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                 ה וניהול יהוועדה להערכת איכות בהנדסת תעש מעקב אחר יישום המלצותהנדון: 

 29.7.13מיום  בדוא"ל ךמכתב
 
 
 

לחוות הדעת של פרופ' שמעון נוף אודות יישום המלצות  הפקולטה תגובת, מצ"ב מכתב הנ"לבהמשך ל
 הוועדה להערכת איכות בהנדסת תעשיה וניהול בטכניון.

 
 את עמדת הפקולטה והנהלת הטכניון. תמייצג תגובהה
 
 
 
 ב ב ר כ ה ,       

              
 דניאל ריטל פרופסור          
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 בכיר לנשיאהמשנה ה, סידי. מפרופ'  העתקים:
 יה וניהולת תעשהפקולטה להנדס, דיקן טל-בן. אפרופ'  
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 אפרתי, רכזת באגף להערכת איכות והבטחתה-גב' תמר מעגן אל: 

 הפקולטה להנדסת תעשייה וניהול טל, דיקן-פרופ' אהרון בןמאת: 

 

 
  וניהולתגובה להמלצות הועדה להערכת איכות בהנדסת תעשייה הנידון: 

 )21.7.13(מכתבו של פרופ' שמעון נוף מתאריך 

 

 

, זה נעשה באופן שוטף בתוקף תפקידה של ועדת הוראה של עדכון תכנית הלימודים .א

הפקולטה, המגישה את המלצותיה לאשור מועצת הפקולטה. לאור השינויים בעולם, 

, נעשתה Business Analytics, וכן בתחום הרחב יותר של Big Dataבתחום הנקרא  בעיקר

(נושאים  גופאהתאמה במדיניות מינויים של חברי סגל חדשים, וכן בתכנית הלימודים 

 ).Information Retrieval, Data Mining, Machine Learningשנוספו והתחזקו: 

מצבת הסגל גדלה  הפקולטה. ליב את סגלהרחנעשה מאמץ מרוכז בשנה וחצי האחרונה  .ב

-ע"י חברי סגל מן ד. לפיכך ניתן עכשיו ללמד קורסי יסוחברי סגל 52-חברי סגל ל 47-מ

 מה את גודל הכיתות בלימודי יסוד.-מידתבהמניין, ולהקטין 

-בתהליך ליצירת תכנית מוסמכים שתאחד את השטחים הכמותיים (חקרהפקולטה  .ג

ת תעשייה ומערכות מידע). התכנית תורכב מארבעה קורסי ביצועים, סטטיסטיקה, הנדס

יסוד שישרתו את כל המגמות הנ"ל, ובהמשך הסטודנטים יתמחו באחת המגמות. בשלב 

ראשון אוחדו הסמינרים הנפרדים לסמינר מחקר אחד כולל. כבר ניכרים סימנים בולטים 

 להצלחת התהליך.

המורכבת מאנשי תעשייה בכירים, ת הפקולטה נעזרת בוועדה מייעצת בשנים האחרונו .ד

 ברובם בוגרי הפקולטה.

הפקולטה הגישה להנהלת הטכניון מסמך המפרט את הצרכים בנושא  - Infrastructure  .ה

מבנים וציוד. בפרט: שיפוץ האודיטוריום ושיפוץ כיתות הלימוד. שיפוץ המשרדים בקומה 

וש הציוד במעבדה נושאים אחרונים אלה כבר בוצעו). חיד 2ג' של בניין קופר (

 לרובוטיקה, הכשרת שטח שהתפנה בספריה לאזור לימוד עצמי עבור הסטודנטים.
 הפקולטה מקווה שבקשות אלו אכן ימומנו ע"י הנהלת הטכניון.

 

 

 

 



 

 

 

 

 

הוא  ,קר בתחום הניהוליבעאכן צודקת שגיוס סגל איכותי, הועדה  – קשיים בגיוס הסגל .ו

בעייתי בגלל שכר נמוך יחסית לתעשייה ולאוניברסיטאות מתחרות בחו"ל. לצערנו עניין 

ידי -זה אינו בשליטת הפקולטה או אף הטכניון עצמו, מאחר שמבנה השכר נקבע על

 המדינה (ע"י ות"ת ומל"ג). 

-נושא זה נידון בעבר, וישנה הסכמה עקרונית כי כשתוכניות ה – MBA-הפרדת תכנית ה .ז

MBA  השונות יתייצבו מבחינת סגל, ומבחינת מספרי הסטודנטים, אזי הנושא יידון

מחדש גם בפורום הפקולטה וגם בסנט הטכניון. נכון לשנה הנוכחית (תשע"ד), נפתחה 

השנים  3-. מידת הצלחתה תיבחן בFull Time International MBAתכנית חדשה: 

 הבאות.

שיתופי פעולה עם אוניברסיטאות בעולם,  הפקולטה מעודדת ומטפחת – Collaboration .ח

) Yaleלאומית (בהובלה של אוניברסיטת -בפרט בתכניות הניהול. אנו שותפים ברשת בין

ספר לניהול (היחידים בארץ), וישנן תכניות משותפות עם אוניברסיטה בסין -של בתי

)Fudan (צרפת.בו 

 

 לדו"ח של פרופ' שמעון נוף.קריים המצריכים תגובה ילהערכתי, הנושאים הנ"ל הם הע

 

 

 בברכה,       

 

 טל-פרופ' אהרון בן       
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