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 אלכסנדר סולן' פרופ  :לכבוד

 הוועדה להערכת איכות בהנדסת מכונות 

 

 התייחסות לחוות הדעה :הנדון

 

גוריון בנגב מודה לך על חוות דעתך החיובית והעידוד להמשך -המחלקה להנדסת מכונות באוניברסיטת בן

שאלות פתוחות . כי נעשה רבות בכיוון בנושא אחד והוא פתרון בעיות פתוחות רצינו להדגיש. פעילות

. הוכנסו מעבדות פתוחות שמקבילות לשאלות פתוחות והוסף פרויקט בתכן מכני, מוכנסות לקורסי הליבה

מדיניות גיוס חברי . כולל תוכנית העבודה מוצגת בדפים הבאים, התוכנית האסטרטגית על כול מרכיביה

שאנו סבורים כי הושגו האופרטיבית קים בתוכנית החל. הסגל מוכתבת מהמטרות אליהן אנו שואפים

אלה עליהם אנו עדיין עובדים בירוק ואלה שיש כוונה לטפל בשנתיים , במידה רבה מסומנים בכחול

 .הקרובות באדום

 

 

 ,בתודה ובברכה

 

 חיים קלמן' פרופ

 ראש המחלקה להנדסת מכונות

 

 דיקן הפקולטה למדעי ההנדסה –יוסף קוסט ' פרופ :עותקים

 ג"משנה לרקטור אב –יעל אידן ' פרופ 

 



 (Vision)חזון , (Strategic Objectives)יעדים אסטרטגיים 
 

 להיות מחלקה מובילה בארץ בהכשרת מהנדסים ובעלי תארים גבוהים בהנדסת מכונות. 

 להיות חוד החנית במחקר בעולם בתחומים שונים בהנדסת מכונות.  

 בארץ ובעולם, בנגב לספק שרות מקצועי לתעשייה ולקהילה.  

 

 (Mission)שליחות 

 

 לספק לסטודנטים הוראה איכותית ועדכנית שתיתן בסיס מוצק בהנדסת מכונות. 

 המתאימים לסביבה תחרותית, משכילים ויצירתיים, לחנך מהנדסי מכונות מוכשרים מקצועית. 

 לחנך את הדור הבא של המנהיגות בהנדסת מכונות במחקר ובתעשייה. 

 י הבוגרים הזדמנויות מקצועיותלפתוח בפנ. 

 לחנך את דור העתיד בתחום האקדמי. 

 לשאוף לשיפור מתמיד ורציף של איכויות ההוראה ויכולות המחקר. 

 לעודד וליצור מחקר חדשני בתחומים שונים של הנדסת מכונות. 

 לפתח תחומי מחקר ייחודיים ומובילים ברמה בינלאומית בנושאים נבחרים בהנדסת מכונות. 

 מר ולהרחיב את הקשרים של המחלקה עם התעשייה והקהילה במישורים רבים ומגווניםלש. 

 

 (Strategic Plan)תוכנית אסטרטגית 

 

 להתאים את מספר תלמידי ההסמכה למשאבי המחלקה ולהעלות את איכותם. 

  לפתח תוכנית לימודים שבה יושם דגש על ההכשרה הבסיסית והחשיבה המדעית הדרושים לכל

פתרון בעיות , תיכון הנדסי, לפתח יכולת לימוד עצמי, בנוסף. כונות בסביבה מתפתחתמהנדס מ

 .פתוחות והתמודדות עם בעיות הנדסיות בתעשייה

 להעלות את איכותם ולהקנות להם כלים ושיטות מחקר מתקדמות, הגדלת מספר תלמידי המחקר. 

 ם ושימור תחומי מצוינות פיתוח תחומי מחקר מובילי, גיוס חברי סגל חדשים לצרכי ההוראה

 .במחלקה

 הוראה והשתלמויות עם התעשייה והקהילה הישראלית, פיתוח קשרי מחקר. 

 

 (שנתית 5)תוכנית אופרטיבית 

 

 : מקרא צבעים

 משימות שאנו סבורים כי הושגו במידה רבה

 משימות עליהן אנו עדיין עובדים

 משימות שיש כוונה לטפל בשנתיים הקרובות

 

 טודנטיםקבלה וניהול ס

  פיתוח מנגנון משופר של קבלת סטודנטים חדשים אשר ישקף נאמנה את יכולתם העתידית כמהנדסי

 . מכונות

 פיתוח מנגנון למשיכה של המועמדים הטובים ביותר שניתן לקבל. 

 פיתוח מנגנון סינון יעיל של הסטודנטים בשנים הראשונות של לימודיהם. 

 קה כדי למנוע חריגה ממכסת התלמידים שנקבעהפיקוח על תהליך קבלת הסטודנטים למחל . 

 

 פיתוח תוכנית לימודים חדשה

 אותם יחויבו כל הבוגרים , בחינה והגדרה של קורסי הליבה הדרושים להכשרה של מהנדס מכונות

 .ללמוד

 איתור כוח אדם מתאים להכנה ובדיקה של תרגילים אשר יהוו חובה וייבדקו בכל קורסי הליבה. 

 בחירה , המשכיות, בחינה של כל תחומי הלימודים והקורסים המרכיבים אותם מבחינת סילבוסים

 .'וכו



 בחינה ופיתוח של הקורס תיכון מכונות ולשקול ביצוע פרויקטי תיכון מונחי מהנדסים מהתעשייה. 

  שיפור יכולות הסטודנטים בתחום התיכון דרך שאלות פתוחות בתרגילים ומבחנים בכל מקצועות

 .החובה והבחירה

 היבטים , אתיקה, טכנית והעברת מידע-כתיבה מדעית: בדיקת הוספה של קורסים בנושאים כמו

פרויקטי התיכון , לתרגל ולפתח יכולות אלו במסגרת מעבדות ההוראה. משפטיים וניהול פרויקטים

 . ופרויקטי הגמר

 מכשור ומדידות)השונים  בחינה ופיתוח של תחום השרטוט הטכני והטמעתו דרך דרישות בקורסים ,

 (.פרויקטי התיכון ופרויקטי הגמר, תיכון מכונות

 בחינת הוראת הקורס תהליכי הייצור במחלקה. 

 מחקר ופיתוח, מלאכה מחלקתי עבור הוראה-הקמת בית. 

 בחינה של מעבדות ההוראה תוך מתן דגש על שימוש בניסוי לשם פתרון בעיות הנדסיות. 

 במעבדות ההוראה, על ידי עידוד הוספת פרק ללימוד עצמי בכל קורס פיתוח יכולת הלימוד העצמי ,

 .בפרויקט התכן ובפרויקט הגמר

 חינוך לעצמאות ואחריות במסגרת עבודה הנדסית. 

  קורסי בחירה בתוכנית הלימודים בתחומים שונים הקשורים  3-4שילוב מסלולי התמחות בני

 .להנדסת מכונות

 תחומיים עם מחלקות אחרות-ות אחרות ופיתוח מסלולים ביןעידוד לימוד קורסי בחירה ממחלק. 

 

 שיפור ההוראה

  פיתוח מנגנון יעיל של מורה מלווה אקדמי לקורסי השירות ממדעי הטבע והתאמת התכנים של

 (.י תרגילים ודוגמאות רלוונטיות להנדסת מכונות"ע,לדוגמא)קורסים אלה להנדסת מכונות 

  במסגרת סבב בין התחומים השוניםשדרוג שיטתי של מעבדות ההוראה. 

 בחינה ושיפור מנגנון ניהול הפרויקטים. 

 החוץ איכותיים שילמדו קורסים במחלקה לפי צרכיה-הקמת מאגר של מורים מן. 

 

 לימודי מוסמכים

 הגדלת כמות ואיכות תלמידי המוסמכים על ידי עידוד מצוינות ואמצעים אחרים. 

  לתלמידי מוסמכיםבחינה מחדש של קורסי החובה והבחירה. 

  בחינת היכולות התקציביות והארגוניות לשם הורדת עומס ההוראה של תלמידי המחקר והגדלת

 .מלגות המחקר לסטודנטים שיקדישו את עיקר זמנם למחקר

 

 מחקר

 גיוס חברי סגל חדשים לפיתוח תחומי מחקר מובילים תוך התחשבות בצרכי ההוראה של המחלקה. 

 חקרית גם על ידי עידוד מוקדי מחקר אשר הגיעו כבר לדרגת מצוינות פיתוח תחומי מצוינות מ

 .הפיתוח יכלול השגת תקציבים וגיוס חברי סגל נוספים בתחום. בתחומם והמחלקה מעוניינת לשמרם

  01%הגדלת החלק היחסי של מהנדסי המכונות בקרב חברי הסגל עד לכדי. 

  הצעות מחקר בכתיבת( במיוחד הצעירים)הדרכה ועזרה לחברי הסגל. 

 דיון וקביעת אמות מידה לקידום במסגרת כללי ונהלי האוניברסיטה. 

 

 קשרי תעשייה וקהילה

 הקמת ועדת היגוי מהתעשייה אשר תייעץ למחלקה בנושאי תוכנית ההוראה. 

 של חברי הסגל בתעשייה אשר מעסיקה את בוגרי המחלקה, לפחות פעם בשנה, קיום ביקור . 

 י המחלקהקיום קשר הדוק עם בוגר. 

 טיפוח מעורבות פעילה של התעשייה בנושא פרויקטי הגמר. 

 בחינה של האפשרות לפתח תוכנית השתלמויות המיועדת לאנשי תעשייה. 

 חשיפת המחלקה לקהילה בנגב בכלל ולנוער בפרט. 

 

 


