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 7102אוקטובר 

  לכב' 

 הנדסה תוכנה -הוועדה להערכת איכות במח"ר 

 

 הנדסת תוכנה -מח"ר בלדוח הערכת איכות   SCEהתייחסות  הנדון:

 

 אנחנו רוצים להודות לחברי הוועדה על עבודתם המקצועית והחשובה.ראשית, 

נוספות לחרדים בתוכנית זו. ישנם חרדים בודדים  עקב מספר מצומצם של נרשמים חרדים ללימודים לא נפתחו קבוצות

 הלומדים ומשולבים במסגרת הרגילה של הלימודים.

 רוב הנקודות שהועלו בדוח יפתרו.שאם וכאשר מספר הסטודנטים שירשמו לתוכנית יגדל  משוכנעיםאנו  ,באופן כללי

 להלן התייחסותנו להמלצות העיקריות בדו"ח.

 

 התייחסות  המלצות הועדה סעיף

חובה להגדיל את מספר הסטודנטים בתכנית כדי  2.4

לאפשר, מבחינה כלכלית, את המשך קיום תכנית 

 הלימודים.

מכללה עושה מאמצים רבים להרחיב את מספר ה

וגייס למטרה זו  הסטודנטים החרדים שילמדו בשעריה

 איש שיווק חרדי המכיר את המגזר.

חשוב לאפשר בשנים ג' וד' מידה סבירה של 

בחירה בין קורסים שונים לפי עניין הסטודנט, 

 .כלומר הגדלת מספר קורסי הבחירה

ד קורסי בחירה המכללה מאפשרת לסטודנטים ללמו

רק סטודנט אחד  במסגרת האוניברסיטה הפתוחה.

 מקבוצת התלמידים בחר באפשרות זו

יש לעודד עבודה קבוצתית בכלל, ובפרויקט 

בפרט, בעזרת כלי תוכנה לניהול פרויקטים 

 משותפים.

בעל ניסיון  ,ס מנטור אקדמי, גויה זועקבות המלצב

 ה אתשמלוו ,תעסוקתי רב בתחומי הנדסת התוכנה

הטמעה  הלווי כולל הסטודנטים בשלבי פרויקטי הגמר.

תהליכי ניהול הפרויקטים ושימת דגש על עבודת של 

 צוות ושימוש בכלי ניהול הנדסיים.

רצוי להוסיף קורס בשנים הראשונות של קריאת 

טקסטים טכניים בהנדסת תוכנה באנגלית, כדי 

 לעזור בהכרת המונחים המקובלים בתחום.

ראה המחלקתית החליטה על שילוב קריאת ועדת ההו

טקסטים טכניים בהנדסת תוכנה באנגלית במסגרת 

 '.דסת תוכנה" הניתן לתלמידי שנה בהקורס " יסודות הנ

יש לפעול להקל על התלמידים במציאת מקורות  2.4

 תעסוקה כדי להקטין את הנשירה

רבה ביצירת מקור תעסוקה אנו רואים חשיבות 

, ולשם כך הוקם קטין את הנשירהלסטודנט על מנת ל

 .של אנשי סגל מהמחלקה ומהתעשייה מיוחד פורום 
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 התייחסות  המלצות הועדה סעיף

הוועדה ממליצה להרחיב את סגל ההוראה  2.2

ולשאוף לאחוז גבוה יותר של בעלי תארים 

 מתקדמים. 

החלט המלצה זו של הרחבת חברי סגל מקובלת ב

ההוראה ובמיוחד בעלי תואר שלישי ולפני פתיחת 

 . ם יגויסו חברי סגל חדשים לתכניתמחזורים נוספי

יש להתמקד בגיוס מורים בעלי תואר שלישי, 

משום שהדבר ישפר את מעמדה של התכנית 

 .לטווח הארוך

  .לפני פתיחת מחזורים נוספים יגויסו חברי סגל

 גברי בלבד מהווה קושיגיוס סגל עם זאת יש לציין כי 

 רב ואתגר לא פשוט.

פתח נהלים, המתאימים למגזר, אשר רצוי ל 2.4

יסדירו את עניין הפרויקט המסכם: הכרת נושאים 

 אפשריים לפרויקט ומציאת מנחה.

נוהל הפרויקטים המחלקתי אינו שונה בין תכנית 

המח"ר לתכנית האב וכולל  בתוכו סל פרויקטים שנקבע 

בעקבות המלצת . מראש ומפורסם לכלל הסטודנטים

מי בעל ניסיון תעסוקתי רב ס מנטור אקדיגוה ועדה

הסטודנטים  בתחומי הנדסת התוכנה שמלווה את

  בנושא פרויקט הגמר.

רצוי להקטין את הצורך במורים מן החוץ על ידי 

הוספת חבר סגל קבוע, וגם להקטין ככל האפשר 

 את מספר המורים שאין להם דוקטורט.

בעלי נעשה מאמץ גדול לקליטת חברי סגל מן המניין 

תואר שלישי בתחום. עם זאת יש לציין כי קיים קושי 

באופן כללי בגיוס סגל בתחום התוכנה בעלי תואר 

 שלישי ולא רק לתוכנית זו.

על מנת ליעל ולשפר את הפרויקטים המוצעים 

לסטודנטים, הוועדה ממליצה להכין את סל 

הפרויקטים מראש, כולל זיהוי המנחים הפנימיים 

 .היוהמנחים מהתעשי

נוהל הפרויקטים המחלקתי אינו שונה בין תכנית 

המח"ר לתכנית האב וכולל  בתוכו סל פרויקטים שנקבע 

 מראש ומפורסם לכלל הסטודנטים.

מוסכם על ההנהלה ועל חברי הוועדה שהמשך  5

התכנית תלוי בהצלחה בגיוס תלמידים למחזורים 

הבאים. למרות הקשיים ואי ההצלחה עד כה, על 

התמקד בהגברת המאמץ לשווק את ההנהלה ל

הצלחת המחזור הראשון וחדירה למגזר לשם 

 הגדלת מספר התלמידים הנרשמים. 

בגיוס תלמידים חרדים חדשים, אנו עושים שימוש 

בבוגרי המחזור הראשון שמשמשים כשגרירים של   

 המכללה מול המתעניינים השונים. 

יהם כמו כן, אנו נעזרים במומחים בהשכלת חרדים ובינ

  קרן ידידות טורונטו ומשרד פרסום ייחודי למגזר

בוגרי התכנית החרדים  בנוסף, בירלר יחסי ציבור( .)

 מועמדים חדשים.לבגיוס ושיווק עוזרים לנו 

יש להשקיע מאמצים בכיוון המכינה, כי הצלחה 

בה תגדיל את מספר התלמידים המצליחים 

 במכינה ומתקבלים לתכנית הלימודים.

להצלחת התלמידים מאמצים רבים  שקיעההמכללה מ

הן בבחירת מרצים מנוסים והן בקיום  בלימודי המכינה

 .  לתלמידים החרדיםייעודיות שיעורי עזר וחונכויות 

הוועדה ממליצה להתייעץ עם מוסדות אחרים 

המקיימים תכניות לימוד לחרדים, כדי ללמוד 

בגיוס תלמידים מהמגזר החרדי  םמניסיונ

 מחשבים.לתכניות ה

לפנות  המכללה מכוונת במהלך השנה הנוכחית

להתייעץ עם מוסדות אחרים המקיימים תכניות לימוד ו

 , במטרה ללמוד מההצלחות שלהם.לחרדים

הוועדה ממליצה להכין מידית ספרי פרויקטים 

ר המדגישים את פרויקטי הסיום של תוא

התלמידים )שהם עתה בשלבי גיבוש(, כמנוף 

גם לשם גיוס תלמידים לעתיד להכרה בתכנית 

 וגם להשמה לבוגרי התכנית.

בוגרי ספרי הפרויקט הינם חלק מדרישות סיום התואר. 

מועמדים לבגיוס ושיווק עוזרים לנו התכנית החרדים 

 חדשים.
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 התייחסות  המלצות הועדה סעיף

הוועדה ממליצה לשמר קשר עם   בוגרי התכנית 

 כדי שיעזרו בעתיד   בנראות התכנית

שמשמשת קשר עם  למחלקה להנדסת תוכנה יש רכזת

 כל בוגרי המחלקה וביניהם הבוגרים החרדים.

 

 

 

 בברכה,

 

       פרופ' שלמה מארק, דיקן הנדסה קמפוס אשדוד     

     מכינהד"ר אבשלום דנוך, אחראי מח"ר , ראש 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 פרופ' יהודה חדד, נשיא העתק:

 פרופ' דורית תבור, ראש המרכז להערכת איכות ופיתוח אקדמי  


