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 המרכז הבינתחומי בהרצליה – מדעי המחשב תחוםדוח הוועדה להערכת איכות 
 

  

  

   והמלצות מסקנות – 5פרק 

  

כללי 1 .

ההתרשמות  .הוועדה מברכת את המרכז הבינתחומי על שחרט את הרעיון הבינתחומי על דגלו

הרמה . ס למדעי המחשב ומהמרכז הבינתחומי הינה חיובית"דה מביההכללית של הווע

והתכנית קשובה להתפתחויות האקדמיות , התאורטית והמעשית בתחום מדעי המחשב טובה

הוועדה התרשמה כי . תוך נסיון להתמודד עם קהל סטודנטים הטרוגני, ולהתפתחויות בתעשייה

כלל זה שביעות הרצון של הסטודנטים שביעות הרצון של הסגל ושל הסטודנטים גבוהה וב

  . התרשמה לחיוב מתפיסת המוסד את הסטודנט כלקוחו, מהקשר עם התעשייה

היתה ס למדעי המחשב "סבורה כי ההערכה העצמית שנעשתה בביהוועדה ה, אתיחד עם ז

חולשות ועל כמה מן הסוגיות שמצאה הוועדה הולהצביע על , צריכה להיות ביקורתית יותר

  . טיפולכטעונות 

  

. 2  היהמלצותמסקנות הוועדה ו

ס ויעדיו"מטרות ביה . א

   – מסקנות

קרי פיתוח תחום , הוועדה מצאה חוסר התאמה בין החזון שהציג נשיא המוסד בעת הביקור

לבין מספר חברי , מדעי המחשב בהקשר הבינתחומי כחלק מתחום התשתיות והאינפורמציה

יין כי הנהלת המוסד הודיעה כי לא תוכל לקלוט הוועדה מבקשת לצ. הסגל ותחומי התמחותם

וכי הדבר יתאפשר רק אם יחול גידול במספר , חברי סגל נוספים בשל שיקולים כלכליים

  . הסטודנטים

ס למדעי המחשב להכשיר בוגרים ברמת התואר "ביההוועדה מצאה חוסר התאמה בין חזון 

 לימודי הרמה הנמוכה של לבין, הראשון שהם בעלי בסיס תאורטי איתן במדעי המחשב

   . המתמטיקה בתואר הראשון

-מתקדמיםלתארים לקיים לימודים ס "הוועדה חוסר התאמה בין חזון ביהעוד מצאה 

- ס שואף להציע לימודים מתקדמים"אם ביה, כך.  לבין רמת לימודי המתמטיקה,מחקריים

 אינה מכשירה הרי שרמת לימודי המתמטיקה, ואף תואר שלישי  ברמת תואר שנימחקריים

מספר חברי הסגל קטן ותחומי התמחותם , כמו כן. את הבוגרים כראוי למימוש מטרות אלה

, מחקריים-מצומצם מדי בשלב זה מכדי לתמוך בתוכניות לימודים לתארים מתקדמים

  . בוודאי במקביל לתכנית הלימודים לתואר ראשון

לאור חוסר , לתלמידי המוסדלוועדה לא ברור מה יהיו תחומי המחקר העתידיים שיוצעו 

  .ההתאמה בין חזון המוסד לבין תחומי העניין הנוכחיים של אנשי הסגל

לערוך בחינה מחודשת של החזון לגבי תחום מדעי המחשב ושל ס "וביהעל המוסד  – צההמל

חברי הוועדה סבורים שהמצב הקיים בפועל לא מאפשר לבית  .הדרכים למימוש חזון זה

  .רות והיעדים שהוא קבע לעצמוהספר להשיג את המט

יישום  .ח"ל תשס" תחילת שנהועדבהקדם האפשרי  – 
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תכנית הלימודים לתואר ראשון . ב

   – מסקנות

ניתן לקבוע כי הרמה התאורטית והמעשית בתחום מדעי המחשב טובה וכי התכנית קשובה 

רמת הוועדה מצאה כי , יחד עם זאת. להתפתחויות האקדמיות ולהתפתחויות בתעשייה

רמה המקצועית של המרצים בתחום ב והדבר ניכר הן, הלימודים במתמטיקה נמוכה ביותר

   . של הבחינותהן ברמתן הנמוכה המתמטיקה ו

, י אנשים שהשכלתם אינה בהכרח מהליבה של מדעי המחשב"מספר קורסי חובה מועברים ע

קורסי בהעברת ן את היתרוציינה  הוועדה. לעיתים מורים מן החוץ מלמדים קורסים אלהו

להקפיד שקורסים וסבורה כי יש , י אנשים שהשכלתם היא מתחום מדעי המחשב"החובה ע

  . י מורים מן החוץ"י מרצים בתקן ולא ע"ע, ככל האפשר, אלה יועברו

להגביר ולהעמיק את , לשפר באופן משמעותי את לימודי המתמטיקהעל המוסד  – ההמלצ

 רמת לימודי המתמטיקה נבחנה . על חשיבה מתמטיתדגשתוך שימת קורסי המתמטיקה רמת 

אם , אולם. ס למדעי המחשב להקנות לסטודנטים בסיס תאורטי איתן"בהתיחס למטרות ביה

ס יבחן מחדש את מטרותיו ויושם דגש " לעיל ביה1בעקבות המלצות הוועדה כמפורט בסעיף 

   .מתאימהיקה הרי שהרמה הנוכחית של לימודי המתמט, סוציולוגי-על מחקר הומני

  .ס"כתלות במטרות ביה, ח"ל תשס" תחילת שנהועד בהקדם האפשרי – יישום

  

סגל ההוראה . ג

   – מסקנות

מספר חברי הסגל ותחומי העניין שלהם אינו נותן כיסוי מספיק של , לדעת חברי הוועדה

ם אול, הוועדה סבורה כי הגרעין הנוכחי של חברי הסגל טוב. תחומי העניין במדעי המחשב

הוועדה מאמינה כי . הוא אינו מספק מבחינה מספרית ומבחינת כיסוי התחומים העיקריים

המוסד לפיכך .  להתקיים לאורך שנים במצב זהווכלילא ס " הקיימות היום בביהתוהתכני

  . תחום מדעי המחשבב בינלאומי בעלי מוניטיןלחזק את הרכב חברי הסגל באנשים צריך 

שמשת גם כוועדה מקצועית ולפיכך ראוי שאחד מחבריה יהיה ועדת המינויים היחידתית מ

  .  בנושא ועדת המינוייםס הסכים עם עמדת הוועדה"דיקן ביה. מחוץ למוסד

  – תהמלצו

המוסד נדרש לגייס אל תכנית הלימודים לתואר ראשון חברי סגל מתחומים נוספים  .1

ההתפתחות העתידיים מומלץ כי הגיוס יעשה לאחר בחינת החזון וכיווני . במדעי המחשב

חברי הסגל הנוספים צריכים להיות בעלי . לעיל' כמפורט בהמלצה בסעיף א, ועל בסיסם

תחום , למשל(מדעי המחשב ולענות על כיווני ההתפתחות מוניטין בינלאומי בתחום 

 חברי סגל בשנה מיד לאחר 1-2גיוס חברי הסגל יעשה בקצב של ).  אם ייבחר-התקשורת

  .קביעת כיווני ההתפתחות העתידיים

בתחום מדעי איש סגל בכיר  - חבר נוסף הוסיף לוועדת המינויים היחידתית לעל המוסד  .2

 .ומי מחוץ למרכז הבינתחהמחשב 
   – יישום

  .ט"ל תשס" תחילת שנהעד - 1' המלצה מס. 1

  .ח"ל תשס" תחילת שנהועדבהקדם האפשרי  - 2' המלצה מס. 2
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סטודנטים . ד

   –מסקנות

הפער הגדול מאוד שבין רמת הסטודנטים הטובים לרמת הסטודנטים הוועדה סבורה כי 

 לפגיעה ברורה  ומובילשיר על רמת הלימודים במדעי המחשבהחלשים יותר משפיע באופן י

קיימת   הפגיעה.הא לפגוע ברמוזאת למרות רצונם של חברי הסגל של, ברמת הלימודים

  . במיוחד בקורסים התאורטיים

לפיה , הוועדה מעריכה את התשובה הכנה שנתנה הנהלת המרכז הבינתחומי בנושא זה

ים שלפיהם אין כלכליהמספר המינימלי של סטודנטים במחזור לימודים מוכתב משיקולים 

הוועדה מודעת לכך שגם . מספר מתחת לרף המספרי שנקבעהכל אפשרות להקטין את 

ה לים אלושיקבמוסדות מתוקצבים קיימים שיקולים כלכליים בקביעת מספרי הסטודנטים ו

אולם לא ייתכן שמוסד יהיה נכון לקבל סטודנטים ברמה , אינם יחודיים למרכז הבינתחומי

   .ום הצורך למלא מכסות תלמידיםנמוכה ביותר רק מש

עליו לעקוב בצורה טובה יותר , למרות הקשר שהמוסד מקיים עם בוגריו, באשר לבוגרי החוג

התאמת תכנית הלימודים להמשך ההתפתחות המקצועית של יהם כדי לבחון את אחר

    .הבוגרים

  – תהמלצו

, הכרח הכלכליס להימנע מלקבל סטודנטים ללימודים רק בשל ה"על המוסד ועל ביה .1

  .  ביותרשאחוז הסטודנטים החלשים יהיה קטןעל כך להקפיד ו

).למשל באמצעות קבוצות תגבור( מתן סיוע לסטודנטים החלשים לשקול .2 

ס למדעי המחשב בהמשך דרכם המקצועית "יש לפתח מנגנונים למעקב אחר בוגרי ביה .3

  .ס בחינוכם"לשם קבלת משוב על הצלחת ביה

   – יישום

  .  ח"ל תשס" שנהועד תחילת בהקדם האפשרי – 1 ' מסהמלצה .1

. יש לראותה כהמלצה לא מחייבת– 2 ' מסהמלצה .2 

  . ההמלצה מחייבת ויישומה בהתאם ללוח זמנים שיקבע המוסד– 3' המלצה מס .3

  

תשתיות . ה

   – מסקנות

 מעבדות מחשבים ארבע( כיתות הלימוד וכיתות המחשב -  הקיימות תשתיות ה,באופן כללי

מתקדמות ומתאימות להוראה בסיסית ,  מצויידות היטב-) חנות עבודה לסטודנטים ת230 -וכ

עם . ובמידה מסויימת לתואר שני לא מחקריבמדעי המחשב של סטודנטים לתואר ראשון 

ס להפעיל באופן מסודר וללא תקלות את "הנהלת ביה תשתיות ייעודיות יקשה על ללא, זאת

   .ים מתקדמים ועבודות מחקרטלבצע פרויקתקשו יהסטודנטים ו, הלימודים במדעי המחשב

ויש מקום לטפל במחשבים ישנים , אישי לסטודנטים ולסגל אינו מספקשטח הדיסק ה, בנוסף

  .הנמצאים בשימוש הסטודנטים

   -המלצות

  .וינוהלו על ידו, ס למדעי המחשב"על המוסד להקצות תשתיות שיהיו ייעודיות לביה .1

. יישמר ויעבור גיבויאשר חברי סגל ללסטודנטים ויש לשקול מתן שטח דיסק אישי  .2 
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להגדיל משמעותית  שנים הנמצאים בשימוש הסטודנטים ו5-6רצוי לשדרג מחשבים בני  .3

 .  לעמדות סטודנטים המשמשות לפיתוח תוכנהRAM  -  ה זיכרוןאת 

   – יישום

  .)ע"ל תש"תחילת שנהעד ( שנים 4תוך  - 1' המלצה מס. 1

  .המלצות לא מחייבותכ יש לראותן - 2,3' מסות המלצ. 2
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   סיכום  – 6פרק 

ס למדעי המחשב ומהמרכז הבינתחומי הינה "ההתרשמות הכללית של הוועדה מביה, כאמור לעיל

 5בפרק בדרגת דחיפות שונה שפורטה , המוסד נדרש לבצע מספר שינויים, יחד עם זאת. חיובית

  :  בנושאים הבאים,לעיל

  :ח"ל תשס"תחילת שנהעד בהקדם האפשרי ויישום 

לגבי תחום מדעי המחשב ושל ס למדעי המחשב "המוסד וביהחזון בחינה מחודשת של  .1

 . הדרכים למימוש חזון זה

).ס"כתלות במטרות ביה(  והדגשת החשיבה המתמטיתהעלאת רמת לימודי המתמטיקה .2 

. היחידתיתהוספת חבר חיצוני לוועדת המינויים .3 

שאחוז על כך  והקפדה, ים רק בשל ההכרח הכלכליהימנעות מקבלת סטודנטים ללימוד .4

  .  ביותרהסטודנטים החלשים יהיה קטן

  :ט"ל תשס"יישום עד תחילת שנה

 מומלץ כי הגיוס יעשה לאחר בחינת .העיסוק שלהםגיוס חברי סגל נוספים והרחבת תחומי  .1

כים חברי הסגל הנוספים צרי. החזון וכיווני ההתפתחות העתידיים של המוסד ועל בסיסם

גיוס חברי . להיות בעלי מוניטין בינלאומי בתחום מדעי המחשב ולענות על כיווני ההתפתחות

  . חברי סגל בשנה מיד לאחר קביעת כיווני ההתפתחות העתידיים1-2הסגל יעשה בקצב של 

  :ע"ל תש"יישום עד תחילת שנה

.ס למדעי המחשב"הקצאת תשתיות ייעודיות לביה .1 

  :אם ללוח זמנים שיקבע המוסדהמלצה מחייבת שיישומה בהת

ס למדעי המחשב בהמשך דרכם המקצועית לשם "פיתוח מנגנונים למעקב אחר בוגרי ביה .1

  .ס בחינוכם"קבלת משוב על הצלחת ביה

  :תו לא מחייבותהמלצ

  . מתן סיוע לימודי לסטודנטים המתקשים .1

. יישמר ויעבור גיבויאשר חברי סגל למתן שטח דיסק אישי לסטודנטים ו .2 

RAM   - ה זיכרון והגדלת שנים הנמצאים בשימוש הסטודנטים 5-6 מחשבים בני רוגשיד .3

  . לעמדות סטודנטים המשמשות לפיתוח תוכנה
:על החתום
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