לניסויי המתוכנני מראש והמובני

 .ע פרויקט מרכזי במהל� שנת הלימודי השלישית, רצוי בכל שלוש שנות הלימוד', פתוחי

ה , ע זאת; ברור לנו שפרויקטי מעי� אלה מצריכי משאבי וזמ� של סגל העובדי

הכרות לימודי חשוב ומסייעי לסטודנטי לרכוש מיומנויות ניסוייות ומהווי מרכיב 
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העבודה על פרויקטי משמשת ג כלי מועיל בפיתוח . ומכשור שיטות מעבדהשל  מבוססת

  .וכתובהמילולית מיומנויות תקשורת 

  

תמיכה , מקו וסביבה: איכות של שיעורי המעבדה נקבעת על פי אמות המידה כדלהל�

, אפשרויות היצירתיות והיוזמה הניתנות לסטודנטי, רמת הניסויי, ות הציודאיכ, טכנית

יש להוסי� על אלה . איכות החומר הלימודי ומידת התיאו ע הקורסי הפרונטאליי

מספר המתרגלי ואיכות ומעורבות של ,  הרמה האקדמית של צוות העובדיאתולהדגיש 

א� , פרטניי למוסדותת הה הללו מופיעי בדוחוממצאינו לגבי כל אמות המיד. חברי הסגל

מעבדה המוצעי במוסדות ברצוננו לציי� כא� שמצאנו הבדלי משמעותיי בי� שיעורי ה

יש להקצות תקציבי , באופ� ספציפי. יש מקו רב לשיפור בתחו זה, באופ� כלליו, השוני

ג ללא תקציבי ,  מקומכל. לחידוש ציוד מיוש� ולמודרניזציה של ניסויי שעבר זמנ

אפשר ללמוד פיסיקה מעניינת . ות במעבדות הלימודיות המתקדמותאפשר לשפר רב, אלה

של אפשרות נוספת היא שילוב . ומודרנית מתו� ניסויי פשוטי המבוססי על ציוד לא יקר

  . ואינו בשימושמעבדות המחקרציוד חדיש יותר שנמצא ב

  

 .ואנו ממליצי למוסדות אלה לפעול באופ� מיידי,  קבילאינוכמעט המצב , במקרי מסוימי

 פיסיקה במכו� וייצמ� למדע הפקולטה למענו מפי דיק�הערה שש שה ברצוננו לציי�בהקשר זה

�הסטודנטי המגיעי לתוכנית לתואר שני בפיסיקה ה בדר� כלל בעלי הכנה נאותה ש על כ

 לגבי המערכת תקפה ,סיקה ניסוייתא� פחות מנוסי בכל הקשור לפי, בפיסיקה תיאורטית

  .כולה

  

  הוראת המתמטיקה .4

מנסחי מושגי המהווה מסגרת שבאמצעותה , הפיסיקה מסתמכת על המתמטיקה

 מתמטית סבירה יכולת. ומכמתי מודלי של חיזוימודלי ספציפיי בוחני , פיסיקאליי

נושאי . י פיסיקהמהווה מרכיב משמעותי בלימוד, לפיכ�המתמטיקה .  לפיסיקאיחיונית

חשבו�  ה, שבה על כל סטודנט לפיסיקה לרכוש ידע בסיסי, היסוד במתמטיקה

ת אנליז, משוואות דיפרנציאליות, תורת ההסתברות, אלגברה ליניארית, ליאאינפיניטסימ

קיימי אופני שוני לשלב את לימודי המתמטיקה בתוכניות . תונומריושיטות  פורייה

, השתתפות בקורסי הניתני על ידי סגל המחלקה למתמטיקה, משלל; הלימודי בפיסיקה

שילוב , השתתפות בקורסי מיוחדי לסטודנטי לפיסיקה המועברי על ידי פיסיקאי

  .'נושאי מתמטיי בקורסי פיסיקה ספציפיי וכו

  

אחד המועבר על ידי המחלקה בסיסי קיי לפחות קורס , בכל התוכניות אות� בחנו

כי הוא מפגיש את הסטודנטי לפיסיקה ע החשיבה , לשבח דבר זה ראוי .למתמטיקה

תוכניות הלימודי שבה� רוב הוראת המתמטיקה , ע זאת. הקפדנית של המתמטיקאי

 חוסר בעיקר על סטודנטי וחברי סגל עוררו ביקורת בקרב, נעשית על ידי מתמטיקאי

פיתחו קורסי שחלקות לפיסיקה המאות�  שאנו התרשמנו. תיאו ע הקורסי בפיסיקה
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ובנושאי דומי  שיטות בפיסיקה תיאורטית ,מקיפי בנושאי שיטות מתמטיות בפיסיקה

  .ומשולב היטב במתמטיקההול  לסטודנטי רקע מעניקות

  

  וסגל זוטרכיתות תרגול   .5

א� אינ� מספיקות על מנת לסייע , הרצאות פרונטאליות מהוות מרכיב בסיסי בהעברת ידע

, ולא פסיבי בלבד, על הסטודנטי למלא תפקיד אקטיבי, לש כ�. ודנטי לעכל ידע זהלסט

על . 'וכומשימות פרויקט , הדרכה, תרגולב  צריכות להיות מלוותהרצאותה. בתהלי� הלמידה

לצבור ניסיו� בניסוח בעיות במונחי , הסטודנטי ללמוד לפתור בעיות באופ� שיטתי

מיומנויות אלו מהוות מרכיב . וגיות המפתח באות� בעיותמדויקי וללמוד לזהות את ס

 רכישת מיומנויות .ויישומ� תלוי בקיומו של סגל זוטר מיומ� והול, מהותי בתהלי� הלמידה

תרגילי הבית וא )  סטודנטי30&20(אלו תהיה אפקטיבית רק א תתבצע בכיתות קטנות 

 בכיתה או באופ� פרטי בשיחות אישיות ויידונויינת� לה ציו� או הערכה , ייבדקו בקפדנות

  .בי� הסטודנטי והמתרגלי

  

תקציבי המיועדי . במהל� השני האחרונותקשות  אספקט זה של תהלי� ההוראה נפגע

הקטנת . לתשלו לסטודנטי לתואר שלישי אשר ישמשו כמתרגלי צומצמו באופ� משמעותי

הסטודנטי אינ זוכי . מקובלמותר ההסגל הזוטר גרמה להגדלת כיתות התרגול מעבר ל

באופ� , במקרה הטוב, כי עבודות אלו נבדקות, להתייחסות לשעורי הבית שה מכיני

  . למצוא לה פתרו� מיידיויש, תופעה זו הפכה בעיה מרכזית במערכת כולה. אקראי

  

ייתכ� ואפשר יהיה לשפר את המצב באופ� חלקי באמצעות תכנו� יעיל יותר של שימוש 

על ידי שימוש מתקד יותר בכלי של טכנולוגיית מידע ובעזרת עבודה , משאביב

  לא באמצעות ,ומכל מקו, )ממלאי תפקיד נכבדשכבר (התנדבותית של חברי סגל גמלאי

מסוג זה הפעלת אמצעי . של חברי הסגל ומטלות אחרותהוראה  מטלות שלנוספת העמסה 

  .כ� על איכות ההוראהאיכות המחקר ובאופ� הרסני על ע יתשפ

  

  תוכניות משותפות ע� תחומי לימוד אחרי� .6

 משתקפי במגוו� דיסציפלינות אחרותשל הפיסיקה ע ההשקה יחסי הגומלי� ונקודות 

הדרישה לתוכניות מעי� אלה וההתעניינות . תוכניות משותפות ע מחלקות ופקולטות אחרות

  .ניות ההוראה של המחלקות השונותוה� מהוות מרכיב חשוב בתוכ, בה� הולכות וגוברות

ע , ע מדעי המחשב, תוכניות משותפות אלו משלבות פיסיקה ע מתמטיקה, בדר� כלל

ע כל תחו ) כחוג מרכזי(או מציעות שילוב של פיסיקה  חומרי ע מדע, הנדסת חשמל

  .מחלקות אחרות שאינ� קשורות לפקולטות למדעי הטבעתחומי מממדעי החיי וא� ע

 ואילו אחרות מובילות לתואר, בפיסיקה) .B.Sc( מעניקות תואר ראשו� אלהתוכניות מה מכ

הקורסי הבסיסיי בפיסיקה משותפי לכל התוכניות ונראה . המקצועות בשני –משולב

 המגוו� הרחב של , ע זאת. של המרצי באופ� משמעותיההוראה עומסי על שאינ מוסיפי

מעלה את מספר הסטודנטי בכיתות ומשפיע על , י רביתוכניות מסוג זה מצרי� משאב

סגל זוטר בכמות נאותה וכ� על יכולת� להציע לסטודנטי להעמיד יכולת� של המחלקות 
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המלצנו למחלקות , הפרטניי למוסדותבדוחות . לפיסיקה מגוו� סביר של קורסי בחירה

ולבדוק את , ות לימודימסוימות לבחו� מחדש את יכולת� להציע מגוו� כה רחב של תוכני

  .השפעת� של תוכניות אלו על מערכת הלימודי הכללית של המחלקה

  

הוא ל התוכניות המשותפות המוטל על הסטודנטי בכעומס העבודה בהוראה פרונטאלית 

הניסיו� מלמד . שנתיות&תוכניות המוגדרות מראש כתוכניות תלתב במיוחד , ביותרכבד

לא ברור לוועדה מדוע .  שני הוא משימה כמעט בלתי אפשריתשסיו תוכניות אלו תו� שלוש

התרשמנו שהסיבות . שנתיות&שנתיות ואחרות ארבע& תוכניות אחדות מוגדרות כתוכניות תלת

יש להבהיר נקודה זו בדיוני .  ניהוליות ותקציביות ולאו דווקא אקדמיות במידה רבהלכ� ה�

  .ג" לבי� הגור המתאי במל המוסדותבי�

  

  את הפיסיקה בתוכניות הלימודי� של מחלקות אחרותהור .7

אספקט נוס� בתחו הוראת הפיסיקה הוא הצור� בקורסי בסיסיי בפיסיקה בתוכניות 

זוהי משימה חשובה . הנדסה ובבתי הספר לרפואהפקולטות לב, הלימודי של כל מדעי הטבע

ציא משימה זו אל והמשאבי הנדרשי כדי להו,  של המחלקות לפיסיקהבמסגרת האחריות

. הנהלות המוסדות כאשר ה� מתקצבות את המחלקותי "הפועל צריכי להילקח בחשבו� ע

 פרטעל חברי הסגל בנוספי  וראהעומסי המטילה  ו של המחלקות לפיסיקהאחריות ז

אביב ואוניברסיטת &אוניברסיטת תל, הטכניו�( המציעי תכניות נרחבות בהנדסהבמוסדות 

 חברי הסגל מהווי כמחצית מעומסי ההוראה של" שירות"קורסי דות אלה במוס. )גוריו�& ב�

  . לפיסיקהבמחלקות

  

 מנוסי משימה זו ברצינות ומקצות לה מרציהפקולטות לפיסיקה מתייחסות ל, באופ� כללי

של ובהיקפו התרשמנו שקיימת הידרדרות הדרגתית באיכותו , זאתיחד ע  .ואפקטיביי

במסלולי ור בסגל זוטר תומ� חמור יותר בקורסי אלה מאשר המחס.  זהערו* לימודי 

המחלקות " (הלקוחות"תוכניות אלו מנוהלות על ידי , בדר� כלל.  לתואר בפיסיקההמובילי

במפגשינו .  אלה הדרישות בקורסיהפחית אתואלה מבקשי ל, )רפואה וכ� הלאה, להנדסה

שמענו , )ינ� מחלקות לפיסיקהלא נפגשנו ע סטודנטי ממחלקות שא(ע חברי סגל 

  . באופ� משמעותי שהיא מתחת לסבירשקורסי אחדי מתקיימי ברמה

  

  בדוח כי משימה זו מטילה עומס כבד על המחלקות לפיסיקה ומשפיעה נושא זהאנו מצייני

איכות של  השפעת .פרטניי למוסדותכפי שציינו בדוחות ה, על איכות ההוראה והמחקר

של הסטודנטי הכשרת של המחלקות לפיסיקה על " שרות"תני כקורסי אלה הני

   .אות� מחלקותהרלבנטיי לבדוחות ההערכה צריכה להיבח� מהמחלקות האחרות 

  

  לימודי� לתואר שני ושלישי .8

וכ� ,  בפיסיקה ממלאי תפקידי מובילי בתעשייה.Ph.D & ו.M.Scבוגרי בעלי תואר 

רמת הלימודי . י רבי בנוס� לתחו הפיסיקהתפקידי מחקר באוניברסיטאות בתחומ

ועל כ� תעיד העובדה , י סטנדרטי בינלאומייפגבוהה על בעבר המתקדמי בישראל הייתה 
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 וכ� כחברי סגל באוניברסיטאות מובילות אטדוקטור&שבוגרי רבי התקבלו למשרות פוסט

  .באירופה ובצפו� אמריקה

  

יסיקה בכל האוניברסיטאות כוללות השתתפות הדרישות לקבלת תואר שני או שלישי בפ

אות ההנחה היא שתוצ .במספר קורסי קבוע וכ� כתיבת תזה מחקרית בהנחיית חבר סגל

 על מנת לאפשר את פרסומ� בירחו� מקצועי בעל ש המחקר תהיינה משמעותיות דיי�

  .בינלאומי

  

ושני , נחה לבי� הסטודנטבי� המ, יומי& כמעט יו, תכנית לימודי מעי� זו מצריכה קשר הדוק

  .הזמ� המוקדש לכ� נשחק באופ� רציני, בפועל. מצוא את הזמ� לכ�הצדדי חייבי ל

  

 שלעל הסטודנטי לשמש כמתרגלי , כחלק מתוכנית הלימודי לתואר שני או שלישי

אמנ תפקידי אלה . ' שיעורי מעבדה וכובהדרכה ובהוראה של, סטודנטי לתואר ראשו�

א� ה ג גוזלי זמ� יקר , ת ללימודיה של הסטודנטי לתארי מתקדמיתורמי רבו

אסור שהעומס הזה יפגע באפשרות להשלי את . מהזמ� המוקדש לעבודת המחקר שלה

  . עבודת המחקר בזמ� המוקצב ללימודי התואר

  

מעמידות בסכנה את הרמה הנוכחית הגבוהה של של העת האחרונה מספר התפתחויות 

   .מתקדמילתארי הלימודי

1.  במצבת הסגל מגבילי את מספר הסטודנטי המתקבלי ללימודי קיצוצי

  .מתקדמי

 את הזמ� שחברי סגל מסוגלי להקדיש תמצמצמבהוראה עומס הגברת ה .2

 .לסטודנטי לתואר שני ושלישי

גורמי  ,עקב קיצוצי תקציביי במעבדות המחקר התמיכה הטכנית צמצו .3

טודנטי נאלצי לעסוק באחזקת הציוד ובתפקידי לכ� שחברי הסגל והס

, יותר מהמינימו הקייציוד פרויקטי המצריכי , בנוס�. טכניי אחרי

  .לטובת פרויקטי שבה נית� להשתמש בציוד וברכיבי סטנדרטיינדחי

4.  הצמצו בתמיכה הכספית המוצעת לסטודנטי לתואר שני ושלישי מאל* רבי

וכ� מצטמצ הזמ� שעומד לרשות ,  במשרות חלקיותמה לעבוד לפרנסת

לתואר נוספי חברי הסגל נמנעי מלקחת סטודנטי , מצד שני. לצרכי מחקר

 הדרישה ההולכת בגלל,  ג א יש לה זמ� ורעיונות מחקר עבורשני ושלישי

 .וגוברת מחברי הסגל להשתת� במימו� מלגות הסטודנטי

 לתואר שני ושלישי המשמשי כמתרגלי עומס העבודה המוטל על סטודנטי .5

שמספר� עולה ,  לא כולל שעות קבלה אישיות,ש" ש12לעיתי עד , גבוה במיוחד

עומס זה מצמצ א� הוא את הזמ� הנותר . ככל שהכיתות גדולות יותר

 .לסטודנטי לעסוק בעבודות המחקר שלה
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די לתואר שני על מנת להימנע מהידרדרות חמורה באיכות� של תוכניות הלימו

  .יש לספק את המשאבי הדרושי לפתרו� הבעיות שנמנו לעיל, ושלישי

  

IV. הסגל מצבתפיתוח   

   הסגל מצבתגודל .1

 היא הירידה  בשני האחרונות ביותר של המצב התקציבימתוצאותיו הבולטות אחת

תיארנו את הפרטניי למוסדות בדוחות . המשמעותית והמהירה בגודל מצבת הסגל האקדמי

, בדוח זה. של תהלי� זה על תוכניות ההוראה והמחקר במוסדות השוניהמזיקה פעה ההש

 יעדיהשיאפשר למחלקה למלא את ,  מהו הגודל הסביר–ברצוננו לבחו� שאלה כללית יותר 

תשובה אי� ? לזו הקיימת באוניברסיטאות המובילות בעולשתשווה ברמה , מחקרבהוראה וב

 במבנה ובנסיבות, התפתחות המקומיתב, במידה מסוימת, ויהדבר תל.  לשאלה זומדויקת אחת

כל נית� להציע אמות מידה ועקרונות מסוימי שעליה יש לבסס , ע זאת. המיוחד לכל מוסד

  : שאלה זוניסיו� להשיב על

דבר זה תוא את . האוניברסיטאות בישראל אימצו את המודל המשלב הוראה ומחקר •

הגת על ידי שהוראת הפיסיקה צריכה להיות מונ, עדהלה שותפי ג חברי הוו, התפיסה

  .מדעני פעילי ומצטייני

בכל , יעלהלא מרכזית תוכנית מחקר שמצופה ממנו להוביל עומס ההוראה של חבר סגל  •

 .'בנוס� למספר מטלות אחרות כגו� ארגו� סמינר וכו,  על קורס אחד, זמ� נתו�

 . סטודנטי לתואר שני ושלישי5&3להנחות עבודות מחקר של מצופה כל חבר סגל מ •

בחופשה ללא תשלו  מחברי הסגל נמצאי בכל זמ� נתו� בשבתו� או 20%&15%&כ •

 .הקשורי למחקר

  

למסקנה אותנו מובילי , קורסי חובה ובחירהסביר של היק� ב  גובהתחשב, שיקולי אלה

 בתוכנית תחומי הפיסיקה העיקרייאת השואפת לכלול   מחלקהשלגודל מינימאלי הש

עמוסות במיוחד וא� יותר מזה במחלקות ,  חברי סגל45&40&כהינו  ,ההוראה והמחקר שלה

,  ברצוננו לציי� שבנוס� לגודל הסגל.למחלקות אחרות במוסד שה� מספקות" שירות"במטלות 

תכנו� ופיתוח הווה מרכיב חיוני ב מאיזו� נכו� בי� פיסיקאי תיאורטיי ופיסיקאי ניסויי

  .הסגל

  

   תכנו  לטווח ארו�.2

ואתגר עבור כל מחלקה אקדמית ועבור ההנהלות מהותית תכנו� לטווח ארו� מהווה משימה 

תקציביי קיצוצי , דבר זה נכו� במיוחד בתקופות של הקטנת משאבי. של כל המוסדות

 פיתוח הסגל ותכנו� בכלל זהנושאי מרכזיי .  לגמלאותמואצת בשיעור הפרישהועליה 

בחינת תהלי� . דוחות ההערכה העצמיתברוב , א בכלל, נידונו מעט מאוד,  ארו�לטווח

א� זה , הוא חשוב, עתידה והאתגרי העומדי בפניההחשיבה על  ,מעמדה של המחלקה

המערכת עומדת בפני מחסור ברור . בעיות שצוינו לעיליכול להוות פתרו  ללא כשלעצמו 

  .לידי פתרו לא יביא בשו� אופ    בלבד שתכנוברמה כזו , מאוד במשאבי�
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חסרי שנמצאו בדוחות הנוגעת ל IIברצוננו להבהיר את הערתנו מסעי� , אחר הדברי האלה

  :בי� השאלות שלא נענו כלולות השאלות הבאות.  בהקשר זהההערכה העצמית

או עשר כמה מה יפרשו לגמלאות במהל� חמש ? הגילאי של חברי הסגלהתפלגות  ימה •

   ? במחלקהתתי הדיסציפלינותכיצד תשפענה פרישות אלו על איזו� ? אותהב השני

פיסיקת , �גרעיפיסיקת ה,  מוצקמצבכגו� הדיסציפלינות הא האיזו� הקיי בי� תתי  •

שק� את צרכי המחלקה ואת  מ',תחומיי וכו&מדעי בי�, פיסיקה&ביו, חלקיקיה

 ?באיזה כיוו�, וא כ�? זה לשנות איזו� מבקשתהא המחלקה ? אפשרויות המחקר שלה

הא המחלקה רוצה ?  חדשי בעתידגבי מינויייש למחלקה ל, א בכלל, איזו אפשרות •

 ?להתרחב או להצטמצ

המיועדי חברי הסגל בי� איזה אחוז מ? כיצד מתקבלות החלטות לגבי מינויי וקביעות •

י בישראל בהשוואה למוסדות אחר? קביעות אכ� קיבלו קביעות בעשור האחרו�לקבל 

 ? באיזה מקו נמצאת המחלקה מבחינת גיוס חברי סגל חדשי–ל "ובחו

 

ותשובות ספציפיות , ברבות משאלות אלה במהל� הביקורי במוסדותבקצרה הוועדה דנה 

שעל א� העובדה התרשמותנו הכללית היא . הפרטניי למוסדותאחדות צוינו בדוחות 

מעט מאוד חשיבה , רישות בעתיד הקרובשמחלקות רבות צופות כמות משמעותית של פ

הסיבות השכיחות ביותר שהושמעו באוזנינו לתופעה . למילוי מקומ של הפורשיהוקדשה 

 של מועמדי זמינות נמוכה , וודאות&זו ה� היעדר הרצו� לתכנ� לעתיד במצב של אי

  .פנוייוודאות תקציבית ואחרת לגבי תקני &וא� אי, תחרות ע מוסדות אחרי, מתאימי

  

בי� הנוכחי איזו� להתייחסות לא שמענו כמעט שבמהל� ביקורינו הקצרי במוסדות 

, דיו� בנושא זהלנראה לנו שיש חשיבות . והתאמתו לעתידהתחומי השוני בתו� הפיסיקה 

תחומי מתכנני יוזמות חדשות בהמוסדות ב. ולא רק בתגובה לירידה הצפויה במצבת הסגל

� מכסה בנייני חדשי המימו. נתמכי במימו� ייעודיה, רפואי&מחקר הביו, נולוגיהננוטככמו 

על חברי הסגל . טווח במשכורות הסגל& א� בדר� כלל אינו כולל תמיכה ארוכת, וציוד מחקר

 והמחקר של המחלקות וכ� הוראההשפעת� של יוזמות אלו על תוכניות הלתת את הדעת על 

  .על היעדי הרחבי יותר של מחלקותיה

  

V. סיכו� ומסקנות  

מי וכ� נקודות חפיפה רבות ע תחו,  מדעי הטבעמרכזי בזירתתפקיד פיסיקה מדעי הל

 וכל משותפי לכל המדעישל מדעי הפיסיקה שיטות הניתוח והמדידה . אחרי בזירה זו

 פתחבפיסיקה ממלאי תפקידי ממתקדמי בוגרי לימודי . הנדסההטכנולוגיה וה תחומי

סטודנטי , לעתי קרובות. בניהול תעשייתיתפקידי מרכזיי  ועשייתייבמחקר ופיתוח ת

 מסבי את הקריירה ,בעלי הכשרה פרקטיתבפיסיקה וכ� פיסיקאי הולמת בעלי הכשרה 

תנועה בכיוו� ההפו� כמעט .  ועוברי לתחו מדעי או טכנולוגי אחרשלה בשלב מתקד

חשיבות� של תוכניות נית� ללמוד מ על תפקידה המרכזי של הפיסיקה .ואינה קיימת

 סטודנטי בכל תחומי לא רק עבור הסטודנטי לפיסיקה אלא ג עבור,  בפיסיקההלימודי
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הידרדרות באיכות� של תוכניות הלימודי בפיסיקה תשפיע לרעה על רמתה   .המדע וההנדסה

  . בכללותהשל הקהילה המדעית והטכנולוגית בישראל

  

אות בישראל תוכניות לימודי המשתוות ברמת� לאלו המוצעות הציעו האוניברסיט, בעבר

 חברי הסגל עלשפקולטות תוכניות אלו היו מבוססות על . באוניברסיטאות המובילות בעול

. יעיליולציד חברי סגל זוטר ,  חוקרי בעלי ש עולמי בתחומי מחקר רבישלה� נמנו

מביעה הוועדה ,  ע זאת.ות שנטעו אזהמצב עדיי� משק� את הישגי העבר ואת היסוד, כיו

 אי� אנו .את דאגתה העמוקה לגבי יכולת של המוסדות להמשי� ולהציע תוכניות ברמה זו

רבי בתוכניות אספקטי ,  זהכפי שציינו בדוח. יתרחש בעתידמדברי על משהו שייתכ� ו

  .ו באופ� חמורהלימודי כבר נפגע

האקדמי ועוזרי יאו לירידה במספר חברי הסגל אשר הב, הצמצומי התקציביי המתמשכי

במהל� השני המוצעות לסטודנטי השפיעו לרעה על איכות תוכניות הלימודי , ההוראה

וה אינ זוכי , כתות התרגולמספר הסטודנטי בכיתות ובגדל , כתוצאה מכ�. האחרונות

אינ שלה  הבית במקרי רבי שיעורי; עבור עבודותיהמספקי להערכה ולהיזו� חוזר 

ציוד יש� להחלפת איכות שיעורי המעבדה מתדרדרת עקב מחסור במימו� . נבדקי כלל

  .של ניסויי מיושנישיפור וחידוש ול

  

 , ובאופ� בלתי נמנע, בפיסיקה באוניברסיטאות בישראללתואר איכות� של תוכניות הלימודי

לויות באיכות הפקולטות ת, ג חיוניות המחקר הישראלי פיסיקה בסיסית ויישומית

ה� השתתפות פעילה יותר של המחלקות לפיסיקה , א כ�, הפעולות הנחוצות. לפיסיקה

בתכנו� עתיד� וכ� קביעת סטנדרטי גבוהי בכל הקשור לגיוס חברי סגל חדשי תו� כדי 

 גור לכ� המחסור במשאבי הקיי בעת הזאת, כל מקומ. יישו והתאמת התוכניות

 אנו רואיקה לגבי מה שברצוננו להביע דאגה עמו. וג הזה כמעט אינו אפשרישתכנו� מהס

מחו* תוכניות הלימודי בפיסיקה בהשוואה לאוניברסיטאות מובילות כירידה באיכות 

 ישראל עלולה לאבד את מקומה בעול המדע הבינלאומי .מצב שלא היה קיי בעבר, לישראל

& יציבי וארוכי, הולמייש להקצות משאבי , זהעל מנת לעצור תהלי� . ולהיפלט מהתחרות

זו הבעיה המרכזית .  תוכניות מחקר חיוניות ומודרניותואחזקה של  פיתוח ,טווח לתכנו�

מקבלי ההחלטות במערכת ההשכלה הגבוהה את  ואיקהילת הפיסיקשצריכה להטריד את 

 .נו מוב� מאליואיבתחו הפיסיקה  הבינלאומית המעמדה של מדינת ישראל בזיר. בישראל

למשו� את , לתמו� במשאבי האנוש שלהלשאת ועליה , א ברצונה לשמור על מעמד זה

   . המדעני הצעירי הטובי ביותר ולספק לה את תנאי העבודה המיטביי

   

  


