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 לכבוד
 ן אפרתיתמר מעג' גב

 מרכזת באגף להערכת איכות והבטחתה
 ג"מל

 ,שלום רב

  מעקב אחר יישום המלצות הוועדה להערכת איכות בהנדסת חשמל ואלקטרוניקה: הנדון

נתייחס להערות הנוגעות לבית הספר הגבוה לטכנולוגיה .  הערותיהםהסוקרים על תודה רבה לצוות 
 .בירושלים לפי הסדר

 
כך שהיחס בין הסגל לסטודנטים , אחר אנשי סגל מתאימים אורכים זמן רב הצוות מוצא כי החיפושים

 .אינו משתפר
. 'בוריס דחוביץ 'אינגודוד כמון ' פרופ, אריה וייס' ב הצטרפו לסגל מחלקת אלקטרוניקה פרופ"בשנת תשע

 .ג"לקראת תשער בני מילגרום לצירופו למחלקה "עם ד במגעיםאנו 
תחום .  מחלקת הנדסת חשמל MIT-את הדוקטורט קיבל מ, MITבוגר  -וייס  אריה' פרופ -

כתב מאמרים רבים , הוא מבצע עבודה מחקרית. ההתמחות שלו הוא  מיקרוסקופיה כמותית
 .ומשתתף בכינוסים באופן קבוע

תואר שני קיבל מאוניברסיטת בן (. מחלקת אלקטרוניקה)בוגר מכון לב  -ר בני מילגרום "ד -
 (. הפקולטה להנדסת חשמל)א "תואר שלישי קיבל מאוניברסיטת ת ,גוריון

הוא  .MIT-ב Ph.Dביצע , MITבוגר . מהנדס בעל שם עולמי בתחום הרדארים -דוד כמון ' פרופ -
בשנה זו הוא מתחיל להנחות פרויקטים במחלקת . NASAמבצע עבודה מחקרית עם 

 .אלקטרוניקה

 .גר המכון הפוליטכני בקייבבו, בעל תואר שני -בוריס דחוביץ ' אינג -

 
הצוות רואה בהקמת מסגרת ארגונית . בית ספר להנדסה/ניכר כי בינתיים נדחתה ההקמה של פקולטה
 .אחת בתחום נושא עקרוני וחשוב שיש לקדמו

וועדה שהוקמה  בוחנת, בימים אלו. אנו בדיעה תמימה עם צוות הסוקרים לגבי חשיבות הקמת הפקולטה
כך .  'הכרוכים בהקמת פקולטה ותגיש המלצותיה עד תחילת סמסטר באת כל ההיבטים , י הסנאט"ע

 . שנושא הקמת הפקולטה תפס תאוצה
 
 

ח היישום מציין המוסד כי המחלקה ביקשה אישור לפתוח מסלול חדש במערכות אלקטרוניות "בדו
אם תהיה הצלחה ו RF-כמו כן מציין המוסד כי תורחב פעילות המחלקה בתחום ה. לזרמים חזקים

  .בתחום זה תבקש המחלקה מסלול שלם בתחום
אנו עושים עדיין בדיקות לגבי ציוד המעבדה הנדרש וגיוס ,  לצורך פיתוח תחום זה: בתחום זרמים חזקים

 .כדי להביא את כל הנתונים לאישור הסנאט במוסדינו, מרצים בתחום
ם נוספים למנחי הפרויקטים במחלקת יצטרפו לפחות שני מנחי, ג"החל משנת תשע: RF -בתחום ה

בהנחיית מרצה מומחה בתחום  RF-בשנה זו מתקיימות מעבדות בתחום ה. RF-אלקטרוניקה בתחום ה
 .בעל תואר שני בתחום תקשורת ואלקטרוניקה, מר שמשון לוי זה

 
  .תודה לסוקרים על הערותיהם

 
 ,בברכה        

 
 

 מנחם שטיינר' פרופ        
 רקטור        

 
 

 הנדסת אלקטרוניקה' מנהל מח, ר יבגני פרישמן"ד: העתק
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