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   מסקנות והמלצות – 5פרק 

  

  כללי .1

ס להנדסה ומדעי המחשב באוניברסיטה העברית לא ביצע הערכה "הוועדה התרשמה כי ביה

אך , ס סיפרו על בחינה עצמית המתנהלת באופן קבוע"אמנם נציגי ביה. ת אמיתיתעצמי

התרשמות הוועדה היא כי המוסד לא השכיל לנצל את ההזדמנות לביצוע הערכה עצמית מקיפה 

בטענה שהמוסד מודע לחולשותיו ומתמודד עימן גם ללא מילוי דוחות הערכה (במגוון תחומים 

  . כי היא סבורה שכל מוסד יכול להפיק תועלת מהערכה עצמית, הוועדה מצרה על כך). עצמית

הפעילות . ס טובות"הוועדה התרשמה כי תכניות הלימודים במדעי המחשב המתקיימות בביה

הוועדה התרשמה כי השירות . מגוונת וברמה בינלאומית, המחקרית המתקיימת במוסד עניפה

  . רהניתן לסטודנטים באמצעות מזכירות החוג טוב ביות

  

  מסקנות הוועדה והמלצותיה .2

ס ויעדיו"מטרות ביה   .א  

  .ס משיג את יעדיו" נראה כי ביה– מסקנה

 

ארגוני-מבנה אקדמי  .ב  

ס להנדסה ומדעי המחשב אינן ברורות " הוועדה התרשמה שתכניות הפיתוח של ביה- מסקנה

המוסד פרט לכך ש, ס להנדסה"בכיוון ההנדסי ולא קיימת תפיסה ברורה באשר לאופיו של ביה

על כן לא ברורים יחסי הגומלין הצפויים בין . אינו מעוניין לפתח את תחומי ההנדסה הקלסיים

נראה שפיתוח תחומים הנדסיים . המכון למדעי המחשב לבין התחומים החדשים שיפותחו

הסגל חש . נעשה ללא תכנון ותמיכה נדרשים) רפואית-הנדסה ביו, הנדסת אלקטרוניקה(חדשים 

ואנשי הסגל חלוקים בדעותיהם באשר להקמת , ס להנדסה"הידע הדרוש להקמת בישאין לו את 

בין היתר בשל חשש מהקצאת משאבים באופן , ס למדעי המחשב"ס להנדסה בתוך ביה"בי

  .  שיפגע בפעילות בתחום מדעי המחשב
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 מומלץ כי האוניברסיטה תקדיש את תשומת הלב הנדרשת לנושא תכניות הפיתוח של – המלצה

  . ס מן ההבט ההנדסי"ביה

  . ההמלצה מחייבת ויישומה בהתאם ללוח זמנים שיקבע המוסד – יישום

  

תכניות הלימודים   .ג  

תואר ראשון

   –מסקנות 

אולם קיימים מספר נושאים הטעונים , הוועדה התרשמה כי תכניות הלימודים טובות מאוד

ד ולא קיימת אבחנה מספקת ממוצע ציוני התואר הראשון גבוה מאו, להערכת הוועדה) א: (שיפור

כיתות ) ב(; הנהלת החוג עושה מאמצים להוריד את הממוצע בקורסי החובה. בין הסטודנטים

למרות הערכת . למרות יחס מצוין בין מספר חברי הסגל לבין מספר הסטודנטים, הלימוד גדולות

הוועדה , )ימליחשבון אינפיניס(ההנהלה שמדובר בקורס ספציפי בו קיים קושי למצוא מורה טוב 

קיימת חוסר עקביות בהוראת הקורס ) ג(; התרשמה שכיתות הלימוד גדולות לא רק בקורס זה

, הסטודנטים אינם מקבלים משוב מלא על תרגילים) ד(; בחשבון אינפיניסימלי בין שנות הלימוד

ס "הוועדה מברכת על יוזמות ביה. זאת בשל קיצוץ תקציבי שפגע במספר בודקי התרגילים

למשל באמצעות קיום מפגש של כל סטודנט עם המתרגל פעמיים , תמודד עם קושי זהלה

התרשמות הוועדה היא כי , יחד עם זאת. בסמסטר כדי לדון בתרגילים שנעשו עד למועד הפגישה

הוועדה התרשמה שקיים מחסור ) ה(; העדר משוב מלא וראוי מקשה מאוד על הסטודנטים

הדבר נובע בין היתר (ילים הם בעלי הכשרה מתאימה במתרגלים וכי לא כל בודקי התרג

ס מנסה "ביה. קיימות העתקות) בדומה למוסדות אחרים(ס "בביה) ו(; )משיקולים תקציביים

להערכת . לסטודנטים" ראיונות אישיים"בין היתר באמצעות עריכת , להתמודד עם התופעה

ענת הסטודנטים לפיה ההעתקות בין היתר בחינת ט, הוועדה יש לשקול אפיקים נוספים לפתרון

הוועדה מוצאת לנכון לציין . מבוצעות בשל פרק זמן קצר ולא ריאלי שניתן לפתרון תרגילים

הוועדה התרשמה ) ז(;  בעצמו בפני הוועדה על בעיית ההעתקותהעלהס "בחיוב את העובדה שביה

  . שאין הקפדה על השבת מבחנים במועדם

תואר שני

הוועדה מברכת על הכללת בחינת מוסמך . התואר השני טובה מאודהתרשמות הוועדה מתכנית 

  . הכוללת את גוף הידע של התואר הראשון ואת תחום המחקר של הסטודנט

הוועדה התרשמה שציוני התואר השני גבוהים מאוד ולא קיימת אבחנה מספקת בין , עם זאת

קורסי החובה , ס"ציגי ביהלהערכת נ. לדעת הוועדה מצב זה אינו מעודד מצויינות. הסטודנטים

שכן הציונים הגבוהים שהושגו עד כה , ו יצרו הבדל בממוצע הציונים"ל תשס"אשר נפתחו בשנה

  . מיוחסים לכך שהסטודנטים למדו רק קורסים שבתחום התמחותם

   –המלצות 

 -תואר ראשון 

  . ס להמשיך ולפעול להורדת ממוצע הציונים בתואר הראשון"על ביה .1

. טין את גודל כיתות הלימודס להק"על ביה .2 

  .ס להקפיד על עקביות בתכני הקורס בחשבון אינפיניסימלי"על ביה .3
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  . ס למצוא פתרונות למתן משוב טוב יותר לסטודנטים בתרגילים"על ביה .4

ס לגייס מתרגלים נוספים במידת האפשר ולהקפיד על הכשרה טובה של בודקי "על ביה .5

 . התרגילים

. בעיית ההעתקותשמעותיים לצמצום לנקוט בצעדים מס"על ביה .6 

.יש להקפיד להשיב מבחנים במועד הקבוע בתקנון האוניברסיטה .7 

 -תואר שני  

יש לפעול להשגת פיזור סביר יותר של הציונים בתואר השני על מנת לעודד מצויינות בקרב  .8

) ז"נ( מתכנית הלימודים 50%בכדי להבטיח פיזור כזה יש לוודא שלפחות . הסטודנטים

  .בהם יכללו סמינרים ופרוייקטים, ואר השני יהיו מקורסים ייחודיים לתארים גבוהיםלת

  

    -יישום 

  .ח"ל תשס" עד תחילת שנה– 1-8המלצות  .1

 

  סגל ההוראה  .ד 

   –מסקנות 

ס ציין את "ביה).  לערך1:20(ס מצויין "היחס בין מספר חברי הסגל למספר הסטודנטים בביה

  .system-ה ומתחום החסרונם של חברי סגל מתחום התאורי

חברי הוועדה התרשמו כי למרות תמיכת האוניברסיטה בקיומם של מינויים משותפים לשתי 

  . היישום בשטח נתקל בקשיים, ס למדעי המחשב בקיומם של מינויים כאלה"ורצון ביה, פקולטות

י בפועל אולם התרשמה כ, י איש סגל ותיק"הוועדה מברכת על הנוהג לפיו איש סגל צעיר מלווה ע

בהתייחס לתכניות . קיים קושי במתן ליווי זה כאשר תחום העיסוק של חבר הסגל הצעיר ייחודי

הוועדה למדה שחברי סגל צעירים מתחום ההנדסה אינם , ס בתחום ההנדסה"הפיתוח של ביה

היא מבקשת לנצל את , למרות שאין זה תחום עיסוקה של הוועדה. זוכים לליווי מאיש סגל בכיר

בין היתר באמצעות מימון סטודנטים , ס להעניק להם תמיכה"ההזדמנות ולעודד את ביה

  . לתארים מתקדמים עד אשר חברי הסגל הצעירים יוכלו לתמוך במונחים שלהם באופן עצמאי

הוועדה התרשמה שהיקף עבודתם בפועל גדול מהיקף , באשר למתרגלים ולבודקי התרגילים

הדבר גורם .  עומס לא שיוויוני על מתרגלים שונים באותו הקורסקיים, כמו כן. ההעסקה הרשמי

  . לשחיקם ולתחושת התמרמרות

   –המלצות 

יש לפעול להצלחת מימושם של מינויים משותפים של חברי סגל בין , ברמה האוניברסיטאית .1

 . פקולטות

  . ס לפתור את בעיית העומס על המתרגלים והחלוקה הבלתי שיוויונית ביניהם"על ביה .2

   –יישום 

  .  ההמלצה אינה מחייבת– 1המלצה  .1

  . ההמלצה מחייבת ויישומה בהתאם ללוח זמנים שיקבע המוסד– 2המלצה  .2
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הוראה ולמידה  .ה  

   –מסקנות 

. הוועדה התרשמה שהאוניברסיטה העברית מקדישה משקל רב מבעבר לנושא איכות ההוראה

ם פחות טובים להוראת קורסי ס פועל למיזעור הפגיעה בסטודנטים באמצעות שיבוץ מרצי"ביה

אף הסטודנטים חשים שלמשובים . ס אכן מגיב למשובי הסטודנטים"בחירה בלבד וביה

להערכת הוועדה על , יחד עם זאת. המועברים יש השפעה והוועדה רואה בכך חשיבות רבה

 מרצים ותיקים להשתתף בסדנאות ולחיובהאוניברסיטה לפעול באופן נמרץ יותר לעידוד 

  .   ההוראהלשיפור

  . ס אין מנגנון לפיקוח על התכנים המועברים בקורסי הבחירה"הוועדה התרשמה שבביה

  

במיוחד בקורסי , הוועדה התרשמה שכיתות הלימוד גדולות מדי, באשר לגודל הכיתות

  . המתמטיקה

   -המלצות 

שקיבלו , חדשים כוותיקים, ס לגבש מנגנון אשר יחייב מרצים"על האוניברסיטה וביה .1

  . שובי הוראה נמוכים לעבור סדנאות לשיפור ההוראהמ

  . יש להקים מנגנון לפיקוח על התכנים המועברים בקורסי הבחירה .2

  ). לעיל' כמפורט בסעיף ג(יש לפעול להקטנת כיתות הלימוד  .3

  -יישום 

  .  ההמלצה מחייבת ויישומה בהתאם ללוח זמנים שיקבע המוסד– 1המלצה  .1

  .ח"שסל ת" עד תחילת שנה– 2המלצה  .2

  

סטודנטים  .ו  

ס מערך מוסדר למעקב אחר השתלבות הבוגרים בתארים "אין לאוניברסיטה ולביה –מסקנה 

  . מתקדמים ובמקומות עבודה

 יש לפתח מנגנון למעקב אחר השתלבות הבוגרים בתארים מתקדמים ובתחום –המלצה 

  .כדי לבחון את הצלחת החוג בחינוכם, התעסוקתי

  . שומה בהתאם ללוח זמנים שיקבע המוסד ההמלצה מחייבת ויי–יישום 

 

  תשתיות פיזיות   .ז 

)  איש140שגודלן עד (וברוב הכיתות ,  הקצאת כיתות ההוראה מתבצעת באופן פקולטטי-  כללי

כתוצאה מכך יש צורך להביא לשיעורים ציוד ). הגברה, מחשב, מקרן(לא נמצא ציוד מולטימדיה 

  .נייד

סה ולמדעי המחשב באוניברסיטה העברית מתאימות ס להנד" תשתיות המחשוב בביה- מיחשוב

 עמדות 200 - לרשות הסטודנטים במדעי המחשב כ. להוראת סטודנטים בשלוש רמות תואר

קיימות כיתות .  המיועדות רק להם וזמינותם לשימוש הסטודנטים גבוהה מאודLinuxמחשב 

). של שימוש רבב( המיועדות לכל הסטודנטים בפקולטה וזמינותם נמוכה Windowsמחשב 
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 השייכת למתמטיקה ומדעי המחשב שיפרה השנה משמעותית את אוסף ה הספריי-  ספרייה

הוועדה , עם זאת). 1:10(ים טוב מאוד יחס ספרי הלימוד לסטודנט. מאגרי המידע האלקטרוניים

  . התרשמה שהסטודנטים לא משתמשים בספרייה ולא נעזרים במאגרי המידע

   -המלצות 

Windows  וכפי הנראה זו גם ההעדפה של מכיוון שרוב חברי הסגל עובדים על מחשבי  .1

.  בלבדLinux יש לבחון את ההחלטה לספק ברמת בית הספר מחשבי , הסטודנטים

Windows GB RAM  לסטודנטים המשמשות ל זיכרון יש לשקו מינימלי של  לעמדות 1 .2

 .לפיתוח תוכנה
  . ההמלצות אינן מחייבות–יישום 
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   סיכום – 6פרק 

  

יחד . ס למדעי המחשב באוניברסיטת העברית טובה ביותר"ההתרשמות הכללית של הוועדה מביה

 5בדרגת דחיפות שונה שפורטה בפרק , ס נדרשים לבצע מספר שינויים"האוניברסיטה וביה, עם זאת

  :לסיכום. לעיל

  
  :ח"ל תשס"יישום עד תחילת שנה

.ס להמשיך ולפעול להורדת ממוצע הציונים בתואר הראשון"על ביה .1 

. ס להקטין את גודל כיתות הלימוד בתואר הראשון" על ביה .2 

  .ס להקפיד על עקביות בתכני הקורס בחשבון אינפיניסימלי"על ביה .3

  . צוא פתרונות למתן משוב טוב יותר לסטודנטים בתרגילים בתואר הראשוןס למ"על ביה .4

ס לגייס מתרגלים נוספים במידת האפשר ולהקפיד "בתכנית הלימודים לתואר ראשון על ביה .5

 . על הכשרה טובה של בודקי התרגילים

.ס לנקוט בצעדים משמעותיים לצמצום בעיית ההעתקות"על ביה .6 

.ועד הקבוע בתקנון האוניברסיטהיש להקפיד להשיב מבחנים במ .7 

.יש להקים מנגנון לפיקוח על התכנים המועברים בקורסי הבחירה .8 

לתואר השני יהיו מקורסים ייחודיים לתארים ) ז"נ( מתכנית הלימודים 50%יש לוודא שלפחות  .9

  .בהם יכללו סמינרים ופרוייקטים, גבוהים

  

  :וסדהמלצות מחייבות שיישומן בהתאם ללוח זמנים שיקבע המ

, ס"מומלץ כי האוניברסיטה תקדיש את תשומת הלב הנדרשת לנושא תכניות הפיתוח של ביה .1

  . מן ההבט ההנדסי

  . ס לפתור את בעיית העומס על המתרגלים והחלוקה הבלתי שיוויונית ביניהם"על ביה .2

שקיבלו משובי , חדשים כוותיקים, ס לגבש מנגנון אשר יחייב מרצים"על האוניברסיטה וביה .3

  . ראה נמוכים לעבור סדנאות לשיפור ההוראההו

כדי , יש לפתח מנגנון למעקב אחר השתלבות הבוגרים בתארים מתקדמים ובתחום התעסוקתי .4

  .לבחון את הצלחת החוג בחינוכם

  
  :המלצות שאינן מחייבות

יש לפעול להצלחת מימושם של מינויים משותפים של חברי סגל בין , ברמה האוניברסיטאית .1

 . פקולטות

Linux יש לבחון את ההחלטה לספק ברמת בית הספר מחשבי   .  בלבד .2

Windows GB RAM1 לסטודנטים המשמשות לפיתוח יש לשקול זיכרון  מינימלי של  לעמדות 

  .תוכנה

  

  

 6



  

  

  :על החתום

  

  

  

  

  עמירם יהודאי' פרופ
ר"יו
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