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 לכבוד

 אפרתי-מעגן תמר' גב

 והבטחתה איכות להערכת באגף רכזת
 ההגבו להשכלה המועצה

  

  

  שלום רב,

  

  

 נוף שמעון פ'פרו של הדעת לחוות המכללה התייחסותדון: הנ
  

  

הדיווח אודות יישום המלצות של פרופ' שמעון נוף לגבי חוות דעתו התייחסותנו ל מצורפת בזאת

  .נוהוועדה להערכת איכות בהנדסת תעשיה וניהול במוסד

  

שמח לעמוד לרשותכם בכל שאלה או היסודית והמעמיקה ונ םועדה על עבודתוחברי הל ודיםאנו מ

  בקשה.

  

  

  

  בברכה,

  

  דוד שויחטפרופ' 

  משנה לנשיא לעניינים אקדמיים

  

  

  העתק:

  נשיא  –פרופ' אריה מהרשק 

  הנדסת תעשייה וניהול חרמ" –ד"ר תמר גדריך 

 ממונה על האיכות במוסד -מר אילן הפטר
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 3162, ספטמבר 61 
 ד"תשע, תשרי ב"י 

 
 לכבוד 

 אפרתי-מעגןתמר גב' 
 רכזת באגף להערכת איכות והבטחתה

 המועצה להשכלה גבוהה
 

 שלום רב,
 

 התייחסות לחוות הדעת של פרופ' שמעון נוף הנדון:
 3162ביולי  32סימוכין: מכתבתם מתאריך 

 
המכללה האקדמית להנדסה אורט בראודה והמחלקה להנדסת תעשייה וניהול מודים לפרופ' 

להערכה , שמעון נוף על חוות הדעת הרצינית, המקצועית, האוהדת והמפרגנת לנעשה במוסדנו
ולתשואות  איכות תכנית הלימודים לתואר ראשון בהנדסת תעשייה וניהולשהוא מפגין כלפי 

 .שהוא מעניק לסגל ההוראה ולהנהלה על מחויבותם להצלחת התכנית והסטודנטים
 

, ברצוננו להבהיר מספר נקודות בהתייחס לקראת הדיון שיתקיים בנושא בוועדת המשנה ובמל"ג
לדו"ח הוועדה הבינ"ל להערכת איכות תכניות הלימודים בהנדסת תעשייה וניהול בישראל )דו"ח 

ולחוות הדעת של  33.61.63, 6.61.66 ,32.4.66 (, מסמכינו שנשלחו למל"ג בתאריכים3166ממרץ 
 .36.7.62פרופ' שמעון נוף מתאריך 

 

 -(B1גל במוסד ובמחלקה )מכתב פרופ' נוף סעיף שיטה לקידום חברי הס .א
 

(, ציינה כי נדרש מחברי הסגל לבצע מחקר 61)עמוד  3166הוועדה הבינ"ל, בדו"ח שלה ממרץ 
 לצורך קידום.

, בסעיף מחקר, הדגשנו שכחלק משיקולי הקידום של חברי הסגל 3166במכתבינו למל"ג מאפריל 
במיוחד, איננו רואים כנכון לפתח פ'"ח ופרופ'. נכלל ביצוע מחקר, במיוחד לדרגות של פרו

 קריטריונים אלטרנטיביים )שאינם כוללים מחקר( לקידום של חברי סגל.
 

 -(D1d, D2b, D2c, E4תואר שני בהנדסת תעשייה וניהול )מכתב פרופ' נוף סעיפים  .ב
 

בפיתוח של  ( ציינה כי רוב חברי הוועדה תמכו63)עמוד  3166הוועדה הבינ"ל, בדו"ח שלה ממרץ 
המחלקה בין היתר בזכות פתיחת תואר שני בהנדסת תעשייה וניהול עם אוריינטציה יישומית 

 )ללא תזה(.
, בסעיף תואר מאסטר, הבהרנו כי התכנית לתואר ראשון היא 3166במכתבינו למל"ג מאפריל 

תכנית התואר הראשון תמשיך להיות התכנית המרכזית של יציבה ולא תפגע מפתיחת תואר שני. 
המחלקה ואליה יופנו רוב המשאבים, הן של סגל ההוראה והן תקציבי הצטיידות, רכש ותקציבי 

, קריאת ספרות מדעית מחקרית לקורסי התואר השני יתרה מזאת, הכנת מערכי שיעורספרייה. 
תסייע לפיתוח האקדמי והמקצועי של חברי  )בחלק מחובות התואר השני( והנחית פרויקטי הגמר

המלמדים בתואר השני ובתואר הראשון ובכך תעלה את רמת ההוראה בתואר במחלקה הסגל 
 הראשון.
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במכתבינו זה, כי המסלול העיקרי לתואר השני בהנדסת תעו"נ יהיה המסלול עוד ציינו במפורש 
קדמי הבכיר, היעד הוא לפתוח עם עבודת הגמר )ללא תזה(, אך בעתיד, עם התרחבות הסגל הא

 מסלול מקביל, לסטודנטים בודדים מצטיינים, לתואר שני עם תזה.
( החל המחזור הראשון של תואר שני )נלמד( בהנדסת תעשייה 3163בשנה"ל תשע"ג )אוקטובר 

תחה של השנה השנייה יאנו מצויים כעת בפ סטודנטים. 64וניהול את לימודיו, מחזור המונה 
ית ומתמודדים עם בעיה של מיעוט נרשמים. לאור זאת ובשיתוף עם הוועדה להפעלת התכנ

המחלקה תדון במבנה התכנית לתואר שני, תכניו ובידולו מתכניות לימוד המלווה של המל"ג, 
 על מנת לבחון את עתידה של התכנית. המוצעות בצפון הארץ לתואר שני אחרות 

 

 ,D2aתכנית הלימודים לתואר ראשון בהנדסת תעשייה וניהול )מכתב פרופ' נוף סעיפים  .ג

E3)- 
 

( התרשמה לחיוב מהאיזון הקיים בין מספר 8)עמוד  3166הוועדה הבינ"ל, בדו"ח שלה ממרץ 
קורסי החובה והבחירה בתכנית הלימודים לתואר ראשון בהנדסת תעשייה וניהול עם המלצה 

 את נושאי הליבה בהנדסת תעשייה וניהול. ( להרחיב63)עמוד 
 , דיווחנו על השלמת יישום ההמלצה, הכוללת:33.61.63 -במכתבינו למל"ג מ

שילוב בתכנית הלימודים כקורס חובה )במקום  -"וניהולם פרויקטיםתכנון קורס " .א
 כקורס בחירה(.

 שילוב הנושאים של: -האספקה בארגון"תפעול תהליך קורס "תכנון ו .ב

Purchasing management 

Supply Chain Coordination 

 :הבאים שולבו בפרק של תורת השיבוץ הנושאים -קורס "ניהול מערכות ייצור" .ג

Scheduling in Service Systems 

Job-Shop 
 והוסף הנושא של:

Mixed-Model Assembly Lines 
 

דים בהנדסת אנו מבקשים לציין שמעבר לשלושת הקורסים שמוזכרים לעיל, תכנית הלימו
 תעשייה וניהול כוללת קורסי חובה רבים, וביניהם:

תכן שיטות עבודה, תכן מערך העבודה, מערכות ייצור משולבות מחשב )מיב"מ(, תכן הנדסי ועוד 
 וכן קורסי בחירה בתחומים של תכן ותפעול מערכות יצור ושירות.
קורסי החובה והבחירה הוא  כפי שהוועדה התרשמה וכן על פי היעדים של המחלקה, האיזון בין

 קורסי חובה.לקורסים נוספים  סבאיזון נכון ואיננו רואים שום עילה לה

נקודות  1X3.2 =62קורסי בחירה ) 1כיום, סטודנט המבצע "התמחות בתעשייה )סטאז'(" לומד 

 נקודות זכות(. 2X3.2=33.2קורסי בחירה ) 2זכות( וסטודנט המבצע "פרויקט גמר" לומד 
גרפיקה הנדסית, כמדעי היסוד )כמתמטיקה, פיזיקה ותכנות( וקורסי יסודות ההנדסה )קורסי 

יוצרים תשתית מדעית והנדסית הנחוצה ביותר למהנדס תעשייה וניהול. חומרים ותהליכי עיבוד( 
 בביצוע משימותיו בעתיד.  מהנדס תעו"נאנליטיים יסייעו לההנדסיים והכלים המתן 

 

 -(D3a, E2כתב פרופ' נוף סעיפים )מ גיוס חברי סגל חדשים .ד
 

 ( המליצה על גיוס חברי סגל נוספים. 63)עמוד  3166הוועדה הבינ"ל, בדו"ח שלה ממרץ 
, דיווחנו כי ממועד ביקור הוועדה ועד לתאריך מכתבינו, גויסו 33.61.63 -במכתבינו למל"ג מ

אילנה בן דוד )אוקטובר (, ד"ר 3166חמישה חברי סגל חדשים, והם: ד"ר נירית גביש )אוקטובר 
( וד"ר חוסיין נסראלדין )אוקטובר 3161(, ד"ר מאיר טחן )מרץ 3166(, ד"ר דורון פארן )מרץ 3166
3112.) 
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ד"ר יריב  -גויס חבר סגל חדש בשטח הנדסת תעשייה 3162אנו שמחים לבשר כי החל מאוקטובר 
 חברי סגל. 61מרמור. מכאן, שהמחלקה מונה כיום 

סגל -כאן שהיחס סטודנטיםומ 211 -כ( הוא 3162מספר הסטודנטים במחלקה )נכון לספטמבר 
 .6:26עומד על 

היחס בין מספר הסטודנטים לסגל נמצא במגמת ירידה, שכן עקב העלאה של רף הקבלה למחלקה 
( מספר הסטודנטים המתקבלים למחלקה פחת בשנה 221)ציון פסיכומטרי רב תחומי ללפחות 

 .האחרונה

היא פועל יוצא מהצורך  ,, חלקיות המשרה של חברי הסגל בתכנית הלימודיםE2בהתייחס לסעיף 
להיענות לדרישת תכניות הלימוד האחרות במכללה ברמת התואר הראשון והשני לקורסים 

תכנית הלימודים לתואר דרישות מהמועברים ע"י מרצים מהמחלקה להנדסת תעו"נ )לדוגמא: 
 מידע ותכנית הלימודים לתואר שני בהנדסת מערכות(. ראשון בהנדסת מערכות

 
 נשמח להעביר התייחסות נוספות, אם נידרש.

 
 

 בברכה,
 

 
 ד"ר תמר גדריך

 ראש המחלקה להנדסת תעשייה וניהול
 
 
 

 העתק:
 נשיא -פרופ' אריה מהרשק

 משנה נשיא לעניינים אקדמיים -פרופ' דוד שוחט
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