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    והמלצותמסקנות – 5פרק 

  

  כללי .1

תוך בחינה מעמיקה של באופן רציני הערכת האיכות את  וביצעוהחוג התרשמה שהמוסד הוועדה 

הוועדה מברכת . בעקבות ההערכה העצמיתהחל ביישום מהלכים שונים החוג אף . המוסד והחוג

דה שדוח הערכת על מהלכים אלה ומוצאת לנכון לציין לשבח גם את העובואת החוג את המוסד 

  . לסטודנטיםגלוי האיכות 

התעשייה בפיתוח הגליל ובקידום חשוב לאומי חי תפקיד - למכללה האקדמית תלאין ספק ש

חלק חשוב בהבאת חברות טכנולוגיות לצפון וביצירת  המחשב במכללה למדעילחוג . באזור

הוועדה התרשמה מהקשרים הבינאישיים הטובים . מקומות עבודה לתושבי הצפון ולבוגרי החוג

הוועדה מבקשת להדגיש שהמכללה , יחד עם זאת. הסטודנטיםלבין בין חברי סגל ההוראה ש

ולפיכך היא מצויה בתחרות עם , ית הצפוןנה משרתת רק את אוכלוסיאינחי -האקדמית תל

שרב על כך תעיד גם העובדה . מציעים תכניות במדעי המחשבה, אחרים ברחבי הארץמוסדות 

 כדי לעמוד בתחרות בהצלחה. אינם מצפון הארץלמדעי המחשב הסטודנטים הלומדים בתכנית 

הלימודים על המוסד להעלות את רמת , ולאפשר לבוגרים להתמודד בהצלחה על משרות

  . כפי שיפורט להלן,  המוסד והחוגולהתאים את הרכב הסגל למטרות

  

  מסקנות הוועדה והמלצותיה .2

 הםי ויעדהמוסד והחוג מטרות  .א  

  -נותמסק

וכן הדרכים להשגתן מוגדרים של המכללה ושל החוג למדעי המחשב המטרות והיעדים , החזון

  . םשממו לטרם הצליחוהחוג נראה כי בשלב זה המוסד , אולם. היטב

,  מומשה במידה מסוימתמדינת ישראלהפריפריה הצפונית של  לפתח את המוסדאמנם מטרת 

, כמו כן. BMCקשר ושל חברת -שלוחות של חברת תדיראןנפתחו  ,למשל,  בקרבת המוסדכאשר

הצליח המוסד במידה , בנוסף .וב משתלביםוחלק מהבוגרים מועסקים באזור בסיום לימודיהם 

תיכון באזור אל ה יתלמידשל נגישות  ה אתבילהרח ו סטודנטים מרחבי הארץמסוימת למשוך

  . ההשכלה הגבוהה

תוך הקניית מיומנויות שיתנו , נראה כי המטרה להכשיר בוגרים ברמה אקדמית גבוהה, עם זאת

כפי שיפורט בסעיף . ה מושגתנאינ, להם יתרון בשילובם בתעשייה או בהמשך לימודים מתקדמים

תכנית אינה מכשירה את הסטודנטים כמוגדר ההוועדה מצאה כי , ית הלימודיםהעוסק בתכנ

חלק וכן , שוניםהמחזורים המועברים לקורסים ה תכני עקביות באין כך למשל. במטרות המוסד

. תעשייה שילוב מוצלח בנדרשים לצורךבין היתר בתחומים ה, לסטודנטיםלא מועבר  ידעהגוף מ
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כב תכנית הלימודים והר, חברי הוועדה סבורים שהמצב הקיים בפועל מבחינת רמת הסטודנטים

  . לא מאפשרים למוסד ולחוג להשיג את המטרות והיעדים שנקבעו-הסגל 

 חזוןההאמצעים הננקטים למימוש על המוסד והחוג לערוך בחינה מחודשת של  – ההמלצ

  . מטרותהו

יישום  .ח"ל תשס"שנה עד פתיחת – 

  

 אקדמי–מבנה אירגוני   .ב  

ויש , למדעים וטכנולוגיהמקומו הטבעי של החוג למדעי המחשב הוא בבית הספר   – מסקנה

  . לכלול אותו במסגרת זו

להשיב את החוג לבית הספר , אשר הסכימה עם הוועדה בנושא זה, על הנהלת המכללה – המלצה

  . למדעים וטכנולוגיה

יישום   .ח"ל תשס"שנהעד פתיחת  – 

  

      תכנית הלימודים .ג  

   – מסקנות

הדבר ניכר  .עונה שיפור משמעותיטבמוסד במדעי המחשב  שרמת הלימודים תמתרשמהוועדה 

  .הן בהתנהלות הכללית של תכנית הלימודים והן בתכני הקורסים השונים ובבחינות

  :להלן מספר דוגמאות

; קורסי המבוא אינם מספקים בסיס ידע מספיק לקראת הקורסים המתקדמים • 

; בוטל - חוד לתכניתי שהיווה יבהנדסת תכנה מונחית עצמיםקורס  • 

, הופסקה בדיקת התרגילים בחלק מהקורסים :בדיקת התרגיליםכל הנוגע לקיימת בעיה ב •

 בודקיםי "בדיקת התרגילים לא נעשית בהכרח ע, זאת ועוד. ואילו באחרים היא חלקית

להכשיר בצורה על המכללה , תהליך לשיפור המשוב לסטודנטיםהכחלק מ. הראויברמה 

ייווצר ביניהם כך ש, המתרגל והבודק, טובה את בודקי התרגילים ולהבנות את יחסי המרצה

במצב הנוכחי לא ניתן להעריך את הישגי  .וייעשה על ידם התיאום הנדרש בקורסקשר 

 העיר הוועדה למבקשתעניין זה ל. הלמידה של הסטודנטים ולא ניתן לתת להם משוב מלא

ל דנטים ועכי כאשר מספר הסטודנטים נמוך יחסית קיימת הזדמנות לתת משוב מלא לסטו

 ;המוסד לנצל הזדמנות זו

 ;לא מתקיים מעקב מסודר אחר הוראת התכנים שמצוינים בסילבוס • 
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  משמעותיתולעיתים משתנה, אינה אחידה וקבועהשרמת הקורסים הוועדה התרשמה  •

  ;רמת התלמידיםבהתאם למשנה לשנה עקב חילופי מורים או 

מלאה ומתאימה של  העברה תסגל ההוראה אינו מהתחום לא מאפשרמרבית העובדה ש •

 הכוונה מתאימה להמשך דרכם מקשה על הסטודנטים לקבלכ "כמו ו,חומר הלימוד

 .המקצועית

המוסד מסייע לסטודנטים מתקשים באמצעות תמיכה בלימודי המתמטיקה עם תחילת  •

, התרשמות הוועדה היא שסיוע זה צריך להינתן טרם תחילת הלימודים. הלימודים בחוג

  . ודנטים להשתלב ביתר קלות בתכנית האקדמית הסדירהוזאת כדי לאפשר לסט

   -  המלצות

 קורסי לרבות,  חלק מהקורסיםאת הרמה של להעלותו  תכנית הלימודיםיש לרענן את .1

   .המבוא

טרם   .ל" פתיחת שנה .2 יש להעניק תמיכה רצינית לסטודנטים מתקשים במתכונת של מכינה 

 .בהשוואה לסילבוס, רים בקורס בפועלמנגנון למעקב אחר הוראת התכנים שמועביש לפתח  .3

 ילמדו בסילבוסהתכנים המופיעים בין היתר יש להגדיר סילבוסים מפורטים ולהבטיח ש

 . בפועל

כולל הצמדות , על אחידות בתכני הקורסים בין השנתוניםמצוא מנגנון לשמירה יש ל .4

 . לסילבוס מוגדר ומפורט

ת מתרגלים ובודקי  מציאי" עליםיש לשפר באופן מהותי ומשמעותי את בדיקת התרגי .5

,  בין המרצה והתיאום הקשרכן למסד אתו,  שיקבלו הכשרה ראויהתרגילים ראויים

  .המתרגל והבודק

 לסטודנטים שיאפשר, קורס בהנדסת תכנה מונחית עצמיםאת ה בתכנית  מחדשיש לשלב .6

לסטודנטים תוך הקניית יתרון , יש להדגיש את הייחוד. תעשייהלהקלט בקלות רבה יותר ב

 .בתחום זה

   .מוצע לשקול את הפיכת הפרויקטים לקורס חובה ושילוב סטודנטים רבים בפרויקטים .7

יישום   – 

 . ז"ל תשס" ובמהלך שנה באופן מיידי- 6 – 1המלצות  .1 

האם המוסד טיפל בבעיות המפורטות ז "ל תשס"בסוף שנהג לבחון "הוועדה ממליצה למל

ט"תשס, לעיל ל "לשנהחזור נוסף של תלמידים מלמכללה לרשום לאפשר    אם לאו

  .הדברים לא טופלו כראוי

  .יש לראותה בגדר המלצה לא מחייבת – 7המלצה  .2

  

  סגל ההוראה   .ד 

מסקנות  - 

והדבר אינו מתקבל על , רבים מחברי סגל ההוראה אינם מתחום מדעי המחשב - הוראההסגל 

ן בייעוץ הברמת הקורסים והן  תניכרההשתייכות המקצועית לתחום שאינו מדעי המחשב . הדעת
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 מספר הנמוך של סטודנטיםה שכן ,עומס ההוראה על המרצים רבהוועדה סבורה כי , בנוסף לכך

במקביל דורשת המכללה .  והכיתות הקטנות מחייבים כל מרצה ללמד מספר רב של קורסיםבחוג

י  הדבר מעורר תחושות קשות בקרב חלק מחבר.םמסגל לעסוק במחקר לצורך קידוחברי המ

 תפקידיה העיקריים של המכללה ומצפים להיות מקודמים על בסיס הסגל הרואים בהוראה את

  . לקידום חברי הסגלעל המכללה למצוא את הנוסחה המתאימה. טיבה

עסקה ההחוזי הארכת הוועדה מציעה למכללה לפתח מנגנון אקדמי ראוי ל – מינויים והעלאות

אלא על פי הביצוע בפועל ,  בלבדמינהלתי-ן טכניכך שההארכה לא תיעשה באופ, של חברי הסגל

לתת בידי ועדת המינויים את הסמכות להאריך את , למשל, הוועדה הציעה. והתרומה למוסד

  .חוזי ההעסקה

   – ותמלצה

יש לגייס באופן מיידי שני חברי סגל מתחום מדעי המחשב ולהמשיך ברענון הסגל באופן  .1

 כך שרוב חברי הסגל -מספר חברי הסגל הבכירים  מבלי להקטין את – רציף בשנים הבאות

  . יהיו בעלי תואר שלישי במדעי המחשב

אקדמי  .של הסגל עסקהההחוזי הארכת  ראוי ל .2 מנגנון  פיתוח

   – יישום

 .ח"ל תשס"עד תחילת שנהו באופן מיידי  –1המלצה   .1 

אול  , ג לבחון מבעוד מועד האם המוסד גייס את הסגל הדרוש"למלממליצה הוועדה 

 אם הדבר לא טופל ט"תשסל "לשנהמחזור נוסף של תלמידים לאפשר למכללה לרשום 

  .כראוי

  . מחייבת וישומה בהקדם האפשרי – 2 המלצה .2

 

סטודנטים  .ה  

מסקנות  – 

 בנוסף לכך המכללה מקבלת מספר גדול כאשר, נמוךבחוג למדי המחשב סף הקבלה ללימודים 

את לסטודנטים המכללה איננה מעניקה עדה לדעת הוו". על תנאי"מדי של סטודנטים במעמד 

רמת הידע של  הוועדה התרשמה כי.  לפני תחילת הלימודים ובמהלכםהנדרשתהחיונית התמיכה 

יחס מסירה טענותיה בהיתה הוועדה ,  ראויה היתהאילו רמת הבוגר (ראויהבוגר התכנית אינה 

זאת , על אחידות ברמת הבוגר אינו מצליח לשמור החוגעוד התרשמה הוועדה כי ). לתנאי הקבלה

קיים הבדל וללא ספק , שוניםהשנתונים הבין היתר בשל חוסר עקביות ברמת הקורסים בין 

חד משמעית חוסר העקביות ברמת הידע של הבוגר פוגע .  השוניםלימודמחזורי הברמת הידע של 

  . המוסדשל במוניטין 
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עליו לעקוב בצורה טובה יותר , ולמרות הקשר שהמוסד מקיים עם בוגרי –באשר לבוגרי החוג

  . וזאת כדי להפיק מסקנות במידת הצורך,אחר השתלבותם בשוק העבודה או באקדמיה

-ות המלצ   

ולספק לסטודנטים את , "תנאי-על"במעמד לחוג הסטודנטים המתקבלים   מספרצימצום .1

  ).מכינה במתמטיקה לפני תחילת הלימודים: כגון(התמיכה הנדרשת 

  . מערך למעקב אחר בוגרי החוג למדעי המחשבעל המכללה לפתח .2
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יישום   - 

  .ח"ל תשס"שנהפתיחת עד  –1המלצה   .1

 .בהתאם ללוח זמנים שייקבע על ידי המוסד –2המלצה   .2
  

       תשתיות פיזיות  .ו 

מסקנות  -

הדבר . תשתיות המחשוב בחוג למדעי המחשב מתאימות להוראת סטודנטים לתואר ראשון

במכללה צוות תמיכה מיוחד .  וכיתות מחשב מצוידות היטבמתבטא בעיקר בכיתות לימוד

המתכנן ומפתח בעצמו פתרונות מחשוב בעיקר כדי לא להיות תלוי בתמיכה מחברות המרוחקות 

מאגרי מצבת אך ,  של ספרי לימוד לסטודנטטובבספריית המכללה קיים יחס . בדרך כלל מתל חי

חסרה כיתה ייעודית , בנוסף. סר בתחומי מדעי המחשב לוקה בחהאלקטרונייםהמידע 

   ).  בלבד מחשבים12בכיתה בה לומדים אבטחת מידע יש (לסטודנטים במדעי המחשב 

המלצות    -  

. כיתה ייעודית למדעי המחשבהקצאת .1 

 GB RAM .לפיתוח תוכנה  לעמדות סטודנטים המשמשות1 .2 של למינימום    זיכרון הגדלת

יישום   – 

  . ע על ידי המוסדללוח זמנים שייקבבהתאם  - 1ה המלצ .1

  .יש לראותה בגדר המלצה לא מחייבת- 2המלצה  .2
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   סיכום – 6פרק 

ביניהן קשר בינאישי ,  יש עוצמות שונותחי-חוג למדעי המחשב במכללת תללהוועדה מתרשמת כי 

. ות חולשות משמעותיותאולם לצידן קיימ, טוב של חברי הסגל והסטודנטים ותמיכה טכנית טובה

רמת תכנית הלימודים נמוכה , המוסד אינו מצליח להגשים את חזונו, בשלב זהי הוועדה התרשמה כ

רמת הבוגר אינה גבוהה  –הרכב הסגל אינו מתאים לחוג במדעי המחשב וכתוצאה מכל אלה , ביותר

  . מוניטין המוסד נפגעו

בצע נדרשת לולשם כך היא לביצוע שינוי אמיתי ניכר כי המכללה רואה בהערכת האיכות הזדמנות 

  . לעיל5מהותיים רבים כפי שפורטו בפרק שינויים 

  : ומועד יישומםלהלן סיכום השינויים הנדרשים

  

ז"ל תשס"שנהובמהלך באופן מיידי  יישום   :

  . לרבות קורסי המבוא, הרמה של חלק מהקורסיםוהעלאת רענון תכנית הלימודים  .1

  .ל"ם פתיחת שנההענקת תמיכה רצינית לסטודנטים מתקשים במתכונת של מכינה טר .2

בין  .בהשוואה לסילבוס, פיתוח מנגנון למעקב אחר הוראת התכנים שמועברים בקורסים בפועל .3

 . היתר יש להגדיר סילבוסים מפורטים ולהבטיח שהתכנים המופיעים בסילבוס ילמדו בפועל

כולל הצמדות לסילבוס  ,מציאת מנגנון לשמירה על אחידות בתכני הקורסים בין שנות לימוד .4

 . וגדר ומפורטמ

  .שיפור מהותי ומשמעותי של נושא בדיקת התרגילים .5

  . בתכנית קורס בהנדסת תכנה מונחית עצמיםשילוב מחדש של  .6

  

ח"ל תשס"באופן מיידי ועד תחילת שנה יישום   :

 להמשיך ברענון הסגל באופן רציף יש. שני חברי סגל מתחום מדעי המחשבשל  מיידי גיוס .1

כך שרוב חברי הסגל יהיו בעלי , ן את מספר חברי הסגל הבכירמבלי להקטי, בשנים הבאות

 . תואר שלישי במדעי המחשב
  

  :ח"ל תשס" שנהעד פתיחתיישום 

  . והתאמתם להשגת החזון למדעי המחשבהמכללה והחוגבחינת האמצעים למימוש חזון  .1

 .העברת החוג אל בית הספר למדעים וטכנולוגיה .2 

 ".תנאי-על"במעמד חוג לצימצום מספר הסטודנטים המתקבלים  .3
  

  :יישום בהקדם האפשרי

  .פיתוח מנגנון אקדמי להארכת חוזי ההעסקה של הסגל .1

  

  7  



 חי- תלה האקדמיתמכללה – מדעי המחשב תחוםועדה להערכת איכות דוח הו
 

  :י המוסד"בהתאם ללוח זמנים שייקבע עיישום 

  .פיתוח מערך למעקב אחר בוגרי החוג למדעי המחשב .1

  .הקצאת כיתה ייעודית למדעי המחשב .2

  

  :המלצות לא מחייבות

.  סטודנטים רבים בפרויקטיםשילוב ו,הפיכת הפרויקטים לקורס חובה .1 

 . לעמדות סטודנטים המשמשות לפיתוח תוכנהGB1 מינימלי של RAMזיכרון הקצאת  .2
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  :על החתום

  

  

  

  

  

  דני דולב' פרופ
ר"יו

  צבי גליל' פרופ

  

  

  

מר זהר זיסאפל

  

  

  

  

  

  

  

עמירם יהודאי' פרופ  עזריה פז' פרופ
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