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   המסלול האקדמי של המכללה למינהל-ם מדעי המחשבדוח הוועדה להערכת איכות תחו
 

  

   מסקנות והמלצות – 5פרק 

  
  כללי .1

הוועדה התרשמה שהמוסד והחוג ביצעו את ההערכה העצמית באופן רציני ביותר תוך בחינה 

ניכר כי המוסד ראה בהערכה העצמית הזדמנות לבחינה עצמית . החוגמעמיקה של המכללה ו

תפיסתו החיובית של המוסד את תהליך ההערכה העצמית ניכרת ביוזמה לגבש תכנית . אמיתית

ותפיסת תהליך בקרת האיכות כחלק אינטגרלי מפעילות , עבודה שנתית מוסדית של הערכת איכות

 העצמית עלו יוזמות שונות אשר בכוונת המוסד בעקבות ההערכה. כל תכנית אקדמית במוסד

הוועדה מברכת את המוסד ואת החוג ומוצאת לנכון לציין לשבח גם את העובדה שדוח . ליישם

  . הערכת האיכות גלוי לסטודנטים

החוג למדעי המחשב מצוי בקשיים הנובעים בין היתר מהיותו התחום הטכנולוגי היחיד במסלול 

הוועדה ,  מצוי ומצבת חברי הסגל הנמוכה במיוחדהחוגכלכליים בו למרות הקשיים ה. האקדמי

רמת השירות . התרשמה לטובה מכך שרמת הלימודים ורמת השירות לסטודנט נותרו גבוהים

כפי שבא לידי ביטוי במציאת פתרונות , לסטודנטים גבוהה הן ברמה החוגית והן ברמה המוסדית

 עד לשעות מאוחרות במהלך השבוע ספרייהפתיחת הו, אישיים לסטודנטים בעלי צרכים מיוחדים

החוג מעניק מלגות לסטודנטים מצטיינים וקיימת הענות לתוספת תירגולים ולתמיכה . 'וכן בימי ו

החוץ - תחושת המחוייבות של המורים מן. בסטודנטים באמצעות מכינה לפני תחילת הלימודים

 גבוהה והסטודנטים הביעו שביעות רצון המתרגלים בעלי מוטיבציה, ושל המתרגלים גבוהה ביותר

המוסד מקנה חשיבות . מהאתגר שמציבה תכנית הלימודים ומזמינות המרצים, משירותי החוג

לאיכות ההוראה של המרצים ופועל לשילוב אוכלוסיות ממעמד סוציואקונומי נמוך בתכנית 

  . הלימודים

חותו והמשך קיומו תלוי במדיניות נראה לוועדה כי החוג מצוי בשלב קריטי בהתפת, יחד עם זאת

עליו לערוך שינויים קיצוניים במערך סגל , אם יחליט המוסד להמשיך ולקיים את החוג. המוסדית

  . כפי שמפורט בהמשך, ההוראה

 

  מסקנות הוועדה והמלצותיה .2

החוג ויעדיהם , מטרות המוסד  .א  

וועדה היא כי קיים התרשמות ה, יחד עם זאת.  מטרות וייעדי החוג מוגדרים היטב-מסקנה 

החוג למדעי המחשב הנו החוג הטכנולוגי . גורם מגביל מובנה המקשה על התפתחות החוג

תכניות ההתפתחות העתידית של המכללה כוללות אומנם הקמת בית ספר . היחיד במכללה

תקציבי והיא מתנה את יישום - המכללה הנה מוסד חוץ, אולם. שיכלול מקצוע טכנולוגי נוסף

הוועדה . טק ועליית הביקוש למקצועות הטכנולוגיים- תפתחות בשיפור בשוק ההייתכנית הה

טק כבר חזר למסלולו ולפיכך אינה צופה קפיצה בביקוש למקצועות - יסבורה ששוק ההי

לפיכך יישום . הטכנולוגיים מעבר לעליה הדרגתית הנובעת מהמשך צמיחת הטכנולוגיה

עוד הוועדה התרשמה .  מספר הסטודנטים הנוכחי נדרש כאן ועכשיו ועל בסיס הוועדההמלצות

 כי החוג למדעי המחשב מצוי בנחיתות בהשוואה לחוגים אחרים במכללה בשל השונות
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 לקבל החלטה אסטרטגית האם להמשיך את תמיכתו בחוג  המסלול האקדמי נדרש- המלצה

עליו להשקיע בגיוס חברי סגל קבועים מתחום מדעי , אם החלטתו חיובית. למדעי המחשב

  .אזי עליו לסגור את החוג, אם החלטתו איננה חיובית). להלן' כמפורט בסעיף ג(המחשב 

  .ח"ל תשס"ז ועד לפתיחת שנה"ל תשס" במהלך שנה–יישום 

  

ת הלימודים לתואר ראשוןתכני  .ב  

   -  מסקנות

הוועדה מצאה מספר , יחד עם זאת. רמת תכנית הלימודים טובה למרות הירידה בסף הקבלה

היקף התירגול במספר קורסים קטן . ב; חסרים סמינרים במדעי המחשב. א: בעיות בתכנית

. ג; כאשר התוצאה היא שלא תמיד נלמד בקורס מלוא החומר, באופן משמעותי מהמקובל

הוועדה התרשמה כי מסלול הלימודים בביואינפורמטיקה אינו מקנה לסטודנטים רקע מספיק 

  . בתחומי הידע המרכזיים ובביולוגיה וכימיה

  . קרי מסלול עיבוד אותות, חברי הוועדה סבורים כי מוטב למוסד למצב עצמו בנישה ייחודית

ם להתייחסות הראוייה והדבר הוועדה למדה שהסטודנטים חשים שמקרי העתקות אינם זוכי

כמו כן מצאה הוועדה כי הסטודנטים אינם משקיעים את מיטב . יוצר תחושה מאד לא טובה

הוועדה מצרה על מצב . וזאת מתוך חשש מהפרת זכויות יוצרים, רעיונותיהם בפרויקטי הגמר

. עשייהשל הבוגר לת" כרטיס הכניסה"וזאת מאחר שפרויקטי הגמר מהווים במקרים רבים , זה

  .  יש לסייע לסטודנטים למקסם את יכולותיהם בפרויקטים

   –המלצות 

  . סמינרים במדעי המחשבשלושה להוסיף   .1

. להגדיל את היקף התירגול בקורסים השונים .2 

 להקנות לסטודנטים במסלול הלימודים בביואינפורמטיקה רקע רב יותר בתחומי הידע  .3

 . המרכזיים ובביולוגיה וכימיה

ת הסטודנטים בנושא זכויות יוצרים ולעודדם לבצע פרויקטי גמר תוך הדגשת  להדריך א .4

 . מרכזיות הפרויקט במציאת מקום עבודה

. להגיב בחומרה רבה יותר במקרים של העתקות .5 

. ליצור לתכנית ייחוד למשל בדמות מסלול עיבוד אותות .6 

 -יישום 

  .ח"ל תשס" החל משנה– 1-3המלצות  .1

  .ז"שסל ת" החל משנה– 5המלצה  .2

  . ההמלצות אינן מחייבות ויישומן נתון לשיקול דעת המוסד– 6, 4המלצות  .3
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  סגל ההוראה  .ג 

   – מסקנות

מרצה נוסף מצוי בשנת ( תקנים 3.2: במוסד מספר מצומצם ביותר של אנשי סגל קבועים

במצב הקיים . בין אנשי הסגל הקבועים אין אף מרצה שהשכלתו בתחום מדעי המחשב). ת"חל

ג לגבי מספר חברי הסגל "וסד אינו עומד אף בקריטריון המינימלי שקבעה המלהמ, היום

היחס בין , כתוצאה ממספר אנשי הסגל הנמוך. הנדרשים בעת פתיחת תכנית לימודים חדשה

  . מספר חברי הסגל לבין מספר הסטודנטים גבוה מדי ואינו סביר

החוץ לפעילותם במוסד - ים מןמחוייבות המור, אומנם. החוץ- במוסד מלמדים בעיקר מורים מן

אך יחד עם זאת הוועדה סבורה כי הסתמכות , ראוייה לציון ומעורבותם בחוג ובוועדותיו רבה

בראש . החוץ כגרעין העיקרי של ההוראה אינה ראויה ואינה אפשרית- המוסד על מורים מן

 אינו אחת ההתמחויות משמש אדם שאינו בעל תואר שלישי וחברי הוועדה מוצאים כי הדבר

  . ככלל על ראשי ההתמחויות להמנות על הסגל הקבוע, יתר על כן. ראוי

הנובעת בעיקר  , התרשמות הוועדה היא כי חסרה במוסד ראייה כוללת על תכנית הלימודים

ומהעובדה שבוועדת ההוראה אין חבר , החוץ בתכנית- מהימצאות אחוז גבוה של מרצים מן

  .בקבוע שהוא איש סגל מתחום מדעי המחש

   – המלצות

לאחר .  אנשי סגל בכירים שתחום התמחותם מדעי המחשבחמשה  תוך שנתייםיש לגייס .1

 חברי 12שהמחלקה תהיה בעלת לפחות עד ,  חברי סגל לשנה1-2מכן יש לגייס בקצב של 

 ג"למלהוועדה ממליצה  .וזאת תוך הקטנת מספרם של המורים מן החוץ בתכנית, סגל

בדבר גיוס סגל דיווח , ח"ל תשס"ז ובסוף שנה"ל תשס"בסוף שנה, מהמוסדלקבל 

י לימוד חדשים אם המכללה שום מחזורג שלא לאשר רי"הוועדה ממליצה למל. למחלקה

  .לא תוכיח התקדמות ראויה בנושא גיוס הסגל

  . אל ועדת ההוראה, יש לצרף איש סגל שהתמחותו מדעי המחשב .2

על ראשי ההתמחות . בד כראשי התמחויותיש להעסיק אנשים בעלי תואר שלישי בל .3

  . להמנות על חברי הסגל הקבוע במוסד

   –יישום 

יש להתחיל , )לעיל' סעיף א( אם החלטת המוסד היא להמשיך בהפעלת החוג – 1המלצה  .1

 .  בגיוס מיידי של חברי סגל

  .ז"ל תשס" החל משנה– 2-3המלצות  .2

  
מחקר  .ד  

אולם מעשית הסגל אינו יכול , לביצוע מחקר באופן תאורטי קיימים במוסד תנאים – מסקנה

לעסוק במחקר בשל מספרם המועט של חברי הסגל ועומס המטלות הנוספות על מטלות 

  .הוראה

  . לעיל' כמפורט בסעיף ג,  גיוס חברי סגל נוספים-   המלצה ויישום
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סטודנטים  .ה  

   –מסקנה 

ד ומהווה אחוז גבוה צ גבוה מא" היום בתכנית אליםמספר התלמידים הלומד – תנאי קבלה

הוועדה קוראת למוסד לצמצם . מכלל התלמידים לתואר ראשון במדעי המחשב) 19%(במיוחד 

הוועדה התרשמה כי בית הספר התיכון . צ"את מספר התלמידים הלומד במסגרת תכנית אל

קטן של תלמידי תיכון מלווה את התלמידים ותומך בהם ולכן היא אינה מתנגדת לקבלת מספר 

ג לבחון את הנושא ולקבוע כללים ברורים ביחס "הוועדה ממליצה למל.  לתכניתניםמצטיי

כמו כן  צבירה עד לסיום התיכון . לשילובם של תלמידי התיכון בלימודים במסגרת האקדמית

של רוב נקודות הזכות לקראת התואר האקדמי ביום וחצי בשבוע במקביל ללימודי תיכון 

  .דה גם אם התלמידים מוכשריםעדה מקלה יתר על המיונראית לו

 החוג למדעי המחשב אינו מבצע מעקב מסודר אחר המשך דרכם המקצועית של – בוגרים

שמירת קשר עם הבוגרים תאפשר לחוג לבחון את . הבוגרים ואחר השתלבותם המקצועית

  .  הצלחתו בחינוך הבוגרים

  - המלצות

ס התיכוניים בחוג "י בתיהג לקבוע כללים ברורים ביחס לשילובם של תלמיד"על המל .1

וזאת תוך תיאום עם המחלקות הרלבנטיות משרד , למדעי המחשב במכללה למינהל

  .החינוך

. ס התיכוניים הלומדים מדעי המחשב במוסד"לצמצם את מספר תלמידי בתיה .2 

לפתח מנגנונים למעקב אחר בוגרי החוג למדעי המחשב בהמשך דרכם המקצועית  .3

  .והאקדמית

   –יישום 

  .ג" בהתאם לשיקול דעת המל-) ג"למל (1 המלצה .1

  .ח"ל תשס" החל בתחילת שנה–2המלצה  .2

  .  ההמלצה מחייבת ותבוצע בהתאם ללוח זמנים שיקבע המוסד- 3המלצה  .3

 

  תשתיות פיזיות   .ו 

 של המכללה למנהל י תשתיות המחשוב בחוג למדעי המחשב במסלול האקדמ-מסקנות 

דבר מתבטא בעיקר בכיתות לימוד מאובזרות ה. מתאימות להוראת סטודנטים לתואר ראשון

רשת התקשורת והמחשוב של החוג . ובכיתות מחשב ייעודיות לסטודנטים במדעי המחשב

, למשל. מנותקת מרשת המכללה וכתוצאה נגרמות בעיות רבות בתחזוקת המחשוב של החוג

 של החוג כאשר ניגשים ממחשבי החוג לציוד המחשוב של המכללה עוברים דרך ספק האינטרנט

נמסר כי המוסד נערך לחיבור תשתית התקשורת של . ומגיעים בתור משתמשים מחוץ למכללה

. 2006החוג למדעי המחשב עם תשתית התקשורת המוסדית וכי המהלך אמור להסתיים ביוני 

מהמכללה נמסר כי נקבע לוח . נמצא כי שטח האחסון העומד לרשות הסטודנטים קטן מדי

  . זמנים להגדלתו

  4  



   המסלול האקדמי של המכללה למינהל-ם מדעי המחשבדוח הוועדה להערכת איכות תחו
 

פריית המכללה קיים יחס טוב של ספרי לימוד לסטודנט אך אוסף חלקי קטן של מאגרי בס

  . מידע אלקטרוניים בתחומי מדעי המחשב

  -המלצות

.לחבר את רשת התקשורת של החוג לרשת המכללה תוך שמירה על ייחודיות .1 

.להגדיל שטחי דיסק לסטודנטים .2 

GB RAM  המשמשות לפיתוח  לעמדות סטודנטים1לשקול זיכרון  מינימלי של  .3

 .תוכנה

.לחזק את אוסף מאגרי המידע של מדעי המחשב .4 

   -יישום 

  .  בהתאם ללוח הזמנים שקבע המוסד– 1-2המלצות  .1

  . יש לראותה כהמלצה לא מחייבת– 3המלצה  .2

  . ע"ל תש" ההמלצה מחייבת ויישומה עד תחילת שנה– 4המלצה  .3
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   סיכום – 6פרק 

  

החוג למדעי המחשב במסלול האקדמי של המכללה למינהל היא ההתרשמות הכללית של הוועדה מ

בדרגת דחיפות שונה שפורטה , המכללה והחוג נדרשים לבצע מספר שינויים, יחד עם זאת. חיובית

  :לסיכום.  לעיל5בפרק 

  

  ז"ל תשס"שנהמהחל 

. להגיב בחומרה רבה יותר במקרים של העתקות .1 

  . ת ההוראהאל ועד, צרוף איש סגל שהתמחותו מדעי המחשב .2

על ראשי ההתמחות להמנות על . העסקת אנשים בעלי תואר שלישי בלבד כראשי התמחויות .3

  . חברי הסגל הקבוע במוסד

  

  ח"ל תשס"ז ועד לפתיחת שנה"ל תשס"במהלך שנה

המסלול האקדמי נדרש לקבל החלטה אסטרטגית האם להמשיך את תמיכתו בחוג למדעי  .1

  . המחשב או לסגור את החוג

  

  כתלות בהחלטה חיובית של המוסד על המשך הפעלת החוג ,  יידייישום מ
  
לאחר מכן יש . תוך שנתיים,  אנשי סגל בכירים שתחום התמחותם מדעי המחשבחמשהגיוס  .1

וזאת ,  חברי סגל12עד שהמחלקה תהיה בעלת לפחות , חברי סגל לשנה3 1-2לגייס בקצב של 

,  לקבל מהמוסד הוועדה ממליצה .תוך הקטנת מספר המרצים מן החוץ ל "בסוף שנהג"למל

ג שלא "הוועדה ממליצה למל. דיווח בדבר גיוס סגל למחלקה, ח"ל תשס"ז ובסוף שנה"תשס

  .לאשר רישום מחזורי לימוד חדשים אם המכללה לא תוכיח התקדמות ראויה בנושא גיוס הסגל

 
ח"ל תשס"החל משנה

  . סמינרים במדעי המחשבשלושההוספת   .1

.ול בקורסים השוניםהגדלת היקף התירג .2 

הקניית רקע רב יותר בתחומי הידע המרכזיים ובביולוגיה וכימיה ללומדים במסלול הלימודים  .3

 . בביואינפורמטיקה

 .  במוסדס התיכוניים הלומדים מדעי המחשב"צמצום מספר תלמידי בתיה .4
  

  :המלצה מחייבת שיישומה בהתאם ללוח זמנים שיקבע המוסד

 .ר בוגרי החוג למדעי המחשב בהמשך דרכם המקצועית והאקדמיתפיתוח מנגנונים למעקב אח .1
  

  :ע"ל תש"המלצה מחייבת שיישומה עד תחילת שנה

.חיזוק אוסף מאגרי המידע של מדעי המחשב .1 
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  :קבע טרם ביקור הוועדה המוסדשיישום בהתאם ללוח זמנים 

.חיבור רשת התקשורת של החוג לרשת המכללה תוך שמירה על ייחודיות .1 

 .טחי דיסק לסטודנטיםהגדלת ש .2
  

  :המלצות לא מחייבות

הדרכת הסטודנטים בנושא זכויות יוצרים ועידודם לבצע פרויקטי גמר תוך הדגשת מרכזיות  .1

 .הפרויקט במציאת מקום עבודה

.למשל בדמות מסלול עיבוד אותות, יצירת ייחוד לתכנית .2 

GB RAM .נה לעמדות סטודנטים המשמשות לפיתוח תוכ1 .3  זיכרון  מינימלי של 
  

  ליישום בהתאם לשיקול דעתה, ג"המלצה למל

וזאת , ס במכללה למינהל"ג לקבוע כללים ברורים ביחס לשילובם של תלמידי בתיה"על המל .1

   .תוך תיאום עם המחלקות הרלבנטיות משרד החינוך

  

  

  :על החתום
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