
 
 

 

 

 ההנדסת תכנ המלצות דו"ח הוועדה להערכת איכות במסגרות החרדיות בתחום

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
תכנית 

 הלימודים

 יעד לביצוע בפועל התייחסות המכללה המלצות הכרחיות לצורך המשך הפעלת התכנית

הוועדה לא מרוצה מהעדר קורסי בחירה לתלמידות. חשוב לאפשר בשנים ג' וד' 
קורסים שונים לפי עניין הסטודנטיות. הוועדה  מידה סבירה של בחירה בין

לשקול להוסיף קורסי בחירה תוך שימוש בטכנולוגיות מודעת לסיבה לכך ומציעה 
)קורסי בחירה שנלמדים בקמפוס הראשי של עזריאלי, למשל(  של למידה מרחוק

)למידה עצמית בליווי מורה מלווה(. אפשרות  והוספת קורסי עבודה מודרכת
 תוף פעולה עם האוניברסיטה הפתוחה.שי –נוספת 

 תהיה שלסטודנטיות כך, נוסף בחירה קורס להוסיף עלינו מוסכם
 מרחוק למידה של בטכנולוגיות יהיה הקורס. בחירה אפשרות
 .מודרכת עבודה בשילוב
 בפני פתוחים הרגיל המסלול של הבחירה קורסי, בנוסף

 .למכללה הגעה ודורשים הסטודנטיות
 

 
 

ם הלימודי שנת
 תשע"ח

 
 

 יעד לביצוע בפועל התייחסות המכללה המלצות לצורך שיפור התכנית

על מנת לאפשר מרווח  הארכת המכינה בשבועייםרצוי לבחון אפשרות של 
 הוראה פחות אינטנסיבי.

 

המכינה מתחילה תמיד בראש חודש לצערנו הדבר בלתי אפשרי. 
אנחנו עקב, אלול, מייד עם סיום לימודי הבנות במסגרות בית י

מתחילים את המכינה מוקדם ככל האפשר וחייבים לסיים אותה 
 לפני פתיחת סמסטר ב'.

 

בכלל, ובפרויקט בפרט, בעזרת כלי תוכנה לניהול  לעודד עבודה קבוצתיתיש 
 פרויקטים משותפים.

 

עבודה בצוות נלמדת בקורסים הבאים: הנדסת תוכנה, הנדסת 
 יקטים, ניהול מיזמים.תוכנה בשירות הקהילה, ניהול פרו

המחלקה מודעת לחשיבות של עבודה בקבוצות בלימודי הנדסת 
התוכנה. עם זאת, יש גם יתרונות רבים בביצוע עצמאי של 

את  :פרויקט הגמר. אנחנו מאזנים בין דרישות אלו באופן הבא
 הפרויקט מבצעים באופן עצמאי או בזוגות. 

 

קריאת טקסטים טכניים בהנדסת קורס בשנים הראשונות של רצוי להוסיף 
 , כדי לעזור בהכרת המונחים המקובלים בתחום.תוכנה באנגלית

 

ברבים מהקורסים המתקדמים וקורסי הבחירה השקפים וספרי 
הלימוד הם באנגלית וכך הסטודנט יכול להכיר את המונחים. 

מונחים טכניים באנגלית  באת המרצים לשל נעודדאנחנו 
 בהרצאות.

 
ים שנת הלימוד
 תשע"ח

 
 



 
 

 

 
 

 סטודנטים
 יעד לביצוע בפועל התייחסות המכללה המלצות לצורך שיפור התכנית

לתת להן את יש למצוא דרך להביא להכרה בקושי של הסובלות מליקויי למידה ו
 .המענה הדרוש, ללא קבלת אשור פורמלי לזיהוי הלקוי

 

ככל מוסד אקדמי, אנו נדרשים לבצע תהליך מסודר של אבחון 
ויות למידה. התהליך הוא דיסקרטי לחלוטין אך נדרש על מנת לק

 לדעת מהו הפתרון המתאים לכל אחת מהסטודנטיות.

 

 
 
 

 
 
 

אקדמי )סגל 
 (ומנהלי

 יעד לביצוע בפועל התייחסות המכללה המלצות הכרחיות לצורך המשך הפעלת התכנית

ם בעלי תואר לוודא שגיוס מרצות חרדיות לא יבוא על חשבון השאיפה למרצייש 
 שלישי.

 

אנחנו לא שמים דגש על מרצות חרדיות דוקא, אלא על מרצות 
ולא מרצים. אנחנו עושים זאת רק בשנה הראשונה.  משנה ב' 

ומעלה יש עדיפות למרצות אך אם יש מרצה גבר שהוא טוב יותר 
נמנה אותו. בכל מקרה, אם לא מוצאים מרצה ראויה שהיא 

את הקורס, גם אם מדובר בשנה אישה ניקח מרצה גבר שילמד 
שמרבית המרצים יהיו בעלי תואר בכל מקרה, השאיפה היא א'. 

 שלישי ואנו פועלים לגיוס חברי סגל נוספים.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 תשתיות

 יעד לביצוע בפועל התייחסות המכללה המלצות הכרחיות לצורך המשך הפעלת התכנית

לתלמידות אין אזור שקט רים. כתוצאה מכך, קטן וסובל ממחסור בחדהקמפוס 
או ספריה בו הן יכולות להתמקד בלימודים בזמנן החופשי. יש להקצות אזור 

 .שכזה

ההנהלה מחפשת מקום לקמפוס חליפי להרחבת הפעילות 
 ולהקצאת שטחים ללימוד עצמי.

 
 2018אפריל 

יעים . אנו מצלתת מענה להעדר צוות טכני לתמיכה בתשתית המחשביםיש 
הדבר ישפר את  –להכשיר תלמידות משנים מתקדמות להיות צוות טכני ראשוני 

 הכשרתן ויכול לתת מענה חלקי למחסור.
 

עזרה לתת בקמפוס עצמו יש עוזרת טכנית שתפקידה 
בנוסף, המכללה תקיים  לסטודנטיות ולסגל המנהלי והאקדמי.

ו בשנה ב' הדרכה במעבדת תוכנה לסטודנטיות בנושאים שראינ
 שהן מתקשות בהן, כגון התקנת מערכות הפעלה וכדומה.

 
שנת הלימודים 

 תשע"ח

 יעד לביצוע בפועל התייחסות המכללה המלצות לצורך שיפור התכנית

לשכור עוד שטח התרשמה שיש מצוקה של חדרי הוראה וממליצה הוועדה 
 .ולהקצות חדרי הוראה נוספים

ת הפעילות ההנהלה מחפשת מקום לקמפוס חליפי להרחב
 ולהקצאת שטחים ללימוד עצמי.

 2018אפריל 

היוזמה להעמיד מחשבים להשאלה לסטודנטיות. כדאי הוועדה מברכת על 
הנוכחיים, משום שזו יוזמה מאד ברוכה  15 –מעבר ל  לשקול להגדיל את ההיצע

הנותנת מענה לאי הסכמת ההורים למחשב בבתי התלמידות, ולחוסר יכולת 
 מחשב אישי.כלכלית לרכוש 

בתכנית התקציבית לקראת שנת הלימודים תשע"ח יכללו רכישת 
 מחשבים ניידים לסטודנטיות משנים ג' + ד'

 
שנת הלימודים 

 תשע"ח

 (,מאוניברסיטאות אחרות )גם תשתית גישה להרצאות מוקלטותמומלץ שתהיה 
 בשידור ישיר אולי גם

ש גישה קורסים מוקלטים מועלים לתחנת המידע ולכל סטודט י
 אליהם.

 

 
 
 
 
 



 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

הוראה 
ותוצאות 
 הלמידה

 יעד לביצוע בפועל התייחסות המכללה המלצות הכרחיות לצורך המשך הפעלת התכנית

שכל התוכנות הדרושות לקורסים באותו סמסטר לפני פתיחת כל סמסטר לוודא 
 , כדי לאפשר עבודה על מטלות הקורסים השונים.מותקנות ונגישות לסטודנטיות

 

לפני תחילת שנה אקדמית נבדקים צרכי המרצים והקורסים 
 השונים על ידי מחלקת המחשוב במכללה, בכל כיתות

קמפוס מח"ר, מותקנות כל התוכנות ל זו ש המחשבים, כולל
 הדרשות לתפעול כל קורס במהלך השנה.

 

של האחראי על הקורס מטעם צוות  יףנוהל קבוע שיבטיח קשר רצלקבוע 
 המכללה הקבוע, עם המורה בפועל ב"תמורה".

 

יקבע נוהל כזה, הכולל בין היתר:  אישור סילבוס, אישור 
הפגישות בין המרצה האחראי בתכנית האם  תדירותהבחינה, 

 למרצה מח"ר ועוד.

שנת הלימודים 
 תשע"ח

שווה לסטודנטים בקמפוס לדאוג שתלמידות "תמורה" תקבלנה הזדמנות חובה 
. בין השינויים האפשריים: בחירת הראשי בבחירת נושא ומנחה לפרויקט המסכם

נושא והתחלת הפרויקט באותו זמן בשני הקמפוסים, והגדלת מאגר המנחים 
)ראו המלצות בנושא סגל הוראה(. כמו כן, יש להנחות ולהדריך את הסטודנטיות 

להן בנושאים אפשריים לפרויקט )גם  של "תמורה" בהתאם לרקע המתאים שיש
 בהתחשב בכך שהן אינן נמצאות בקמפוס האם ומכירות פחות את המנחים(.

 המחלקה תדאג לכך שהסטודנטיות יקבלו הזדמנות שווה. 
השנה הפרויקטים של מח"ר ושל הקמפוס בבית הכרם מתחילים 

באותו הזמן. נבדוק אפשרות להתחיל את הפרויקטים בשתי 
 יחד גם בעתיד.התוכניות 

שנת הלימודים 
 תשע"ח

ולמנוע  לזהות את התלמידות עם הקשיים, ולמצוא דרכים פרטניות לעזור להןיש 
)גם בהיעדר אבחון ליקויי למידה, בעקבות הקושי במגזר  על רקע זה מהן לפרוש

 לאבחונים מעין אלה(.
 

במהלך המכינה, תיפגש יועצת המכללה עם כלל הסטודנטיות, 
שית חסויה. אנו מקווים כי שיחה זו תוביל לאבחון לשיחת אי

סקרטי במיוחד של סטודנטיות עם קשיים, שיוטפלו על ידי יד
 המכללה.

 

 יעד לביצוע בפועל התייחסות המכללה המלצות לצורך שיפור התכנית

לסמוך פחות על מורות מן החוץ בשנים הראשונות, דבר שכנראה יצריך מומלץ 
 הגדלה כזו גם תגדיל את מאגר המנחים לפרויקטים.. הגדלת הסגל הקבוע

 

המכללה עושה מאמץ כביר לגייס חברי סגל נוספים למחלקה 
מטרתו לאזן בין מספר אנשי הסגל הקבוע  להנדסת תוכנה.

 למרצים מן החוץ בתכנית, כפי שקיים גם במסלול הרגיל.

 
 בהקדם האפשרי

, בשלב בחירת הפרויקטיםליווי מוגבר צורך לוודא שהתלמידות תקבלנה יש 
ושצוותי הפרויקטים ילוו את התחלת הפרויקט על מנת לזהות קשיים שנובעים 

 מהיעדר רקע ויכולת חיפוש חופשית באינטרנט.

הוקצה רכז פרויקטים מיוחד לפרויקט מח"ר והוא מודע ליחודיות 
 הפרויקט ויפעל בהתאם.

 
 תשע"ח 'סמסטר א

 
 
 



 
 

 

 
       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 סיכום

 יעד לביצוע בפועל התייחסות המכללה חיות לצורך המשך הפעלת התכניתהמלצות הכר

מודעת לקשיים שהמגזר מעמיד בחשיפת התלמידים לאינטרנט. הוועדה הוועדה 
לפתוח עוד יותר את הגישה מברכת על המאמץ שהושקע עד כה בכיוון וממליצה 

ם הללו לאינטרנט, במסגרת המגבלות של המגזר, ולהגדיל את נגישות המחשבי
. זאת משום לתלמידות לבצוע הפרויקטים, מעבר לשעות ההוראה והלימוד

בניגוד לתלמידי קמפוס האם, לרוב אין לתלמידות תשתיות עצמאיות מתאימות ש
 בבית.

 

הגישה לאינטרנט היא בידי הסמינר. מנהלי הסמינר הם אלה 
 שקובעים את רמת הנגישות בהתאם לכל קורס.

בלילה מדי יום לנוחות  22:00 -ד לחדרי המחשבים פתוחים ע
הסטודנטיות בנוסף, רכישות מחשבים ניידים לשנים ג' + ד' 

 לשימוש בתוך המקפוס, תקל מאוד של הזמינות והנגישות.

 

 יעד לביצוע בפועל התייחסות המכללה המלצות לצורך שיפור התכנית

אם התרשמה שהתלמידות לא חשות שהן חלק אינטגרלי מקמפוס ההוועדה 
)במהלך ביקורנו, הן מאד שמחו ״שמתייחסים אליהן״(. מאחר והן מהוות כשליש 

חובה להתייחס לקמפוס של סמינר תמורה כחלק מתכנית ההוראה בתחום, 
 . התרשמנו שהערה זו תקפה גם בנושא התשתיות.אינטגרלי של הפקולטה

 

המכללה מקפידה לתת יחס הולם לסטודנטיות בפרויקט מח"ר 
והן כפרטים. חשוב לציין שהסטודנטיות מתעקשות הן כקבוצה 

ללמוד בהר חוצבים וכל ניסיון להביא אותם ללמוד בקמפוס, גם 
אם יש לכך הצדקה אקדמית, נתקל בקשיים רבים. נציין עוד כי 
התכנית מטופלת על ידי ראש המחלקה, האחראית האקדמית, 

ן ראש מנהל הסטודנטים, ראש מנהל הסגל ויועצת המכללה באופ
 שוטף.

 

שיש נתק מסוים בין הנהלת הקמפוס החרדי להנהלת קמפוס התרשמה הוועדה 
 .וממליצה לחזק את העברת המידע והשיתוף בין שני הגורמים האם

 

  מקובל.

את איש הקשר בין התכנית החרדית לבין התכנית הוועדה ממליצה לתמרץ 
שקעה, וייתן . היקף התגמול צריך לשקף את צפי הההאקדמית בקמפוס האם

 .תמריץ להשקעה רבה יותר בתפקיד
 

  .ש"ש 1.5 איש הקשר, האחראי האקדמי, מתוגמל ב

התרשמה שנעשה מאמץ להכין את התלמידות לקראת יציאתן לשוק הוועדה 
העבודה. עם זאת, הוועדה ממליצה להעמיק את ההכנה של התלמידות, וכי 

שנה ג' חלקן כבר יוצאות , מכיוון שבכדאי להתחיל את ההכנה כבר משנה ב'
לעבודה. החשיבות לכך רבה עוד יותר בשל הבנתנו שכחלק מחינוכן, הבנות 

 החרדיות לא "משווקות את עצמן", כמו תלמידות ממוצעות במגזר הכללי.

נקדים את ההכנה ליציאה לשוק העבודה כבר לשנה ב', בשיתוף 
 הסמינר.פעולה עם הנהלת 

 


