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    והמלצותמסקנות – 5פרק 

  

  כללי .1

הוועדה התרשמה כי הלימודים במדעי המחשב שמקיימת המכללה האקדמית הדסה הינם 

   .ברמה סבירה

 האקדמית הדסה פונה בין היתר אל אוכלוסיית סטודנטים הזקוקה לתמיכה רבה המכללה

הוועדה התרשמה שבמכללה מתקיים מערך ייעוץ טוב הבוחן . יותר לצורך הצלחה בלימודים

ונותן לסטודנטים אפשרות את עומס הלימודים של הסטודנטים בשנתיים הראשונות ללימודים 

בהשוואה , ימודים בשנים וחלוקת עומס הלימודיםלהצליח בלימודים באמצעות פריסת הל

חונכות ותרגול לקורסי היסוד  באמצעות הוספת שעותניתן סיוע . למקובל במוסדות האחרים

במוסד קיים מרכז לסיוע לסטודנטים בעלי . אישית של סטודנטים ותיקים לסטודנטים חדשים

וכן ,  להםבים קשו לרובהסטודנטים חשים כי הנהלת המוסד והחוג, אכן. צרכים מיוחדים

כפי שיפורט , הוועדה מצאה כי האתגר הלימודי אינו מספיקעם זאת . לימודיחשים אתגר 

  . בהמשך

חברי הוועדה מברכים על . המוסד מקיים מעקב טוב אחר תכני ההוראה הנלמדים בקורסים

ם יוזמת המכללה לפתח מודל להשמת סטודנטים אשר יאפשר להם בשנה הראשונה לאחר סיו

מסקנות הוועדה והמלצותיה מפורטות .  באמצעות המכללההעבודמצוא מקומות ל, לימודיהם

  . להלן

  
  מסקנות הוועדה והמלצותיה .2

ס ויעדיו"ביה מטרות   .א  

   - מסקנות

הוועדה . ז"ל תשס"שנתית אותה המוסד יחל לקיים משנה- הוועדה לא בחנה את התכנית התלת

 למוסד לקלוט סטודנטים אשר קצב הפשרי אתשנתי-  הלימודים הארבעתכניתסבורה כי 

שנתית - במעבר לתכנית תלתוכי, יחסית למקובל במוסדות האחריםההתקדמות שלהם איטי 

 להקשות על המוסד להשיג את מה שעלול ,יאבד יתרון פריסת הלימודים שמאפשרת התכנית

   .מטרותיו

  

   לתואר ראשוןתכנית הלימודים  .ב 

   - מסקנות

תכנית לשיפור בהם המכללה יכולה לפעול ם מספר תחומים הוועדה התרשמה כי קיימי

הוועדה התרשמה שהסטודנטים אינם ) א( : הסטודנטיםלהעלאת רמת ההכשרה שלהלימודים ו

המוסד מתקשה לגייס ) ב(. במיוחד בתיכון תוכנה, זוכים להכשרה מספקת ומוקדמת בתכנות

מוסד אינו מקיים לימודים  שהמשוםהן מטעמים כלכליים והן בודקי תרגילים איכותיים 
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  - המלצות

רה בשלב מוקדם יותר  ולהתחיל את ההכש תכון תוכנהיש להכשיר את הסטודנטים בתחום .1

  . של הלימודים

מומלץ לנצל את מספר הסטודנטים הנמוך לביסוס . התרגיליםמתן משוב מלא וטוב יותר על  .2

 . נורמה של בדיקת תרגילים טובה

. הידוק הפיקוח של המרצים על עבודת המתרגלים ובודקי התרגילים .3 

יש להרגיל התלמידים .  ובדרישת הבחינותהעלאת רמת האתגר האקדמי בתכנית הלימודים .4

 . זדקקו ללמוד עצמאיתיכי בהמשך דרכם המקצועית , ליתר עבודה עצמית

  . ככל שניתן, על החוג ליצור אחידות בדגשים בבחינה על הפרויקט .5

לשקול ליצור ייחוד לתכנית באמצעות הכשרת אנשי מדעי המחשב המתמחים בסביבה  .6

  . הרפואית

   -יישום 

  .ח"סל תש" החל משנה- 1-5המלצות  .1

  .לשיקול דעת המוסדבהתאם ההמלצה אינה מחייבת ויישומה  - 6המלצה  .2

  

  סגל ההוראה  .ג 

   - מסקנות

. כדי להערך לעתיד, המכללה שמרה על גרעין סגל גדול יחסית, למרות מספר הסטודנטים הנמוך

גם חברי הסגל חשים שהמכללה נענית בחיוב לרצון לשמור על גרעין הסגל ועושה מאמצים 

  . ועדה מעריכה מאמצים אלההו. בנושא
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ללא , הוועדה התרשמה כי הארכת החוזים נעשית באופן מינהלתי בלבד, באשר להליך המינוי

גורמים ) שנה(הוועדה התרשמה שחוזי ההעסקה הקצרים . בחינה מהותית של עבודת המרצה

  .למרצים לתחושת חוסר יציבות בהעסקה

,  לקידוםבהחלטותמספיק יד בעל משקל רב קריטריון המחקר אינו תמ, כפי שהמכללה הצהירה

. ג מתאימים לאוניברסיטאות ולא למכללות"הקריטריונים שהנהיגה המלוזאת משום שלדבריה 

רחבה יותר בצורה ולעשות זאת מקצועית /לדעת הוועדה יש מקום להתייחס לפעילות מחקרית

  . יישומילהתייחס לפיתוח חומר לימודי ולמחקר: למשל, מהמקובל באוניברסיטאות

  . הוועדה התרשמה כי יש לעודד חברי סגל להשתלב בהנחיית פרויקטים

הוועדה התרשמה כי חלק מן המרצים מן החוץ אינם בעלי רמה אקדמית מספקת לצורך הוראה 

  . בחוג

   - ותהמלצ

 עמידה נורמטיביתלכפוף , שלוש-חוזי העסקה לפרקי זמן של שנתייםלהעסיק את הסגל ב .1

  . הראשונהבדרישות כבר בשנה

.הארכת חוזי ההעסקה באמצעות ועדת המינויים .2 

המקצועית שלהם באופן ליברלי /מוצע לתת משקל בקידום חברי הסגל לפעילות המחקרית .3

 .יותר מהמקובל באוניברסיטאות

. הגמרייש לעודד חברי סגל ליטול חלק פעיל יותר בהנחיית פרויקט .4 

  . גרת התכניתבמס הוראהליש לבחון את התאמת המורים מן החוץ  .5

  -יישום 
  . ההמלצה מחייבת ויישומה בהתאם ללוח זמנים שיקבע המוסד - 1המלצה  .1

  .ח"ל תשס"החל משנה - 4 ההמלצ .2

.באופן מיידי -2,5המלצות  .3 

 .לשיקול דעת המוסדבהתאם ההמלצה אינה מחייבת ויישומה  - 3המלצה  .4
  

מחקר  .ד  

  - מסקנה

בין היתר בשל חוסר עידוד , הוועדה התרשמה שחברי הסגל אינם מתעדכנים מספיק בתחומם

  .אקטיבי של המכללה לצאת לכנסים והשתלמויות

  -ההמלצ

   . לעודד בצורה אקטיבית את אנשי הסגל להשתתף בכנסים והשתלמויותעל המוסד והחוג

   - יישום

  .וסדההמלצה מחייבת ויישומה בהתאם ללוח זמנים שיקבע המ

  

הוראה ולמידה  .ה  

   - מסקנות
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אין במוסד , אולם לצד זאת. הוועדה התרשמה שהמוסד מקנה חשיבות רבה לאיכות ההוראה

הוועדה התרשמה , כמו כן. מנגנון לשיפור איכות ההוראה ואין תגמול למרצים מצטיינים

  . שהמוסד אינו מייחס את החשיבות הראוייה למשובים שליליים חשים הסטודנטים ש

כי הוועדה התרשמה , שצוין בפרק העוסק בתכנית הלימודיםכפי , שר ללמידה של הסטודנטיםבא

הסטודנטים אינם מכוונים , בין היתר. הסטודנטים אינם בעלי הרגלי למידה אקדמיים ראויים

  . הניתן בתרגילים אינו טוב מספיק  המשוב, כמו כן. לחיפוש ביבליוגרפי עצמאי

   - ותהמלצ

  .סודר לשיפור איכות ההוראה של המרציםפיתוח מנגנון מ .1

. תגמול מרצים מצטיינים .2 

 דרך עבודה עצמית ומשוב על תוצאות העבודה הקניית הרגלי למידה ראויים לסטודנטים .3

  .העצמית

   -יישום 

  .ט"ל תשס"עד לשנה  יישום- 1המלצה  .1

. ההמלצה אינה מחייבת ויישומה בהתאם לשיקול דעת המוסד - 2המלצה  .2 

  .ח"ל תשס"החל משנה - 3המלצה  .3

  

סטודנטים  .ו  

   - מסקנה

  .המוסד אינו מקיים קשר מספיק עם בוגריו

   - המלצה

או החוג לפתח מנגנון מסודר למעקב אחר בוגרי החוג למדעי המחשב בהמשך /על המכללה ו

  . דרכם המקצועית והאקדמית

   -יישום 

  . ההמלצה מחייבת ויישומה בהתאם ללוח זמנים שיקבע המוסד

  

  פיזיות תשתיות   .ז 

   - מסקנות

 קיימת שכן, הוועדה התרשמה כי הנהלת המוסד אינה נענית לבקשות החוג בתחום התשתיות

מחצית רק  :וקיימים חוסרים בתחום המחשוב והספרייה כמפורט להלן, צפיפות בחדרי הסגל

בחלק מהמעבדות יש ציוד , אין כיתות מחשב ייעודיות. מכיתות המחשב מצויידות היטב

 כיתות הלימוד תפוסות בדרך כלל למטרות הוראה וכתוצאה המועדים בהן ניתן מתקדם אך

אין רשת תקשורת . לתרגל במעבדות ובכיתות המחשב אינם תואמים את צרכי ההסטודנטים

הוועדה התרשמה כי רמת אבטחת המידע . אלחוטית ולסטודנטים אין אפשרות לעבוד מהבית

. נמוכה

והתרשמה שקיים מחסור ניים ואלקטרור במאגרי מידע הוועדה מצאה מחס, באשר לספרייה

הסטודנטים , כמו כן. במחשבים בעלי גישה לאינטרנט וכן קיימת בעיית צפיפות, בספרי חובה
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   -המלצות 
לדוגמא באמצעות (יש למצוא פתרון שיאפשר לסטודנטים לבצע מטלות במתחם המכללה  .1

 . )תוספת שעות מעבדה, תוספת מעבדות

.  שנים הנמצאים בשימוש הסטודנטים5-6רצוי לשדרג מחשבים בני  .2 

 GB RAM . לעמדות סטודנטים המשמשות לפיתוח תוכנה1 .3 ש לשקול זיכרון י מינימלי של 

.יש לשפר את רמת אבטחת המידע .4 

.יש לשקול מערכת שתאפשר לסטודנטים עבודה מרחוק .5 

.יש לאפשר גישה למאגרי המידע האלקטרוניים המובילים בתחום .6 

 ולבצע שינויים פרייהיש לבחון את טענת הסטודנטים באשר לשעה המוקדמת של סגירת הס .7

 . נדרשים
   - יישום 

  .ח"ל תשס"שנה באופן מיידי ולא יאוחר מתחילת - 1,6המלצה  .1

  . ההמלצות אינן מחייבות ויישומן בהתאם ללוח זמנים שיקבע המוסד- 2,3,5,7 המלצות .2

  .ח"ל תשס" עד תחילת שנה- 4המלצה  .3
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   סיכום – 6פרק 

  

  היא האקדמית הדסה ירושליםבמכללה המחשב הוועדה מהחוג למדעיההתרשמות הכללית של 

 בדרגת דחיפות שונה שפורטה,  והחוג נדרשים לבצע מספר שינוייםהמכללה, יחד עם זאת. סבירה

  :לסיכום.  לעיל5בפרק 

  

  יישום מיידי

  . יש לבחון את התאמת המורים מן החוץ ללמד במסגרת התכנית .1

 .מינוייםבאמצעות ועדת ה, של חברי הסגלהארכת חוזי ההעסקה  .2
  

  ח"ל תשס"מיידי ולא יאוחר מתחילת משנהיישום 

לדוגמא באמצעות תוספת ( פתרון שיאפשר לסטודנטים לבצע מטלות במתחם המכללה מציאת .1

 ). תוספת שעות מעבדה, מעבדות

 .יש לאפשר גישה למאגרי המידע האלקטרוניים המובילים בתחום .2
  

  ח"ל תשס"יישום עד תחילת שנה

 .ידע רמת אבטחת המשיפור .1
  

  ח"ל תשס"החל משנהיישום 

 ולהתחיל את ההכשרה בשלב מוקדם יותר של תכון תוכנהיש להכשיר את הסטודנטים בתחום  .1

  . הלימודים

מומלץ לנצל את מספר הסטודנטים הנמוך לביסוס . מתן משוב מלא וטוב יותר על התרגילים .2

 . נורמה של בדיקת תרגילים טובה

.  המתרגלים ובודקי התרגיליםהידוק הפיקוח של המרצים על עבודת .3 

 תוך הקניית הרגלים. העלאת רמת האתגר האקדמי בתכנית הלימודים ובדרישת הבחינות .4

   .תלמידים ליתר עבודה עצמיתל

  . ככל שניתן, על החוג ליצור אחידות בדגשים בבחינה על הפרויקט .5

.יש לעודד חברי סגל ליטול חלק פעיל יותר בהנחיית פרויקט הגמר .6 

  דרך עבודה עצמית ומשוב על תוצאות העבודה,רגלי למידה ראויים לסטודנטיםהקניית ה .7

  .העצמית

  

  ט"ל תשס"עד לשנהיישום 

  .פיתוח מנגנון מסודר לשיפור איכות ההוראה של המרצים
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ת ויישומה בהתאם ללוח זמנים שיקבע המוסדומחייב ותהמלצ

  . שלוש-להעסיק את הסגל בחוזי העסקה לפרקי זמן של שנתיים .1

.לעודד בצורה אקטיבית את אנשי הסגל להשתתף בכנסים והשתלמויות .2 

או החוג לפתח מנגנון מסודר למעקב אחר בוגרי החוג למדעי המחשב בהמשך /על המכללה ו .3

  .דרכם המקצועית והאקדמית

  

  אינן מחייבות ויישומן בהתאם ללוח זמנים שיקבע המוסדשהמלצות 

רת אנשי מדעי המחשב המתמחים בסביבה לשקול ליצור ייחוד לתכנית באמצעות הכש .1

  . הרפואית

.תגמול מרצים מצטיינים .2 

המקצועית שלהם באופן ליברלי יותר /מוצע לתת משקל בקידום חברי הסגל לפעילות המחקרית .3

  .מהמקובל באוניברסיטאות

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

 GB RAM . לעמדות סטודנטים המשמשות לפיתוח תוכנה1 .5 יש לשקול זיכרון   מינימלי של

.יש לשקול מערכת שתאפשר לסטודנטים עבודה מרחוק .6 

 .  יש לבחון את טענת הסטודנטים באשר לשעה המוקדמת של סגירת הספרייה .7
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	פרק 5 – מסקנות והמלצות 
	מסקנות - 
	הוועדה התרשמה כי הנהלת המוסד אינה נענית לבקשות החוג בתחום התשתיות, שכן קיימת צפיפות בחדרי הסגל, וקיימים חוסרים בתחום המחשוב והספרייה כמפורט להלן: רק מחצית מכיתות המחשב מצויידות היטב. אין כיתות מחשב ייעודיות, בחלק מהמעבדות יש ציוד מתקדם אך כיתות הלימוד תפוסות בדרך כלל למטרות הוראה וכתוצאה המועדים בהן ניתן לתרגל במעבדות ובכיתות המחשב אינם תואמים את צרכי ההסטודנטים. אין רשת תקשורת אלחוטית ולסטודנטים אין אפשרות לעבוד מהבית. הוועדה התרשמה כי רמת אבטחת המידע נמוכה. 
	 פרק 6 – סיכום 

