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יישו� המלצות הוועדה להערכת איכות בתחו� הנדסת חשמל ואלקטרוניקה 

� באוניברסיטת ב�, אביב� באוניברסיטת תל, בטכניו�, איל��באוניברסיטת בר

בבית הספר הגבוה לטכנולוגיה ובאורט , במכו� הטכנולוגי חולו�, גוריו�

  סוקרי� חוות דעת –בראודה 

  

  

  רקע .1

צה להשכלה גבוהה בהמלצת ועדת המשנה להערכת איכות  דנה המוע10.06.2008בישיבתה מיו� 

בעקבות ההערכה . חות הוועדה להערכת הלימודי� בהנדסת חשמל ואלקטרוניקה"בהתייחס לדו

החליטה המועצה לאמ� סדרה של המלצות רוחביות המתייחסות לכלל , הכללית של התחו�

  .המוסדות המקיימי� תוכניות לימודי� בהנדסת חשמל ואלקטרוניקה

ח המתייחס למוסדות "החליטה המועצה לאמ� את ההמלצות הפרטניות המופיעות בדו, בנוס 

  .ובכלל זה ההמלצות אשר יפורטו בהמש", השוני� 

אישרה המועצה להשכלה גבוהה , 10.6.2008בהתא� להחלטת המועצה להשכלה גבוהה מיו� 

דב ' פרופ,  מהטכניו%י איזנברגגד' פרופ:  הרכבו של צוות סוקרי� כלהל27.7.2010%בישיבתה ביו� 

אשר יבח% את יישו� המלצות הוועדה , 1אביב)תל'  מאונאורי שקד' פרופו גוריו%)ב%'  מאונוולי"

, טכניו%ה, איל%)אוניברסיטת בר: הבאי�במוסדות להערכת איכות בהנדסת חשמל ואלקטרוניקה 

בית הספר הגבוה ה, לו%מכו% הטכנולוגי חוה, גוריו%)אוניברסיטת ב%, אביב)אוניברסיטת תל

  2.לטכנולוגיה ואורט בראודה

  

 המוסדות 7של חות הוועדה להערכת איכות "את דוחברי הצוות  ו קיבל�כחומר רקע לעבודת

 וכ% מידע חות יישו� המלצות הוועדה להערכת איכות ששלחו מוסדות אלה"את דו, המצויני� לעיל

  .ת שהובאו לפניולאחר עיו% בדוחולקבל מהמוסדות נוס  שביקש הצוות 

צוות הסוקרי� לבחינת המלצות הוועדה להערכת איכות בהנדסת חשמל להל% ממצאי 

  :ואלקטרוניקה

  

   ות עיקריותמסקנות והמלצ

  
 בתחו� הנדסת החשמל והאלקטרוניקה במוסדות ה שחלמההתקדמות רצונומביע שביעות הצוות 

 ראשית באמצעות הוועדה ,ערכת האיכות בתחו� התהלי"שמתרש� הצוות . השוני� שנבדקו

 הצוות לבחינת יישו� המלצות ועדת זיו והחלטות אמצעותבובהמש" ") ועדת זיו("להערכת איכות 

הביאה לתרומה משמעותית בשיפור ההוראה בהנדסת חשמל ואלקטרוניקה , בנושאג "מל

מת% עצמאות הצוות רואה כהצלחה את הצעדי� שנעשו ל. באוניברסיטאות ובמכללות בישראל

להבטחת איכות בתי הספר להנדסת חשמל בה� הוקצו המשאבי� הדרושי� או /מחלקות  ול

                                                 
 .ח יישום המלצות הוועדה להערכת איכות של המוסד ממנו הוא מגיע" סוקר לא בחן את דו1

 בית ספר -שנקר; מל ואלקטרוניקה במכללה האקדמית להנדסה סמי שמעון פעל כוועדה לבחינת המלצות הוועדה להערכת איכות בהנדסת חשאף  זה הרכב 2

המרכז ; המרכז האוניברסיטאי אריאל בשומרון; המכללה האקדמית להנדסה בירושלים; א " המכללה האקדמית להנדסה בת-אפקה; גבוה להנדסה ולעיצוב
  .9.11.2010- ג ב" אשר המלצותיה הוגשו למל.האקדמי רופין
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כמו כ% נית% לראות שקיימת כיו� סימביוזה רבה יותר בי% תכניות בהנדסת חשמל . ההוראה

  .ותכניות בהנדסת מחשבי�

 הצוות רואה שיפור ניכר ברמת ההוראה וברמת השירותי� הניתני� לסטודנט בתואר הראשו% בכל

  .המוסדות שנבדקו

בחברי סגל פוטנציאלי� בשני מסלולי  חמור להתריע כי קיי� חוסר מבקש הצוות, לצד זאת

מדובר על תחומי� חשובי� ביותר . RFוהנדסת ) זר� חזק(מערכות הספק : הוראה חשובי� ביותר

ללא צוות בנושאי� חשובי� אלה  מהנדסי� ולא נית% להכשיר ואלקטרוניקההנדסת חשמל ב

למציאת פתרו% לבעיה בשיתו  פעולה ע� המוסדות ג לפעול " הצוות קורא למל.מי מתאי�אקד

  .קשה זו

הגבוה מאוד במחלקות להנדסת חשמל ואלקטרוניקה גור�  סגל) סטודנטי�הצוות רואה ביחס 

ג� א" , הוא מודע לכ" שבמכללות היחס גבוה יותר באופ% טבעי. על איכות ההוראהלרעה המשפיע 

.  לכל המוסדות שבבדיקהו הופנ סגל גבוה)סטודנטי�הערות בנושא יחס  . להקטנתויש לשאו ש� 

ישנ% קומות ע� זאת בחלק מהמ, היו רוצי� להקטי% את היחס הזהמודעי� לבעיה והמוסדות כל 

בנוס  לכ" קיימת באר� בעיה אובייקטיבית של מחסור באנשי . בעיות תקציביות ומחסור בתקני�

שלא  בתכניות להנדסת חשמל ואלקטרוניקה ממליצה הוועדה אנשי סגל יעדרהב . סגל מתאימי�

גל באר� סלאשר פתיחת תכניות לימודי� נוספות לתואר ראשו% ושני בתחו� כל עוד המחסור ב

   .נמש"

דבר המשפיע לרעה על איכות , הצוות מבקש לציי% שבחלק מהמכללות ס  הקבלה עודנו נמו"

ובכל (ואה צור" להעלות באופ% מתמיד את ספי הקבלה הצוות ר. ההוראה והישגי התלמידי�

  ). בפסיכומטרי550מקרה לא לרדת מס  הציו% 

  
  :באשר להמלצות הפרטניות

  

  גוריו� בנגב�אוניברסיטת ב�

לאמ" את ההמלצות הפרטניות להשכלה גבוהה החליטה המועצה  10.6.2008בישיבתה ביו� 

  :שחלק� מפורט להל� לפי סדר חשיבות, � בנגבח המתייחס לאוניברסיטת ב� גוריו"המופיעות בדו

  

  :על המוסד

גו' מורחב . בית ספר להנדסת חשמל בתו& הפקולטה להנדסה/להקי� מחלקה מורחבת .1

כ� מומל" להסיר �כמו.  ואלקטרואופטיקהVLSI, הנדסת חשמל: זה יכלול את התכניות

שות רבה יותר ל בתו& הגו' המורחב ולאפשר לתלמידי� גמי"המחיצות בי� התכניות הנ

 .בבחירת מסלולי ההתמחות בתו& הגו' המורחב

 .העלאת הס' תאפשר עלייה ברמת ההוראה והלימוד. להעלות את ס' הקבלה .2

 .לבחו� מחדש את עומסי ההוראה של אנשי הסגל הבכיר והזוטר .3

את המסלול בהנדסת מחשבי� ולחזק את נושא רשתות תקשורת ) או להחיות(ליצור  .4

 .מורחבתבמחלקה  האקדמית ה

על , במקרה של החלטה חיובית. לבחו� הא� להשאיר את המסלול באנרגיה וזר� חזק .5

 .הפקולטה לקלוט שני אנשי סגל חדשי� בתחו�
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ח המפרט את המהלכי� "המוסד מתבקש לייש� את המהלכי� לעיל ולהגיש תו& שנתיי� דו

או /ח הוועדה ו"לו בדול ורעיונות נוספי� אשר הוע"או ננקטי� ליישו� ההמלצות הנ/שננקטו ו

  .הנובעי� מתהלי& ההערכה

  

 על כ" שיש להקי� בית ספר מורחב להנדסת חשמל ורואה חשיבות הצוות עומד )

מהותית בכ" שתחו� אלקטרואופטיקה והנדסת מערכות תקשורת ייכללו בתו" 

  .בית ספר זה

הצוות מביע דאגה מכ" שלמרות הזמ% שחל  וההערות שהופנו בנושא זה כלפי  )

גוריו% לגייס אנשי סגל העוסקי� בזר� חזק )לא הצליחה אוניברסיטת ב%, סדהמו

   .ומסתמכת בעיקר על איש סגל אחד ועל כמה מורי� מ% החו�

הרי שזה נשאר גבוה כשהיה ולא חל שינוי בתחו� , סטודנטי�)באשר ליחס סגל )

 .זה

ס  שבע רצו% מהנו את הנושא מול המוסד ו הצוות בדק ,אשר לס  הקבלה )

  .מוסדב ואליו הגיעלה הקב

  
  

  אביב�אוניברסיטת תל

לאמ" את ההמלצות הפרטניות להשכלה גבוהה החליטה המועצה  10.6.2008בישיבתה ביו� 

�ח המתייחס לאוניברסיטת תל"המלצות הפרטניות המופיעות בדולח המתייחס "המופיעות בדו

  :שחלק� מפורט להל� לפי סדר חשיבות, אביב

  

  :על המוסד

 .ות את המער" הטכני במעבדות ההוראה ולהוסי  מהנדסי וטכנאי מעבדהלתגבר בדחיפ .1

 .לשמש כמתרגלי�) דוקטורנטי�(לאפשר לתלמידי המחקר  .2

כיו� כל לימודי ההמש" מתחילי� . 15:00לשקול את הקדמת לימודי ההמש" לשעה  .3

 .16:00בשעה 

  

ת המהלכי� ח המפרט א"המוסד מתבקש לייש� את המהלכי� לעיל ולהגיש תו& שנתיי� דו

או /ח הוועדה ו"ל ורעיונות נוספי� אשר הועלו בדו"או ננקטי� ליישו� ההמלצות הנ/שננקטו ו

  .הנובעי� מתהלי& ההערכה

  

מעבדה � וטכנאי תגבר את המער" הטכני במעבדות בכ" שהוסי  מהנדסיהמוסד  )

  .185%בהיק  משרה של 

וקטורנטי�  המוסד כי הדמציי% בהמלצות 3)  ו2בהתא� לנקודות , כמו כ% )

  .מתרגלי� וכי שעת לימודי ההמש" הוקדמה כמוצע
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  מכו� טכנולוגי לישראל - הטכניו�

לאמ" את ההמלצות הפרטניות להשכלה גבוהה החליטה המועצה  10.6.2008בישיבתה ביו� 

  :שחלק� מפורט להל� לפי סדר חשיבות, ח המתייחס לטכניו�"המופיעות בדו

  

  :על המוסד

זאת על ידי הוספת . 30 )  מספר התלמידי� לחברי הסגל לפחות מלהקטי% את היחס בי% .1

 .חברי סגל  או הקטנת מספר התלמידי� המתקבלי�

 .להפו" את הקורס אותות אקראיי� ורעש לקורס חובה .2

להוציא מקרי� מיוחדי� (לאסור חזרה על קורס בו קיבל התלמיד ציו% עובר ומעלה  .3

 ).שיאושרו על ידי ועדת ההוראה

קבלת : כגו%, ת מידה נוספות לקביעת הצטיינות� של תלמידי המוסמכי�להוסי  אמו .4

 . מאמר לכתב עת או לכנס

 . תמונהדלהוסי  קורסי� בעיבו .5

 

  

ח המפרט את המהלכי� "המוסד מתבקש לייש� את המהלכי� לעיל ולהגיש תו& שנתיי� דו

או /ח הוועדה ו"ול ורעיונות נוספי� אשר הועלו בד"או ננקטי� ליישו� ההמלצות הנ/שננקטו ו

  .הנובעי� מתהלי& ההערכה

  

הצוות מביע שביעות רצונו מכ" שנעשו צעדי� להסדרת נושא החזרה על קורסי�  )

  .תופעה אותה ראה בחומרה, לצור" שיפור ציו%

ע�  .הצוות רואה בטכניו% מוסד מצוי% בתחו� הנדסת החשמל והאלקטרוניקה )

 )סגלשיש לשפר את היחס האישי לסטודנט ולהגדיל יחס סבור הצוות , זאת

  .סטודנטי�

אותות אקראיי� הקורס  את "הפהרי שהמוסד , ג" בהחלטת מל2באשר לסעי   )

 בהחלטה בציינו כי 5כמו כ% התייחס הטכניו% לסעי  . קורס חובהורעש ל

   . מספר קורסי� מתקדמי� בעיבוד תמונהפתחההפקולטה 

  

  

  איל��אוניברסיטת בר

לאמ" את ההמלצות הפרטניות להשכלה גבוהה החליטה המועצה  10.6.2008ישיבתה ביו� ב

  :שחלק� מפורט להל� לפי סדר חשיבות, איל��לאוניברסיטת ברח המתייחס "המופיעות בדו

  

  :על המוסד

 .לאחד לאלתר את המחלקות להנדסת חשמל והנדסת מחשבי� .1
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האוניברסיטה בנושא המינויי� להקנות לבית הספר להנדסה עצמאות רבה יותר בתו"  .2

מומל� לאפשר לאנשי סגל להנחות סטודנטי� לתואר שני  , כמו כ%. וההעלאות בדרגה

 .כפי שנעשה לגבי התואר השלישי, במסגרת האוניברסיטה  על בסיס אישי

 .להגדיל את הסגל הטכני במעבדות ההוראה .3

  

מפרט את המהלכי� ח ה"המוסד מתבקש לייש� את המהלכי� לעיל ולהגיש תו& שנה דו

או /ח הוועדה ו"ל ורעיונות נוספי� אשר הועלו בדו"או ננקטי� ליישו� ההמלצות הנ/שננקטו ו

  .הנובעי� מתהלי& ההערכה

  
  :שבע רצו% מההתקדמות שחלה בתחו� הנדסת חשמל ואלקטרוניקההצוות 

 הקורסי�, על ידי הוועדה להערכת איכותמתרש� לטובה מהעובדה שכפי שהומל� הצוות  -

 .בהנדסת מחשבי� אכ% שולבו  בתכנית הלימודי� של הנדסת חשמל

בהפעלת המוסד מעוניי% ג� . ב"תשעהוק� בית ספר אשר התחיל לפעול בשנת הלימודי�  -

 הצוות רואה בהקמת בית הספר  .מחלקה להנדסת מחשבי� במסגרת בית הספרה

 . לעצמאות בתהלי" המינויי� והעלאות בדרגההתקדמות בדר"העצמאי 

 .יוס כוח האד� ובמסגרתו ג� הגדלת סגל טכני במעבדות הנו מספקג -

  

  

  מכו� הטכנולוגי חולו�ה

לאמ" את ההמלצות הפרטניות להשכלה גבוהה החליטה המועצה  10.6.2008בישיבתה ביו� 

  :שחלק� מפורט להל� לפי סדר חשיבות, למכו� הטכנולוגי חולו�ח המתייחס "המופיעות בדו

  

  :על המוסד

ו% באפשרות של איחוד בי% המחלקות להנדסת חשמל והנדסת תקשורת לגו  לבדוק ולד .1

  ).ס"מחלקה מורחבת או בי(אחד 

  ).ח הפרטני"ראה הדו(להעלות את ספי הקבלה לתארי� הראשו% והשני  .2

  ). בלי תיזה(לפעול להקטנת עיכובי� רבי� בסיו� הלימודי� לתואר שני  .3

  .לקיי� את כל המסלולי� שבתכנית בכל שנה .4

  

ח המפרט את המהלכי� "וסד מתבקש לייש� את המהלכי� לעיל ולהגיש תו& שנתיי� דוהמ

או /ח הוועדה ו"ל ורעיונות נוספי� אשר הועלו בדו"או ננקטי� ליישו� ההמלצות הנ/שננקטו ו

  .הנובעי� מתהלי& ההערכה

  

ויש לפעול הצוות מתרש� שישנו מהל" של איחוד ארגוני של מחלקות בתחו� כפקולטה  -

  .מתולהשל

א" ,  שקבע המכו% הטכנולוגי חולו% הנו ציו% בינוני סבירצוות המעקב סבור שציו% הקבלה -

 . לרדת מציו% זההטכנולוגי חולו% אשר נחשב למוסד באיכות טובהאל למכו% 
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  . בסיו� הלימודי� לתואר שניהצוות רש� לפניו את נטיית המוסד למנוע עיכובי� -

  .וד שבתכניתמהפעלת מסלולי הלימהצוות שבע רצו%  -

  

  המכללה האקדמית להנדסה אורט בראודה

לאמ" את ההמלצות הפרטניות להשכלה גבוהה החליטה המועצה  10.6.2008בישיבתה ביו� 

שחלק� מפורט להל� לפי , למכללה האקדמית להנדסה אורט בראודהח המתייחס "המופיעות בדו

  :סדר חשיבות

  :על המוסד

צל הזמ% שיתפנה להרחבת הרקע התיאורטי של לצמצ� את ההיק  של פרויקט הגמר ולנ .1

היק  פרויקט הגמר גדול מידי והוועדה מפקפקת ביעילותו של הפרויקט . התלמידי�

  . המורחב ובתרומתו לתלמיד

  . מההוראה נעשית על ידי מורי� אלה50%כיו� . להקטי% את מספר מורי החו� .2

  .להוסי  בדחיפות מעבדת הוראה מתקדמת בתקשורת .3

  

ח המפרט את המהלכי� "קש לייש� את המהלכי� לעיל ולהגיש תו& שנתיי� דוהמוסד מתב

או /ח הוועדה ו"ל ורעיונות נוספי� אשר הועלו בדו"או ננקטי� ליישו� ההמלצות הנ/שננקטו ו

  .הנובעי� מתהלי& ההערכה

  

 אנשי סגל בלבד לה� מתווספי� אנשי סגל ממחלקות אחרות 11הצוות מצא כי ישנ�  -

 הצוות סבור .גבוה מאוד סגל) סטודנטי�מדובר על יחס .  באופ% חלקיההמלמדי� במחלק

  .שעל המוסד להגדיל את מצבת אנשי הסגל שעיקר עיסוק� הוא במחלקה

ס  מדובר על ,  בפסיכומטרי500הצוות מבקש לציי% כי ס  הקבלה שהוצג לפניו עומד  -

ס  צפה כי הצוות מ. אחד הנמוכי� המוכרי� בתחו�, שאינו מתקבל על הדעתקבלה 

 .550 למינימו� הנדרש של לפחותהקבלה יעלה 

ועדת זיו התרשמה כי מספר השעות המוקדשות לפרויקט גמר בתעשייה הנו גדול מדי  -

היא דרשה . וגוזל מ% הסטודנטי� את מרבית זמנ� בשנת הלימודי� הרביעית לתואר

תיאורטיי� להמיר זאת לפרויקט קט% יותר ואת הנקודות הנותרות להקדיש ללימודי� 

הצוות , לאחר קבלת  מידע נוס  בנושא זה מהמוסד. אשר יעמיקו את ידיעת הסטודנטי�

עודנו גדול , אליו פוני� מרבית הסטודנטי�, מתרש� כי היק  פרויקט הגמר בתעשייה

את . במיוחד וממליצה לשנות לאלתר את המבנה וההיק  של פרויקט הגמר ולצמצמו

 .הפנות ללימודי� תיאורטיי�השעות הנותרות ממלי� הצוות ל

 פרויקטי�  בהמעבדה שכזו פועלת ומבוצעי�הרי ש, הוראה בתקשורתהבאשר למעבדת  -

 .בתקשורת

  

 

  
  
  



 7

  
  

  בית הספר הגבוה לטכנולוגיה בירושלי�

לאמ" את ההמלצות הפרטניות להשכלה גבוהה החליטה המועצה  10.6.2008בישיבתה ביו� 

שחלק� מפורט להל� לפי , הגבוה לטכנולוגיה בירושלי�לבית הספר ח המתייחס "המופיעות בדו

  :סדר חשיבות

  

  :על המוסד

אלקטרואופטיקה , הנדסת חשמל:  תכניות הלימוד3לבחו% ולדו% באפשרות של איחוד בי%  .1

שילוב זה יאפשר התמחות . ד/ס  אחת"בי/והנדסת מחשבי� בתו" מחלקה מורחבת

 מספר רב יותר של תלמידי� ויהיה ימשו", התלמידי� בשטחי� שוני� של הנדסת חשמל

  .מקובל יותר על המעסיקי� הפוטנציאלי�

התכנית הקיימת אינה מכילה מסלולי� . לאפשר לפחות שני מסלולי בחירה בתכנית .2

  .כאלה

שיטת הקבלה מאפשרת קבלת חריגי� . לקבוע ספי קבלה ראויי� ולמניעת חריגה מה� .3

בר גור� להימצאות� של סטודנטי� הד. רבי� שאינ� עומדי� בקריטריוני� המוצהרי�

  . חלשי� רבי� בכיתה המורידי� את רמת הלימודי�

  .להדגיש במיוחד את שיפור מעבדות ההוראה שאינ% ברמה הנאותה .4

  

ח המפרט את המהלכי� "המוסד מתבקש לייש� את המהלכי� לעיל ולהגיש תו& שנתיי� דו

או /ח הוועדה ו"פי� אשר הועלו בדול ורעיונות נוס"או ננקטי� ליישו� ההמלצות הנ/שננקטו ו

  .הנובעי� מתהלי& ההערכה

  

כ" שהיחס בי% ,  זמ% רבי�הצוות מוצא כי החיפושי� אחר אנשי סגל מתאימי� אורכ -

  .הסגל לסטודנטי� אינו משתפר

בהקמת הצוות רואה . בית ספר להנדסה/כי בינתיי� נדחתה ההקמה של פקולטהניכר  -

 .קרוני וחשוב שיש לקדמומסגרת ארגונית אחת בתחו� נושא ע

ת וח היישו� מציי% המוסד כי המחלקה ביקשה אישור לפתוח מסלול חדש במערכ"בדו -

) כי תורחב פעילות המחלקה בתחו� ההמוסד י% כמו כ% מצי. אלקטרוניות לזרמי� חזקי�

RF של� בתחו�תבקש המחלקה מסלול זה  וא� תהיה הצלחה בתחו�. 

יש סגל  וזר� חזק חשוב שיהיה במוסד אRFת הצוות מדגיש כי לצור" הפעלת מעבד

,  איש מעבדה אחד הנשע% עלRFלא נית% להקי� מסלול . קדמי שזהו תחו� התמחותוא

 עליו לגייס איש RF)א� המוסד מעוניי% להמשי" בתחו� ה. ג� בתמיכתו של ראש החוג

  .סגל מהתחו�

 למעבדות כל שנה מתווס  ציודכי  המוסד מציי% .הציוד במעבדות הוחל  בציוד מתקד�

  . וכי לצור" כ" גויסו מאות אלפי שקלי�

  .הצוות שבע רצו% מספי הקבלה של המתקבלי� לתכנית הלימודי� -
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