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 דו"ח הועדה המקצועית לבדיקת הלימודים בהנדסת חשמל ואלקטרוניקה 

בית ספר גבוה להנדסה  -במכללה האקדמית להנדסה סמי שמעון ; שנקר

מכללה האקדמית המכללה האקדמית להנדסה בת"א ; ה -ולעיצוב; אפקה

להנדסה בירושלים; המרכז האוניברסיטאי אריאל בשומרון; המרכז האקדמי 

 רופין 

 בהמשך לדו"חות ועדת הערכת האיכות.

 

 רקע .1

ת ובהמלצת ועדת המשנה להערכת איכדנה המועצה להשכלה גבוהה  10.06.2008בישיבתה מיום 

. הנדסת חשמל ואלקטרוניקהודים בהוועדה להערכת הלימ )להלן "ועדת פינגר"( בהתייחס לדו"חות

בעקבות ההערכה הכללית של התחום, החליטה המועצה לאמץ סדרה של המלצות רוחביות 

 .הנדסת חשמל ואלקטרוניקההמתייחסות לכלל המוסדות המקיימים תוכניות לימודים ב

בנוסף, החליטה המועצה לאמץ את ההמלצות הפרטניות המופיעות בדו"ח המתייחס למוסדות 

 אשר יפורטו בהמשך.נים , ובכלל זה ההמלצות השו

לעיל,  בעניינם של המוסדות המוזכרים 10.6.2008בהתאם להחלטת המועצה להשכלה גבוהה מיום 

וועדה מלווה מקצועית לבחינת יישום המלצות ועדת  2009הקימה המועצה להשכלה גבוהה בדצמבר 

 האיכות של המל"ג בהרכב הבא:

 מערכות, אוניברסיטת תל אביב, יו"ר-הנדסת חשמל -להנדסה הפקולטה -פרופ' אורי שקד

 הפקולטה להנדסת חשמל, הטכניון-פרופ' גדי אייזנשטיין

 הפקולטה להנדסת חשמל ומחשבים, אוניברסיטת בן גוריון בנגב -פרופ' דב ווליך

 המל"ג האגף האקדמי שלאפרתי , -תמר מעגןמרב אברהמי /  –הוועדה מרכזת 

 

 

 עבודת הוועדה

המוסדות  6 -חומר רקע לעבודתה, קיבלה הוועדה את דו"חות הוועדה להערכת איכות העוסקים בכ

המצוינים דלעיל, את תגובת מוסדות אלה לדו"ח הוועדה להערכת איכות וכן את הדו"ח ששלחו 

-מוסדות אלה בדבר המהלכים הננקטים ליישומן של ההמלצות המופיעות בהחלטת מל"ג מיום ה

10.06.2008 

קיימה הוועדה ישיבה ראשונה אשר במהלכה דנו החברים בדו"חות ששלחו המוסדות  27.1.2010ם ביו

 ובאופן בו יישמו את המלצות וועדת האיכות.

ובו רשימת אנשי סגל, תכנית הלימודים, תנאי  וסדותהמ 6-חברי הוועדה ביקשו לקבל מידע נוסף מ

  קבלה, ממוצעי ציונים ומידע על פרויקטים. 

 , קיימה הוועדה ביקור בכל אחד מהמוסדות הנבדקים.לת המידע כנדרשלאחר קב
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 עיקריותמסקנות והמלצות 

 
 המכללה האקדמית להנדסה סמי שמעון

 
להלן החלטת המועצה להשכלה גבוהה בעניינה של המכללה האקדמית להנדסה סמי 

 שמעון:
סת חשמל המועצה להשכלה גבוהה דנה בדו"חות הוועדה להערכת הלימודים בהנד

ואלקטרוניקה ורשמה לפניה את הממצאים. בעקבות ההערכה הכוללת של התחום, החליטה 
המועצה לאמץ סדרה של המלצות המתייחסות לכלל המוסדות המקיימים תכניות לימודים 
בהנדסת חשמל ואלקטרוניקה, כמפורט בראש מסמך זה. בנוסף החליטה המועצה לאמץ 

ת בדו"ח המתייחס למכללה האקדמית להנדסה סמי חלק מההמלצות הפרטניות המופיעו
 שמעון, שחלקן מפורט להלן לפי סדר חשיבות:

 על המוסד:
להתרכז בשני מסלולים בלבד. את מסלול החשמל ואנרגיה חשמלית מומלץ ללמד  .1

שבע, וזאת על ידי הוספת קורסי הבחירה שנגרעו מן המסלול. המסלול -בקמפוס בבאר
ינתן כולו בקמפוס באשדוד. גם במסלול זה להוסיף קורסי השני יהיה מסלול תקשורת ש

 בחירה.
 להעלות את ספי הקבלה בצורה משמעותית )ראה הדו"ח הפרטני(. .2

מרצים ע"י הוספת אנשי סגל או הקטנת המחזור על ידי העלאת -לשפר יחס תלמידים .3
 הסף )ראה הדו"ח הפרטני(.

 להקפיד לתת בוחני אמצע סמסטר. .4
ותיות של ועדת ההערכה, המוסד מתבקש ליישם את ההמלצות בהתחשב בהערות המשמע

ממועד החלטה זו על המהלכים הננקטים ליישומן וליישום שאר  שנההנ"ל  ולדווח תוך 
ההמלצות בדו"ח הועדה. ועדה מקצועית/תחומית מטעם המל"ג תבחן את יישום ההמלצות 

דרושים להמשך ותגיש המלצותיה בדבר עמידת התוכניות במינהל עסקים בתנאים ה
 ההסמכה.

 
 
בבאר האקדמית להנדסה סמי שמעון, מכללה ביקור בשני הקמפוסים של הערכה הועדה  21.2.10-ב

 .שבע ובאשדוד

עם הדיקן להנדסת חשמל ואלקטרוניקה וראשי המחלקות להנדסת הוועדה בביקורה זה נפגשה 

שונים וביקרה במעבדות בקמפוסים בבאר שבע ובאשדוד ודנה איתם בפרטים ואלקטרוניקה חשמל 

ת הקמפוס יבספריביקור גם פוס אשדוד(. הועדה ערכה בקמפוס באר שבע ואחת בקמ 3הוראה )ה

 שבע.-בבאר

. "פינגרועדת "הועדה התרשמה לטובה מהמאמצים שעשתה המכללה לקיים את מסקנות ככלל, 

נרגיה בקמפוס זרם חזק וא –המכללה הפנימה את הצורך בהתמקצעות בתחום הנדסת חשמל ניכר ש

 תקשורת ועיבוד אותות בקמפוס באשדוד.הבבאר שבע ותחום 

 להלן ממצאי הועדה:

הסמסטרים הראשונים ללימודים תוכנית  5-המכללה מציעה שני מסלולי התמחות. ב .1
טר השישי מוצע סהלימודים אחידה לשני המסלולים )בשני הקמפוסים(. החל מהסמ

זרם חזק ואנרגיה הכולל גם  -דסת חשמל  לתלמידים בקמפוס באר שבע מסלול של הנ
תחום משנה של מעגלים אלקטרוניים המסלול כולל מספר רב של קורסי בחירה בנוסף 

 לקורסי הליבה של המסלול.

מן  20%-(. כRFבקמפוס באר שבע מוצע תחום התמחות מצומצם של תקשורת בתדר רדיו )
ה רואה ביחס זה פתרון סביר התלמידים בקמפוס באר שבע בחרו בתחום זה השנה  והועד

 ."ועדת זיו"לדרישת 
אשדוד מוצע מסלול התמחות בתקשורת ועיבוד אותות. גם מסלול זה כולל בתוכו קמפוס בב

מספר רב של קורסי בחירה. לתלמידים בקמפוס זה מוצע אשכול לימודים מצומצם בזרם 
 חות בתחום. חזק ואנרגיה שאינו כולל קורסי בחירה לאותם תלמידים הרוצים להתמ

 "ועדת זיו"גם כאן רואה הועדה פתרון סביר לדרישת 
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המכללה העלתה את ספי הקבלה ללימודי הנדסת חשמל ואלקטרוניקה. היא השאירה את  .2
יחידות במתמטיקה  5אך העלתה הדרישה מציוני הבגרות ) 560סף הציון הפסיכומטרי על 

 ת(לפחו 70יחידות בפיזיקה בציון  5-לפחות ו 75עם ציון 
הועדה מברכת את המכללה על העלאת סף ציוני הבגרות. עם זאת היא סבורה שעל המכללה 

ה נמוך מדי ללימודי הנדסת חשמל לשאוף להעלאה של הסף בציון הפסיכומטרי שנראה ל
 קטרוניקה.לאו
 

הוא עדיין  1:71. יחס של 850ומספר התלמידים  12מספר חברי הסגל בשתי המחלקות הנו  .3
חברי  4. גם אם ניקח בחשבון את "ועדת זיוכי נמוך מהיחס שמצאה " תר, אםיחס גבוה ביו

שגם הוא גבוה מאוד. המלצות חברי  1:53הסגל ממתמטיקה ופיזיקה מתקבל יחס של 
 לפחות. 3-הוועדה היא להגדיל את מספר חברי הסגל ב

 

ואכן מקיימת בחני אמצע  "ועדת זיו"המכללה יישמה המלצות בחני אמצע סמסטר:  .4
 סמסטר בקורסי החובה העיקריים.

 

היא מקיימת מסקנות ינויים שערכה המכללה ומוצאת שלסיכום, הועדה התרשמה לטובה מהש

 . הועדה אף התרשמה לחיוב מהציוד במעבדות ההוראה והשדרוג שחל בהן."פינגרועדת "

לגבי יישום עם זאת, יש לחברי הועדה שתי הסתייגויות שאינן אמורות לפגוע במסקנותיה הסופיות 

 ":פינגר"ועדת המלצות 

 הועדה סבורה כי ( בקמפוס באר שבע. RFהבחירה במסלול הלימודים של תקשורת אלחוטית ) -
השקעת משאבים רבה ביותר. במידה ואין בכוונת  תהקמה של מסלול כזה ברמה סבירה דורש

ל תקשורת המכללה להשקיע משאבים אלה מוטב לבחור במסלול מצומצם אחר מהתחום הרחב ש
 ועיבוד אותות.

 
התחום הרחב של תקשורת שמתיימרת המכללה להציע בקמפוס באשדוד. לדעת חברי הוועדה,  -

פרישת התחום לנושאים רבים שהנגיעה שלהם לתחום התקשורת קלושה ביותר גורם לבזבוז 
 דה מסוימת להונאת הסטודנטים.ימשאבים ובמ

למשל עיבוד פי תחומי ההתעניינות של חברי הסגל )נראה שהמכללה בונה תוכנית בתקשורת יותר ל
 תקשורת.ית מגובשת ועמוקה בתחום הח( ופחות להקמת תכנראיה וחקר המ

 

 

 

 ביה"ס הגבוה להנדסה ולעיצוב –שנקר 

 :בית ספר גבוה להנדסה ועיצוב -להלן החלטת המועצה להשכלה גבוהה בעניינו של שנקר
עדה להערכת הלימודים בהנדסת חשמל המועצה להשכלה גבוהה דנה בדו"חות הוו 

ואלקטרוניקה ורשמה לפניה את הממצאים. כמו כן, בעקבות ההערכה הכוללת של 
התחום, החליטה המועצה לאמץ סדרה של המלצות המתייחסות לכלל המוסדות 

 המקיימים תכניות לימודים בהנדסת חשמל ואלקטרוניקה, כמפורט בראש מסמך זה.  
לאמץ חלק מההמלצות הפרטניות המופיעות בדו"ח המתייחס  בנוסף החליטה המועצה 

 לשנקר בית ספר גבוה להנדסה ועיצוב, שחלקן מפורט להלן לפי סדר חשיבות:
 על המוסד:   

הקשורים  םלבדוק את האפשרות של התמקדות בתחום אחד או שניים ייחודיי . 1
מנת  בהנדסת חשמל ואלקטרוניקה ולהפנות אליהם את מרבית המשאבים על

להצטיין בהם. נושאים אפשריים בהם יש למוסד הפוטנציאל להיות ייחודי הם: 
 ראיה ממוחשבת, עבוד תמונה, משחקים אלקטרוניים ותכנון בעזרת מחשב.

להקים יחידה נפרדת במכללה להוראת הקורסים במדעים מדויקים ומתמטיקה.  . 2
 יחידה זו תספק שירותי ההוראה לתכנית.

, אינו מקובל. אם Electronics Engineeringהמחלקה, השם:  לשנות את שם . 3
  and Designתאומץ ההמלצה הקודמת, מומלץ לשנות את שם המחלקה ל:

Electrical Engineering . 
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בהתחשב בהערות המשמעותיות של ועדת ההערכה, מתבקש המוסד ליישם את  
הלכים הננקטים ההמלצות הנ"ל כפי שאושרו ע"י המל"ג ולדווח תוך שנה על המ

ליישומן וליישום שאר ההמלצות בדו"ח הוועדה. ועדה מקצועית/תחומית מטעם 
המועצה תבחן את יישום ההמלצות ותגיש את המלצותיה בדבר עמידת התכנית להנדסת 

 חשמל ואלקטרוניקה  בתנאים הדרושים להמשך אישור ההסמכה. 
 

 ולעיצוב שנקר.ביה"ס הגבוה להנדסה ביקור בערכה הועדה  7.3.2010-ב

בביקור זה נפגשה הוועדה עם דיקן בית הספר להנדסה, ראש המחלקה להנדסת אלקטרוניקה ופרופ' 

 שפיר מסגל התוכנית. הוועדה דנה עמם בפרטים שונים וביקרה במעבדות ההוראה של המחלקה.

" על פינגרהועדה קובעת בצער כי מכללת שנקר לא הפנימה את הביקורת שנמתחה על ידי "וועדת 

תוכנית הלימודים המוצעת בהנדסת אלקטרוניקה ולא יישמה את המלצתה העיקרית של וועדת 

של הנדסת חשמל  בתחום ייחודיהמשנה לענייני איכות של המל"ג )להלן "ועדת פינגר"( להתמחות 

ואלקטרוניקה )למשל תחום המשלב בין הנדסה ותחום העיצוב בו מתמחה המכללה( בו יהיה 

יחסי רב בהשוואה למכללות אחרות. במקום להפנות מאמצים ומשאבים להקמת  למכללה יתרון

תחום ייחודי כזה, בחרה המכללה בדרך הקלה של קביעת מסלולי לימוד לפי תחום התעניינותם של 

 ואנרגיה סולרית(. VLSIשני אנשי סגל במחלקה )

בהשוואה לתוכניות הועדה אינה רואה כל אפשרות של ייחוד והצטיינות בשני התחומים האלה 

הלימוד במכללות הגדולות באזור המרכז. הועדה גם מביעה תמיהה רבה מכך שמוצע מסלול 

התמחות באנרגיה מבלי שיהיה בתכנית הלימודים קורס בהמרת אנרגיה, המהווה קורס חובה בכל 

 תכנית לימודים בהנדסת חשמל ואלקטרוניקה.

 להלן ממצאי הועדה:

אלקטרוניקה במכללה קטן מאוד ואינו מאפשר תכנית נדסת פר התלמידים בתכנית להמס .1
לימודים רצינית שתתבסס בעיקר על אנשי סגל מקומיים. בזמן ביקורה של "וועדת זיו" 
ציפתה המכללה לגידול ניכר במספר התלמידים אך ציפייה זו אינה מתממשת )וזאת למרות 

הראשונה המוצע לתלמידים(. פיתויים שונים כגון פטור מלא או חלקי משכר הלימוד בשנה 
 תלמידים בלבד. 14לומדים  תש"ענציין למשל שבשנה ב' בשנת הלימודים 

 
במחלקה חמישה אנשי סגל אקדמאי בכיר התורמים להוראה בתחומי ההנדסה ומהם אחד,  .2

בלבד. הועדה מוצאת שאין די בסגל זה  50%פרופ' שפיר, מועסק במחלקה בהיקף משרה של 
 ימודים רצינית בהנדסת חשמל ואלקטרוניקה.כדי לקיים תכנית ל

 

מרמת המעבדות.  מאוד לרעההוועדה ערכה ביקור במעבדות ההוראה בתכנית והתרשמה  .3
ללימודי הנדסאים. בנוסף, אין  המתאיםרוב הניסויים במעבדות אלה מתבססים על ציוד 

ת הציוד במערכי הניסויים כדי ליישם החומר הנלמד ברמה אקדמית במכללה. הערה על רמ
והניסויים בתכנית נכללה בדו"ח זיו ומסתבר שהמכללה בחרה להתעלם מהערה זו ומנסה 

 לקיים לימודי מעבדה ברמה ירודה.

 

התכנית סובלת מבעיה חריפה של שטחים פיזיים. בזמן ביקורה של ועדת זיו במכללה לפני  .4
להנדסת חשמל שנים הוצגה תכנית בינוי והרחבת השטח הפיזי שיועד למחלקה  3-יותר מ

 ואלקטרוניקה ומסתבר שההרחבה עודנה נמצאת בגדר הבטחה וטרם יושמה.

 

בנוסף לדרישתה למציאת כיוון ייחודי )שכאמור לא מולאה על ידי המכללה(, נדרשה  .5
המכללה להקים וועדה נפרדת להוראת הקורסים במדעים מדויקים ומתמטיקה. דרישה זו 

פרופ' שפיר כאחראי על תכניות הלימודים האלה נענתה חלקית בלבד על ידי מינויו של 
 במכללה.

 

המכללה נדרשה לשנות את שם התכנית להנדסת חשמל ואלקטרוניקה. בשלב זה מצאה  .6
 שם התוכנית עדיין נשאר בעינו כהנדסת אלקטרוניקה.הוועדה כי 
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 ת"אהמכללה האקדמית להנדסה  -אפקה 

ה המכללה האקדמית להנדסה אפקלהלן החלטת המועצה להשכלה גבוהה בעניינה של 
 :בתל אביב

המועצה להשכלה גבוהה דנה בדו"חות הוועדה להערכת הלימודים בהנדסת חשמל  
ואלקטרוניקה ורשמה לפניה את הממצאים. כמו כן, בעקבות ההערכה הכוללת של 
התחום, החליטה המועצה לאמץ סדרה של המלצות המתייחסות לכלל המוסדות 

 ם בהנדסת חשמל ואלקטרוניקה, כמפורט בראש מסמך זה.  המקיימים תכניות לימודי
בנוסף החליטה המועצה לאמץ חלק מההמלצות הפרטניות המופיעות בדו"ח המתייחס  

לאפקה המכללה האקדמית להנדסה בתל אביב, בהתחשב שהתוכנית בהנדסת חשמל 
קה ואלקטרוניקה במכללה נמצאת בשלבי גיבוש לקראת ההסמכה ומלווה ע"י ועדת בדי

 מקצועית
 על המוסד: 

 העלאת ספי הקבלה )כמצוין בדו"ח הפרטני(. .  1
מסלולי התמחות )בהם יהיו גם קורסי בחירה(. על כל תלמיד  3-4להציע בתוכנית  .  2

 מסלולים. בכל מסלול התמחות חייבת להיות מעבדת הוראה מתקדמת. 2לבחור 
המוסד ליישם את  בהתחשב בהערות המשמעותיות  של ועדת ההערכה, מתבקש 

על המהלכים הננקטים  שנהההמלצות הנ"ל, כפי שאושרו ע"י המל"ג ולדווח תוך 
ליישומן וליישום שאר ההמלצות בדו"ח הוועדה. ועדה מקצועית/תחומית מטעם המל"ג 
תבחן את יישום ההמלצות ותגיש את המלצותיה בדבר עמידת התכנית להנדסת חשמל 

 המשך אישור ההסמכה.ואלקטרוניקה בתנאים הדרושים ל
 

 המכללה האקדמית להנדסה ת"א. –אפקה ביקור בערכה הועדה  7.3.2010-ב

שימש פרופסור גדי  ,בשל חברותו של יו"ר הועדה פרופ' אורי שקד במועצה האקדמית של המכללה

 אייזנשטיין כיו"ר הועדה בעת הביקור באפקה, באופן חד פעמי.

ועם ואלקטרוניקה לה, עם ראש המחלקה להנדסת חשמל בביקור זה נפגשה הועדה עם נשיא המכל

וועדת הקבלה וועדת ההוראה של המכללה. הוועדה דנה עמם בפרטים שונים הנוגעים לתוכנית וכן 

 ביקרה במעבדות המשמשות את הלומדים בתוכנית.

 .ועדת פינגרלהפנים את החלטות  הועדה התרשמה לטובה ממאמציה של מכללת אפקה

 עדה:להלן ממצאי הוו

בעקבות החלטות אלה העלתה את סף הקבלה לתוכנית הלימודים בהנדסת חשמל  .1
אחוז תלמידים  10באשר לקבלת חריגים לתוכנית, הוועדה סבורה כי  ואלקטרוניקה.

הוועדה את המאמצים שמשקיעה ם זאת מציינת גבוה, ע המתקבלים כחריגים הנו מעט
 המכללה בסטודנטים אלה.

 

 איכות בקרת. המכללה תפקוד את שמנחים והארגון הסדר את בר בחיוב מצינת הוועדה .2
 ראויים הוראהה איכות על( המכללה נשיא לדברי) המוחלט והדגש ביותר מרשימה ההוראה

 ציון.ל

 

 שהוצגו הפרויקטים. במעבדות המדריכים ורמת הציוד רמתהוועדה התרשמה לחיוב מ .3
 .אותם שבצעו הסטודנטים ובאיכות ברמתם הרשימו לוועדה

 

, לימודי יסוד מסטודנטים דרישות, המעקב, הקבלה תנאיהתנהלות המכללה בכל הקשור ל .4
 והציגה בגאווה זאת ציינה המוסד הנהלת. קהלת המכללה ולא ברמת המחברמ נעשים 'וכו

מטרה הינה הצטיינות כאשר הגישה זו שגויה  הוועדהאולם לדעת  .הזו כאידיאולוגי גישה
 גבוהה ברמה יסוד ללמודי זקוקים חשמל בהנדסת טודנטיםשהס ספק אין .בהנדסת חשמל

עלולים להוריד את רמת  חלשים סטודנטיםש מוכיח הניסיון. אחרים הנדסה מתלמידי יותר
הלימודים בקורסי היסוד ובכך לפגוע בסטודנטים טובים הנדרשים לרמה גבוהה יותר של 

 ןה, ייעשה בנפרד שמלחהנדסת ל סטודנטיםשהטיפול ב ממליצה הוועדה לימודים אלה.
תגדיל  ארוךה ובטווח הרמה תאלהעלזו תביא  דרך. הלימודים בתכנית והן הקבלה בתנאי

 .המחלקה יוקרת את
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 "פינגר ועדת"ש כפי - התמחות מסלולי שלושה כיום מקיימת חשמל להנדסת המחלקה .5
. םמסלולי בשני יתמחה סטודנט שכל הדרישה את המחלקה עם זאת, לא הפנימה. המליצה

ע"פ מדיניות המכללה, סטודנט יכול לקחת קורסים מכל אחד ממסלולי ההתמחות ובפועל 
את  לסיים יכול סטודנט, מכך יתרה. מסלול אףב להתמחות מבלי  B.Scלסיים תואר 

 חלק שהן למעבדות כאן הכוונה אין) מעבדתי התמחות קורס אף ללמוד מבלי לימודיו
 במדויק "פינגר ועדת" תנאי את לאמץ ממליצה ההוועד(. עיוניים מקורסים ליאאינטגר
 לכל סטודנט. התמחות מסלולי שני ולחייב

 

 70% לפחותבהיקף של  מלמדים סגל חברי 4 שרק נראה אך ומגוון גדול המחלקה סגל .6
 מומלץ אך ג"המלשקבעה  המינימום בתנאי אמנם עומדת המחלקה. במחלקה שרהמ

 מספר אנשי הסגל במחלקה. את להגדיל
 

 

 
 מכללה האקדמית להנדסה ירושליםה

 האקדמית להנדסהמכללה הלהלן החלטת המועצה להשכלה גבוהה בעניינה של 
 :בירושלים

המועצה להשכלה גבוהה דנה בדו"חות הוועדה להערכת הלימודים בהנדסת חשמל  
ואלקטרוניקה ורשמה לפניה את הממצאים. בעקבות ההערכה הכוללת של התחום, 

סדרה של המלצות המתייחסות לכלל המוסדות המקיימים  החליטה המועצה לאמץ
 תכניות לימודים בהנדסת חשמל ואלקטרוניקה, כמפורט בראש מסמך זה.

בנוסף החליטה המועצה לאמץ חלק מההמלצות הפרטניות המופיעות בדו"ח המתייחס  
למכללה האקדמית להנדסה בירושלים, בהתחשב בכך שהתוכנית בהנדסת חשמל 

במכללה נמצאת בשלבי גיבוש לקראת ההסמכה ומלווה ע"י ועדת בדיקה ואלקטרוניקה 
 מקצועית:

 על המוסד: 
להגדיל מספר חברי הסגל המומחים בתחום במשרה מלאה במחלקה  כדי שיהוו סגל  . 1

 יציב ומוביל
לבדוק ולדון באפשרות של איחוד המחלקה להנדסת חשמל עם המחלקה להנדסת  . 2

 תכנה.
ש המחלקה במשרה מלאה במחלקה עם נוכחות בכל או במרבית ימות להעסיק את רא . 3

 השבוע.
 לעלות את רמת הבחינות בתכנית..     

בהתחשב בהערות המשמעותיות  של ועדת ההערכה, מתבקש המוסד ליישם את ההמלצות   
הנ"ל כפי שאומצו ע"י המל"ג ולדווח תוך שנה על המהלכים הננקטים ליישומן וליישום 

ת בדו"ח הוועדה. ועדה מקצועית/תחומית מטעם המל"ג תבחן את יישום שאר ההמלצו
ההמלצות ותגיש את המלצותיה בדבר עמידת התכנית להנדסת חשמל ואלקטרוניקה 

 בתנאים הדרושים להמשך אישור ההסמכה. 
 

 ערכה הוועדה ביקור במכללה האקדמית להנדסה ירושלים. 13.04.2010-ב

ראש מנכ"ל המכללה, סגן הנשיא לעניינים אקדמיים, א המכללה, בביקור זה נפגשה הועדה עם נשי

וועדת הקבלה וועדת ההוראה של המכללה. הוועדה דנה יו"ר ועם אלקטרוניקה המחלקה להנדסת 

 עמם בפרטים שונים הנוגעים לתוכנית וכן ביקרה במעבדות המשמשות את הלומדים בתוכנית.

מודי הנדסה בירושלים, ובמקומה החשוב של הוועדה התרשמה מהחשיבות הלאומית שבקיום לי

 המכללה להנדסה בירושלים במילוי משימה לאומית זו.

להפנים את החלטות האקדמית להנדסה ירושלים  המכללהמאמציה של הועדה מצינת בחיוב את 

במסגרת זו עושה המכללה מאמצים לקליטת חברי סגל מומחים בהנדסת חשמל, הנהגת . ועדת פינגר

ארגוניים לצורך שיפור הרמה האקדמית, העלאת רמת הבחינות והעסקת ראש  מספר צעדים

המחלקה במשרה מלאה. כמו כן רשמה הוועדה לפניה כי ראשי המכללה התייחסו להערת "וועדת 
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זיו" בעניין איחוד המחלקה להנדסת חשמל והמחלקה להנדסת תוכנה ולאחר קיום דיון מעמיק 

 אלה. בנושא זה החליטו שלא לאחד מחלקות

 . לציון ראויים במעבדותהמדריכים והרמה המקצועית של  הציוד רמת בנוסף,
 

 להלן ממצאי הוועדה:
תנאי הקבלה למכללה הם הסף אותו קבעה המל"ג. לדעת הוועדה ראוי להעלותם בתכנית  .1

 להנדסת אלקטרוניקה.

ישה הסטודנטים מתקבלים לתכנית על סמך ציון פסיכומטרי ובגרות במתמטיקה. אין דר .2
לבגרות בפיזיקה. המתקבלים אשר לא למדו פיזיקה בתיכון מתבקשים לקחת קורס קיץ בן 

שבועות בפיזיקה ולעבור בחינת פטור. הוועדה סבורה כי קורס בהיקף שכזה אין בו בכדי  6
 להעניק בסיס מספק בפיסיקה לקראת לימודי הנדסת אלקטרוניקה.

תקבלים ללימודים כחריגים הנו גבוה מדי. של סטודנטים המ אחוז 21%הוועדה מציינת כי  .3
יו"ר וועדת הקבלה אומנם ציינה כי החריגה מתנאי הקבלה הינה בקריטריון אחד בלבד וכן, 
קבלתם נעשית על תנאי עד שיעברו קורסי קיץ ובחינות מעבר במספר תחומי לימוד 

 ם.בסיסיים, עם זאת, הוועדה סבורה כי על המכללה לפעול להקטנת מספר החריגי

 ברוב לממוצע בהשוואה גבוה, ציון 86עומד על  התואר מסיימי של ציוניםה ממוצע .4
יו"ר וועדת ההוראה מציינת כי בסוף . אלקטרוניקהו חשמל בהנדסת האקדמיים המוסדות

השנה הראשונה ללימודים נעשה סינון משמעותי של הסטודנטים כך שרק המצטיינים 
ון אשר יכול להסביר את הממוצע הגבוה. לדעת שבהם עוברים לשנים המתקדמות יותר, נת

הוועדה הסבר זה אינו מספק ויש צורך בנקיטת צעדים ממשיים שיביאו לשינוי משמעותי 
בציון הממוצע של מסיימי התואר, כך שישקף נכונה את רמת הלימודים. יש לתת את הדעת 

לימודים שאינה כי ממוצע ציונים גבוה כפי שקיים כיום במכללה, עשוי להעיד על רמת 
 מספקת.

בדו"ח שנכתב בעקבות ביקורה במוסדות, ציינה "ועדת זיו", את הצפיפות הרבה הקיימת  .5
במעבדות. ניכר כי כיום המעבדות צפופות פחות ונותנות מענה לדרישות התכנית, אולם ישנו 

 צורך בנקיטת צעדים נוספים בכיוון זה. 

 של תדריכיםשימוש ב ירושלים להנדסה האקדמית המכללהבמעבדת תקשורת עושה  .6
 הנדרשת האקדמית רמהעומדים ב תמיד לא אלה תדריכים. הציוד את המספקת החברה

 .בישראל B.Sc מבוגר

נעשים  אינם גמרה פרויקטי רוב, VLSI-בעוד שתחומי ההתמחות בתכנית הנם תקשורת ו .7
 בתחומים אלה.

 לקלוטהנהלת המכללה  של ראש התכנית ושל הרבים המאמצים את בחיוב מציינת הוועדה .8
 חברים 3הקיים של חברי סגל:  מספראולם מדגישה כי ה חשמל בהנדסת מומחים סגל חברי

 ובלתי מספק. קטן עדיין, משרה בחצי חברים 2 ו מלאה במשרה( המחלקה ראש כולל)

 
 האוניברסיטאי אריאל בשומרון המרכז

רסיטאי אריאל להלן החלטת המועצה להשכלה גבוהה בעניינו של המרכז האוניב
 בשומרון:

המועצה להשכלה גבוהה דנה בדו"חות הוועדה להערכת הלימודים בהנדסת חשמל  
ואלקטרוניקה ורשמה לפניה את הממצאים. כמו כן, בעקבות ההערכה הכוללת של 
התחום, החליטה המועצה לאמץ סדרה של המלצות המתייחסות לכלל המוסדות 

 ל ואלקטרוניקה, כמפורט בראש מסמך זה.  המקיימים תכניות לימודים בהנדסת חשמ
בנוסף החליטה המועצה לאמץ חלק מההמלצות הפרטניות המופיעות בדו"ח המתייחס  

 למכללה האקדמית יהודה ושומרון באריאל, שחלקן מפורט להלן לפי סדר חשיבות:
 על המוסד: 

מחשבים להוסיף חברי סגל במשרה מלאה בתחום המערכות. )תקשורת עבוד אותות,  . 1
 בקרה(. 
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להפסיק מתכונת פרישת לימודים במשך יומיים בשבוע )או יום שלם וחצי ביום שישי  . 2
בלבד(. תכנית הלימודים צריכה להיות כזו הדורשת השתתפותו של התלמיד 
בקורסים במשך שלושה ימים בשבוע לפחות. כמו כן, מומלץ לא לאפשר בחירת 

 .10:00השעה תוכניות בהן מתחילים הלימודים לאחר 
 להפסיק נוהל בדיקת בחינות ומתן ציון בהן על ידי עוזרי הוראה. . 3
בהתחשב בהערות המשמעותיות  של ועדת ההערכה, מתבקש המוסד ליישם את  

ההמלצות הנ"ל ולדווח תוך שנה על המהלכים הננקטים ליישומן וליישום שאר 
"ג תבחן את יישום ההמלצות בדו"ח הוועדה. ועדה מקצועית/תחומית מטעם המל

ההמלצות ותגיש את המלצותיה בדבר עמידת התכנית להנדסת חשמל ואלקטרוניקה 
 בתנאים הדרושים להמשך אישור ההסמכה.

 

 .מרכז האוניברסיטאי אריאל בשומרוןביקור בערכה הוועדה  4.5.2010 -ב

חלקה עם ראש המעם דיקן הפקולטה להנדסה, בביקור זה נפגשה הועדה עם נשיא המכללה, 

הוועדה דנה עמם בפרטים שונים ועם בעלי תפקידים במחלקה ובתחום האיכות. להנדסת חשמל 

 הנוגעים לתוכנית וכן ביקרה במעבדות המשמשות את הלומדים בתוכנית.

להפנים את החלטות  מאמציו של המרכז האוניברסיטאי אריאל בשומרוןהועדה התרשמה לטובה מ

מרמת המחקר וההוראה של המחלקה להנדסת חשמל  היא התרשמה לחיוב. "ועדת פינגר"

 ואלקטרוניקה במרכז. 

 להלן ממצאי הוועדה:

. ניכר עדיין חוסר האיזון הבולט במחלקה עליו התריעה "ועדת זיו", בין תחומי האלקטרוניקה 1
 ומחשבים(. , עבוד אותותהפיסיקלית ונושאי המערכות )תקשורת, בקרה

 
ורך בחיזוק תחום המערכות וגייסה שני אנשי סגל חדשים . המחלקה הפנימה חלקית את הצ2

יסו שני אנשי סגל חדשים בתחום האנרגיה וזרם חזק. הועדה מקדמת בברכה מו כן גובתחום זה. כ
חיזוק תחום האנרגיה וזרם חזק בתכנית הלימודים אך היא סבורה שיש הכרח להמשיך ולהגדיל את 

 תחום המערכות.
 
בביקורה במעבדות מרמת המחקר ומהציוד במעבדות ההוראה. עם . הוועדה התרשמה לטובה 3

זאת, היא סבורה שיש להרחיב את הניסויים במעבדות ההוראה ולא להצטמצם לסימולציה 
במעבדת התקשורת. כמו  RF-כנות בלבד במעבדת עבוד האותות הספרתיים וליבמעבדת הבקרה, לת

 כן קיים חסר בניסויי ארכיטקטורה של מחשבים.
 
בעקבות דו"ח וועדת זיו שונתה מערכת השעות כך שלא מתאפשרת יותר פרישת לימודים ליומיים . 4

בלבד בשבוע. כמו כן אין תוכניות לימודים )ולטענת המוסד אף פעם לא היו(, המבוססות על לימודי 
 .19:00ערב החל מהשעה 

 
הסגל הזוטר בבדיקת  . בהמשך להערה של וועדת זיו, המחלקה טוענת שמידת מעורבותם של חברי5

הבחינות הינה מועטה בהשוואה לזו של מרצי הקורס ושהיא דומה לזו המקובלת באוניברסיטאות 
 ובטכניון. הוועדה מקבלת טענה זו.

 
 המרכז האקדמי רופין

 
 :המרכז האקדמי רופיןלהלן החלטת המועצה להשכלה גבוהה בעניינו של 

הוועדה להערכת הלימודים בהנדסת  המועצה להשכלה גבוהה בישיבתה דנה בדו"חות 
חשמל ואלקטרוניקה ורשמה לפניה את הממצאים. כמו כן, בעקבות ההערכה הכוללת 
של התחום, החליטה המועצה לאמץ סדרה של המלצות המתייחסות לכלל המוסדות 

 המקיימים תכניות לימודים בהנדסת חשמל ואלקטרוניקה, כמפורט בראש מסמך זה.  
ועצה לאמץ חלק מההמלצות הפרטניות המופיעות בדו"ח המתייחס בנוסף החליטה המ 

למרכז האקדמי רופין, בהתחשב שהתוכנית בהנדסת חשמל ואלקטרוניקה במכללה 
 נמצאת בשלבי גיבוש לקראת ההסמכה ומלווה ע"י ועדת בדיקה מקצועית

 על המוסד: 
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כדי שיהוו  להגדיל את מספר חברי הסגל המומחים בתחום, במשרה מלאה במחלקה, . 1
 סגל יציב ומוביל.

לדון באפשרות של איחוד התכנית בהנדסת חשמל והנדסת מחשבים תוך כדי הוספת  . 2
 חברי סגל במסלולי ההתמחות שתציע המחלקה המורחבת.

 מהם נערכים במעבדות ההוראה. 00%לבדוק נחיצות פרויקטי הגמר אשר . .3
יקט והרחבת לימודי היסוד על המחלקה לבחור בין שתי אפשרויות: ביטול הפרו

 והלימודים התיאורטיים בזמן שיתפנה, או ביצוע רוב הפרויקטים בתעשייה.
להקטין את מספר החריגים בקבלת תלמידים חדשים ולהקפיד על הספים  . 4

 המוצהרים.
בהתחשב בהערות המשמעותיות  של ועדת ההערכה, מתבקש המוסד ליישם את  

המל"ג,  ולדווח תוך שנה על המהלכים הננקטים ההמלצות הנ"ל כפי שאומצו ע"י 
ליישומן וליישום שאר ההמלצות בדו"ח הוועדה. ועדה מקצועית/תחומית מטעם המל"ג 
תבחן את יישום ההמלצות ותגיש את המלצותיה בדבר עמידת התכנית להנדסת חשמל 

 ואלקטרוניקה בתנאים הדרושים להמשך אישור ההסמכה. 
 
 מרכז האקדמי רופין.ביקור ב ערכה הוועדה 4.5.2010-ב

עם המזכיר האקדמי של המכללה, עם דיקן הפקולטה המכללה,  תבביקור זה נפגשה הועדה עם נשיא

ועם בעלי ניקה אלקטרוחשמל ו והנדסת ומחשבים חשמל להנדסת התכניות ראשי עםלהנדסה, 

במעבדות  הוועדה דנה עמם בפרטים שונים הנוגעים לתוכנית וכן ביקרהתפקידים במחלקה. 

 המשמשות את הלומדים בתוכנית.

 עדת פינגרלהפנים את החלטות ו מאמציו של המרכז האקדמי רופיןהועדה התרשמה לטובה מ

 וליישם את המלצותיה. 

 להלן ממצאי הוועדה:

 זיו ועדת המלצת פי על אוחדו מחשבים והנדסת אלקטרוניקהו חשמל בהנדסת התכניות .1
 לכל, עדיין יש. אקדמי ולא מינהלי הוא שהאיחוד ראהנ והועדה מברכת על כך, עם זאת,

 .שונות תכניות שתי, ועניין דבר

 

 שמומחיותם סגל חבריחסרים במחלקה , בפועל ניכר כי למרות האיחוד עם הנדסת מחשבים .2
 .אותות ועבוד תקשורת כגון חשמל הנדסת בלב היא

 

 מסלולל פי שאין אף ע. פיזיקאלית באלקטרוניקה קורסים יםחסר הלימודים תכניתב .3
 .נאות הנדסי חינוך, זהו נושא הכרחי לצורך כזה התמחות

 

, התדריכים והתרשמה לחיוב מהציוד במעבדות. ההוראה במעבדות ביקרה הועדה .4
 4-ו יסוד מעבדות 3 בדקוחברי הוועדה  הועברו לעיונם של חברי הוועדה. ברשת מופיעיםה

 הנדרשת רמההולם את ה האקדמי התוכן ניכר כי התדריכים ברוב. התמחות מעבדות
 כלל התייחסות אין ספרתיות ומערכות חשמל להנדסת במעבדהעם זאת, . ממכללות
 לחלוטין ברור שלא, במעבדות הביקור על שמבוסס רושם נוצר , כמו כןספרתיות למערכות

 על יקפיד שהמוסד ממליצה הועדה. בתדריכים הכתוב את תואם בפועל הניסויים שביצוע
 .הניסויים של דוקדקמ ביצוע

של סטודנטים המתקבלים כחריגים הנו גבוה למדי. עם זאת, נראה  20%הוועדה מציינת כי  .5
 אנגלית פיזיקה למתמטיקה ייחודית מכינה נפתחה השנה. כהלכה בחריגיםשהמוסד מטפל 

 .לציון יםראויאשר תכניה  ועברית

 

 התלמידים מספרתכנית, הוועדה מבקשת לציין כי מאז בדיקתה של "וועדת זיו" את ה .6
 .קטן נותר אלקטרוניקהו חשמל הנדסתהלימודים ב בתכנית

 

 לשוב ישסבורה כי ו ההוראה מעבדות במסגרת מבוצעים רבים פרויקטיםהוועדה מוצאת כי  .7
 במסגרת הנוכחית וכן לבדוק חלופות אפשריות. נחיצותם את ולבחון
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 סיכום
 

במכללה האיכות בהנדסת חשמל ואלקטרוניקה  הוועדה המקצועית לבחינת יישום המלצות ועדת

המכללה  -בית ספר גבוה להנדסה ולעיצוב; אפקה -האקדמית להנדסה סמי שמעון ; שנקר

מרכז האוניברסיטאי אריאל האקדמית להנדסה בת"א ; המכללה האקדמית להנדסה בירושלים; ה

שנקר(, הפנימו את  המכללות הנבדקות )להוציא אתכי  מצאהרופין, המרכז האקדמי ו בשומרון

הביקורת שנמתחה על תוכניות הלימודים שלהן בהנדסת חשמל ואלקטרוניקה על ידי ועדת האיכות 

והתאמצו לתקן הליקויים ולשפר את תכנית הלימודים. הוועדה המקצועית התרשמה עם זאת 

ים ערותיה העיקריות של ועדת האיכות והיא מוצאת את תכנית הלימודהתעלמה מה שמכללת שנקר

 בהנדסת באלקטרוניקה בלתי ראויה. 

 
 

 

 

 
 על החתום:

 
 
 
 
 
 

   _______________                       _______________                      _____________ 
 דב ווליךפרופ'                          גדי אייזנשטיין, יו"ר                       פרופ' אורי שקדפרופ' 


