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 לכבוד

 האגף להערכת איכות –המועצה להשכלה גבוהה 

 

 2008שינויים בהוראת הנדסת מכונות בעקבות המלצות ועדת ההערכה בשנת  נדון:ה

 

בתשובה לבקשתכם להלן התרשמותי מהשינויים שחלו בהוראת הנדסת מכונות בעקבות ועדת 
 .2011גשו במחצית הראשונה של שנת , כפי שמשתקפים מדוחות הביניים שהו2008ההערכה בשנת 

אביב), שתי מכללות (אפקה -כידוע נסקרו ששה מוסדות: שלוש אוניברסיטאות (בן גוריון, טכניון ותל
ובראודה) והמרכז האוניברסיטאי באריאל. ועדת ההערכה הגישה בשעתו דוחות פרטניים לכל אחד 

 ר כעבור כשנתיים וחצי.דוחות המוסדות הוגשו כאמו מששת המוסדות וכן דוח כללי. 

 סיכומו של הדוח הכללי היה:

הוועדה ממליצה באופן נחרץ לנקוט בצעדים מידיים ובהשקעות הנחוצות כדי להתמודד עם האתגרים  סיכום: "

 כדלהלן:

 לפתח קריטריונים חלופיים לקידומם של חברי הסגל במכללות. .1

עונים על צרכיהן, לפני שמוסיפים תוכניות נוספות לשפר את התוכניות הקיימות ולספק להן משאבים פיננסיים ה .2

 ברמת התואר הראשון או ברמת התואר השני והשלישי.

 לפתור את בעיית שכרם הנמוך של חברי הסגל ואת בעיית ההשקעות בהשכלה הגבוהה בישראל. .3

 לספק מימון למחקר בהנדסה באוניברסיטאות המחקר ולהרחיב את הזדמנויות המחקר. .4

) וכן שימת דגש על open-ended problemsש על הכשרת הסטודנטים לפתרון בעיות פתוחות (לדרוש שימת דג .5

 ). life-long learningהכשרה ללימודים מתמידים (

 תחומיים בין הקורסים. "-לחייב את תוכניות הלימודים לקדם ולשלב לימודים בין .6

 
נתונות ליישום  ןארצית, חלק-המלצות אלה נתונות ליישום רק ברמה כללן של חשוב להדגיש שחלק

ברמת המוסד ואפילו ברמת המחלקה, וחלק דורשות שיתוף פעולה של המערכת הארצית עם המוסדות 

 הפרטניים.

 

 לכל אחד מששת הסעיפים: סאתייח



 

 
 
 

קריטריונים חלופיים לקידום חברי סגל במכללות. הועדה מצאה שנושא זה דורש טיפול יסודי,  .1

ת מרגישים שהם נשפטים על פי קריטריונים מחקריים בעוד כי נמצא שחברי הסגל במכללו

שאין המחקר כלול בהגדרת משימתם העיקרים וגם אין להם תנאים סבירים למחקר. נושא 

זה דורש חקיקה מתאימה ברמה הארצית ושיתוף פעולה רציני ברמת המכללות. הועדה 

 הפנתה את המלצתה הן למערכת הארצית והן לכל מכללה בנפרד.
לא ברמת המכללות  ות הביניים של המכללות אין סימן שנעשה מאמץ לפתור את הבעיהבדוח

שבעיה זאת שהיא כאובה לסגל וחמורה למוסדות נשארת ללא  מסתמןולא ברמה הארצית. 

 פתרון.

 

שיפור תוכניות הלימודים הקיימות לפני שמוסיפים תוכניות נוספות. בהמלצות הפרטניות  .2

דוחות הביניים מסתמן יפורים רצויים לכל מוסד ומוסד. מש למוסדות המליצה הועדה על

שחלק מההמלצות יושמו וחלקן עדיין בטיפול. מאותם הדוחות לא נראה לחץ מוגזם להרחבה 

מאידך, המלצה זאת מתקיימת.  , ברמת המוסדות שנסקרואו הוספה של תוכניות. אם כן

ארצית נבדקות כעת מספר תוכניות במוסדות נוספים, דבר שאינו תואם את -ברמה הכלל

 המלצת הועדה. 
 

ארצית -השקעות בהשכלה גבוהה ורמת שכר של חברי סגל. נושאים אלה הם כמובן ברמה כלל .3

ראוי שהמלצה זאת תועבר  להנדסת מכונות. םבאחריות ות"ת וממשלת ישראל ואינם ייחודיי

 ל ות"ת.לטיפו
 

ארצית אך גם -מימון למחקר באוניברסיטאות המחקר. נושא זה הוא באחריות המערכת הכלל .4

באחריות המוסדות, במובן של עידוד המחקר הממומן, פיתוח מקורות מימון מחקר, ואיסוף 

 בנושא. תתרומות. אין בדוחות הביניים נתונים על התקדמו
 

מערכת הכללית וכן לכל אחד מהמוסדות. הדגשת לימוד עצמי. המלצה זאת הופנתה הן ל .5

הביצוע הוא באחריות כל מוסד ומוסד ואפילו ברמת המחלקה והמורה. מהדוחות מסתמן 

 די אטית.אך היא שהמוסדות מסכימים להמלצה ויש התקדמות מה, 
 

תחומיים. נושא זה הוא באחריות כל מוסד וכל מחלקה ושונה ממוסד -עידוד לימודים בין .6

ואר ראשון לתוארים גבוהים. מדוחות הביניים לא מסתמן שינוי נרחב בכוון למוסד ומרמת ת

 זה. 
 

 בנוסף להמלצות הכלליות הועדה הפנתה המלצות פרטניות לחלק מהמוסדות:

 

עיבוי סגל המורים המזוהים עם תוכנית הליבה של המחלקה. נושא זה הוא באחריות המחלקה  .7

מתבצעת במידה סבירה במסגרת המגבלות  והמוסד. מדוחות הביניים משתמע שהמלצה זאת

 התקציביות.
 



 

 
 
 

גיבוש תוכניות פיתוח אסטרטגיות, כולל הגדרת כווני הוראה ומחקר חדשניים ותוכניות לגיוס  .8

סגל וכולל מנגנון של הערכת עצמית ובקרה. הנושא הוא בראש וראשונה באחריות הסגל 

 אם כי לא מלאה. תהבכיר של המחלקה. מדוחות הביניים משתמע שחלה התקדמו
 

הגדלת מספר הסטודנטים לתואר דוקטור באוניברסיטאות המחקר. הנושא באחריות  .9

המחלקות והמוסדות, כפוף למגבלות תקציביות. מדוחות הביניים משתמע שנעשו מאמצים 

 בכוון הנכון אך עדיין לא מספקים.
 

 בברכה,

 

 סולן א.

 

 אלכסנדר סולן

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 טיוטה 27.8.2011הערכה כללית 


