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 מכון אקדמי טכנולוגי חולון – מדעי המחשב תחוםדוח הוועדה להערכת איכות 
 

  

    והמלצותמסקנות – 5פרק 

  

  כללי .1

הוועדה מביעה את שביעות . הוועדה התרשמה לחיוב מדוח המוסד ומעבודת ההערכה שהתבצעה

ד חוו את התהליך כחיובי ומלמד ומהיוזמות לשינוי שהתעוררו בעקבות רצונה מכך שנציגי המוס

תמיכה בהעסקת עוזרי , החלטה לתמוך כספית בסגל על השתתפות בכנסים :לדוגמה(התהליך 

המוסד החל ביישום יוזמות שעלו ). הקמת מרכז לקידום הוראה; הוראה והוצאות מחקר

  . צמית סדירה במוסד ואף החל בהטמעת הערכה עבעקבות ההערכה העצמית

הוועדה  .בתחוםבמכון אקדמי טכנולוגי חולון חלה עלייה במספר הסטודנטים למרות המשבר 

הן בין המרצים , התרשמה לחיוב מיחסי האנוש הטובים ומהאווירה הנעימה הקיימים במחלקה

  .לבין עצמם ובין הסטודנטים לבין המרצים והצוות המינהלי

נוסף על (קבוצות תיגבור  המוסד בסטודנטים באמצעות הוועדה התרשמה לחיוב מתמיכת

 שמטרתה) תוצר של הדוח(וכן מיצירת תפקיד היועצת הכללית מתחילת הלימודים ) התרגולים

הוועדה . טכניות ואחרות, יצירת תקשורת ישירה עם הסטודנטים וסיוע בבעיות אישיות

אי ובמחקר בשיתוף  עצמממדיניות המוסד לעודד את הסגל לעסוק במחקרהתרשמה גם 

   . חוקרים ממוסדות אחרים

כפי שמתבטא , הוועדה התרשמה לחיוב מהאורינטציה של המוסד הרואה בסטודנט לקוח

  . ועודאווירה נעימה , י סטודנטים עם מגבלויותהענות לצרכ, ספריההשעות פתיחת ב

דוד נשים באמצעות פרויקט לעי, עוד התרשמה הוועדה מהמחוייבות החברתית שמפגין המוסד

, התומכת בצעירים מהפריפריה מבחינה אקדמית" אקדמיה"תכנית , בתחומי מדעי הטכנולוגיה

  ".כייף- טכנו"כלכלית וחברתית וחשיפת תלמידים לעולם הטכנולוגי באמצעות ימי 

  . ליישם בהתאם ללוח זמנים שיקבע על ידולוועדה מספר המלצות אשר את רובן יכול המוסד 

 

  מלצותיהמסקנות הוועדה וה .2

המכון והמחלקה וייעדיהם מטרות   .א  

לקדם מאוד את נושא המערכות המשובצות הביע המוסד את רצונו  במהלך הביקור – ותמסקנ

הוועדה התרשמה שתכנית הלימודים הקיימת , יחד עם זאת. כבר ברמת התואר הראשון, מחשב

שא המערכות תכנית הלימודים אינה מדגישה מספיק את נו. מגשימה יעד זההיום אינה 

  .המשובצות בקורסים או בפרויקטים

 בעקבות גם זאת . אר בחזונוושתכי המוסד יתקשה להמשיך ולהתפתח כפי  ההוועדה התרשמ

 מספיק אנשי סגל בתחומים בהם המוסד מעוניין ת כוללהאשר אינ, מצבת הסגל הנוכחי

   .להתפתח ולייחד עצמו באמצעותם

ותהמלצ   - 

 .ויחד את עצמי להמכון מעונייןאנשי סגל לתחומים בהם יוס  ג–בהתאם לחזון ולייעדים  .1 

.להלן'  בסעיף גכמפורטהמלצות לשינויים בתכנית הלימודים  .2 
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ל "עד תחילת שנה(במהלך השנתיים הקרובות התחלה מיידית והמשך  -  1המלצה  – יישום

   .)ע"תש

  

מבנה אירגוני  .ב  

הוועדה רואה . מדעי המחשבועדת ההוראה מורכבת מאנשי סגל שאינם מתחום  – מסקנה

, בין היתר. חשיבות רבה בכך שאיש מדעי המחשב יהיה שותף לקביעת מערך ההוראה

התרשמות הוועדה היא כי העדרו של איש סגל מהתחום בוועדת ההוראה מסבירה את העובדה 

  . כפי שיפורט בהמשך, שהסטודנטים אינם זוכים להכוונה מספקת בבחירת קורסי בחירה

המלצה  .וועדת ההוראהלם מדעי המחשב ווספת חבר סגל מתח ה– 

יישום  . ח"ל תשס"בהקדם האפשרי ועד לפתיחת שנה – 

  
 לתואר ראשוןתכנית הלימודים  .ג  

מסקנות   – 

בתכנית הלימודים חסרים , יחד עם זאת. שרמת הבחינות עלתה עם השניםהוועדה התרשמה 

 ,אלגוריתמים, )משובצות מחשבבתכנית המדגישה מערכות  (פיזיקה: כגוןמסויימים תכנים 

לייחד את עצמו באמצעות תכנית ללימודי מערכות   המוסדתומכת במגמתהוועדה . הנדסת תכנה

שינויים בתכנית הלימודים את העל המוסד לבצע אולם לשם כך , משובצות מחשב ורובוטיקה

יים של שהסטודנטים אינם מודעים לאפשרות לימוד קורסים יחוד הוועדה התרשמה .שהומלצו

 התרשמות .ונים ללמוד קורסי בחירה השייכים לתחום זהמערכות משובצות מחשב ואינם מכּו

הוועדה היא כי חוסר הכוונת הסטודנטים נובע גם מכך שחברי הסגל המובילים את תכנית 

  . הלימודים ברובם אינם מתחום מדעי המחשב

א לידי ביטוי בתכנית  אולם נראה כי הקשר לא בתעשייהבמוסד קיים רצון לקשר עם ה

  .הלימודים ובהעשרה לה נחשפים התלמידים

  .  לסטודנטים מצטייניםשהמוסד מעניקנראה כי הסטודנטים אינם מודעים לתיגמול 

המלצות   – 

תכנון ותכנות מערכת (הנדסת תכנה , אלגוריתמים, חיזוק תכנית הלימודים בקורסי פיזיקה .1

 שינויים אלה יסייעו . לימודי התאוריה לפרקטיקהוקישור  עיצוב מערכות תוכנה,)גדולה

 . למוסד ליצור תכנית ייחודית במערכות משובצות מחשב ורובוטיקה

. הוספת קורס פרויקט מסכם אשר ישלב קשר עם התעשייה .2 

.  כבר במהלך השנה השניה ללימודיהםתעשייה לחשיפת הסטודנטים .3 

 קורסים המקנים ידע במערכות סטודנטים תוך הכוונתם ללימודלחיזוק מערך הייעוץ  .4

  . משובצות מחשב

  .סטודנטים מצטייניםשניתן לתגמול יידוע הסטודנטים על ה .5

יישום  . ידי המוסדבהתאם ללוח זמנים שייקבע על  מחייבות ויישומןכל ההמלצות  – 
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  סגל ההוראה  .ד 

דרישות המוסד בתחום המחקר לצורך קידום גבוהות ודומות לדרישות  -  המסקנ

עומס הוראה המוטל על חברי הסגל הצעירים המלמדים , אולם במקביל להן, יטאיותהאוניברס

) לא היו חברי סגל בתקופה בה המכון היה תחת חסות אוניברסיטאית, כלומר(בתנאי מכללה 

  .יש לתמוך בחברי הסגל הצעירים כדי ליצור תמריץ להמשך עבודתם במוסד, במצב זה. גבוה

בין היתר באמצעות , ")בתנאי מכללה"המועסקים (עירים תמיכה בחברי הסגל הצ – המלצה

ומציאת פתרונות ,  מינוי איש סגל בכיר כמלווה לחוקר הצעיר, לכנסיםלנסיעהתמיכה כלכלית 

יש לאפשר לחברי הסגל הצעירים לשמר . להקל על עומס ההוראה במסגרת היקף שעות ההוראה

    . ראה שלהם מאידךולפתח את יכולתם המחקרית מחד תוך בניית יכולת ההו

 יישום    . ההמלצה אינה מחייבת–

 

סטודנטים  .ה  

 שהדבר נובע מתנאי קבלה ויתכןבמכון גבוה של הנשירה ) באחוזים(הממוצע השנתי  -  מסקנה

, תנאי הקבלה נובעים גם מהביקוש לתכנית במוסדשמודעת לכך הוועדה . שאינם גבוהים דיים

את רף הקבלה ובכך להקטין את נשירת הדרך להעלות מצפה שהמוסד ימצא את אולם 

  . רצוי שרב הנשירה בתכנית תתרחש בשנת הלימודים הראשונה, בנוסף. הסטודנטים

המלצות   – 

  .הקבלה העלאת רף .1

  לקבוצות תלמידים המתקשות בתחילת תכנית,נוסף על הליווי הקיים, ווי צמוד יותריל .2

  . הלימודים

יישום    –

  .בע המוסדבהתאם ללוח זמנים שיק – 1המלצה  .1

  .  אינה מחייבת ויישומה בהתאם לשיקול דעת המוסד– 2המלצה  .2

 

  תשתיות פיזיות   .ו 

מסקנות   - 

תשתיות המחשוב במחלקה למדעי המחשב במכון אקדמי טכנולוגי חולון הינן מתקדמות מאוד 

הדבר מתבטא בעיקר בכיתות . ואף מעבר לכךומתאימות להוראת סטודנטים לתואר ראשון 

בספריית המכון קיים אוסף מקיף . ובכיתות מחשב ומעבדות מתקדמות, ת היטבלימוד מצוידו

ספרי של מספר העותקים . מבחינת ספרים ומאגרי מידע אלקטרוניים בתחומי מדעי המחשב

  . העומדים לרשות הסטודנטים גבוה וקיימת הענות גבוהה לרכישת ספרות נוספת הלימוד

GB RAMל  מינימלי ש יש לשקול זיכרון  -  לעמדות סטודנטים המשמשות לפיתוח 1 ההמלצ

.תוכנה

.   ההמלצה אינה מחייבת–  יישום
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   סיכום – 6פרק 

 היא  אקדמי טכנולוגי חולוןבמכון למדעי המחשב מהמחלקההוועדה ההתרשמות הכללית של 

 בדרגת דחיפות שונה,  נדרשים לבצע מספר שינוייםהמכון והמחלקה, יחד עם זאת.  ביותרחיובית

  :לסיכום.  לעיל5טה בפרק שפור

  ) ע"ל תש"עד תחילת שנה(במהלך השנתיים הקרובות תחילת יישום מיידית והמשך 

.  גיוס אנשי סגל לתחומים בהם המכון מעוניין לייחד את עצמו–בהתאם לחזון ולייעדים  .1 

  ח "ל תשס"בהקדם האפשרי ועד לפתיחת שנהיישום 

  .וראהוועדת ההלם מדעי המחשב והוספת חבר סגל מתח .1

    המוסדדיי בהתאם ללוח זמנים שייקבע עלהמלצות מחייבות שיישומן 

 ,)בתכנית המדגישה מערכות משובצות מחשב (חיזוק תכנית הלימודים בקורסי פיזיקה .1

 וקישור בין , עיצוב מערכות תוכנה,)תכנון ותכנות מערכת גדולה(הנדסת תכנה , אלגוריתמים

  .פרקטיקהבין הלימודי התאוריה ל

. פת קורס פרויקט מסכם אשר ישלב קשר עם התעשייההוס .2 

.  כבר במהלך השנה השניה ללימודיהםתעשייה לחשיפת הסטודנטים .3 

סטודנטים תוך הכוונתם ללימוד קורסים המקנים ידע במערכות משובצות לחיזוק מערך הייעוץ  .4

  . מחשב

.סטודנטים מצטייניםשניתן לתגמול יידוע הסטודנטים על ה .5 

  .ההעלאת רף לקבל .6

 המלצות שאינן מחייבות

 את כך שיוכלו לשמר ולפתח, ")בתנאי מכללה"המועסקים (תמיכה בחברי הסגל הצעירים  .1

 .   יכולתם המחקרית מחד תוך בניית יכולת ההוראה שלהם מאידך

  . ווי צמוד יותר לקבוצות תלמידים המתקשות בתחילת תכנית הלימודיםיל .2

 .לעמדות סטודנטים המשמשות לפיתוח תוכנה GB1 מינימלי של RAMיש לשקול זיכרון  .3
  

:על החתום 
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