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    והמלצותמסקנות – 5פרק 

  כללי .1

 ברמה גבוהה המחשב שמקיימת מדרשת פיינברג הינםהוועדה התרשמה כי הלימודים במדעי 

   . והן מבחינת רמת הסטודנטים)וכמותו (לרמת הסגביותר הן מבחינת 

שביעות רצון רבה הן בקרב חברי הסגל והן אוירה טובה במחלקה והוועדה התרשמה כי קיימת 

. בקרב הסטודנטים

  מסקנות הוועדה והמלצותיה .2

ןוייעדיה למדעי המחשב המחלקההפקולטה ומטרות   .    א

גות את המטרות והיעדים  נראה כי הפקולטה והמחלקה למדעי המחשב משי- מסקנה

והכשרת , חשיפת הסטודנטים לתחומי המחקר השונים במדעי המחשב: שהציבו לעצמן

  .עתודת החוקרים והמרצים בארץ

  

תכנית הלימודים    . ב

השניתואר ה

   – מסקנות

וועדה התרשמה שהתכנית הינה ברמה גבוהה ביותר הן מבחינת התכנים המועברים בה ה

הוועדה . בחינת ההעמקה בנושאי ההתמחות של הסטודנטיםוההתמקדות במחקר והן מ

כאשר בפועל תלמידי , של התכנית אינו מספק" רוחב"ה, סבורה שעל אף מאמצי המחלקה

על תחום מסויים מבלי להיחשף לתחומים אחרים במדעי " מתקבעים"התואר השני 

  .שכן הם אינם נדרשים לכך, המחשב

הינו לטובת " הרוחב"סד לפיה הוויתור על הוועדה מקבלת את תפיסת העולם של המו

באמצעות שינויים (וכדי שלא לפגוע בתפיסת עולם זו , של תחום ספציפי" לעומק"החקירה 

מוצע שהמחלקה תנהיג בחינת רוחב מסכמת בתום הלימודים במדעי , )בתכנית הלימודים

וחב  מסויים המעניק את הרcoreאשר למעשה תחייב את הסטודנטים ללמוד , המחשב

  .הנדרש במדעי המחשב

הוועדה התרשמה לחיוב מהלימודים בביואינפורמטיקה הן מבחינת תכני הקורסים ורמתם 

  ). מחצית הקורסים(והן מבחינת המשקל הרב הניתן ללימודים בביולוגיה 

התואר השלישי

   – מסקנות

  .וועדה התרשמה שהתכנית הינה ברמה גבוהה ביותר ואין לה הערות בנושאה

   – המלצות

להנהיג בחינת רוחב מסכמת בתום הלימודים לתואר לשקול למדעי המחשב על המחלקה 

  .שתכלול את מגוון התחומים הנדרש במדעי המחשב, השני

   – יישום

   .ההמלצה אינה מחייבת
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סגל ההוראה   . ג

, רה הראשונהסגל ההוראה של המחלקה למדעי המחשב כולל חוקרים מן השו –מסקנה 

  .תחומם אשר זכו במענקים ובפרסים יוקרתיים ביותרבעלי מוניטין ב

  . מצוין) 100 -כ(לבין מספר הסטודנטים ) 45 -כ( היחס בין מספר חברי הסגל במשרה 

, ובהתאם לאידיאולוגיה של המוסד, הסגל מכסה את התחומים המרכזיים במדעי המחשב

הרי , מים שוניםלפיה קליטת חברי סגל חדשים נעשית שלא מתוך שיקולים של כיסוי תחו

  .שאין לוועדה הערות בנושא זה

  .הליכי המינוי והקידום של חברי הסגל ראויים ואין לוועדה הערות בנושא זה

 
מחקר   . ד

אין ספק כי הפעילות המחקרית של הסגל והסטודנטים במחלקה למדעי המחשב  –מסקנה 

לות האקדמית של תוך שהיא עומדת במרכז הפעי, ענפה ביותר ונעשית ברמה גבוהה ביותר

כ מספק לסטודנטים "המכון מעניק מלגות גבוהות לסטודנטים ובסה. הפקולטה והמחלקה

  .ולסגל את התנאים הנדרשים לעיסוק במחקר

  

הוראה ולמידה   . ה

  הוראה 

  –מסקנות 

, לשיטת ההעסקה במכון ויצמן במשרות מחקר ולא במשרות הוראה ישנם מספר חסרונות

חוסר היכולת של מדרשת פיינברג לטפל בחברי סגל שאיכות שהמרכזיים בהם נוגעים ל

, הוועדה איננה מעוניינת כמובן לפגוע באופי המיוחד של מכון וייצמן. ההוראה שלהם ירודה

גם אם ,  על המוסד להקדיש מחשבה לנושא איכות ההוראה ולהציע פתרונות יצירתייםאולם

בכל זאת מדובר במוסד חינוכי המלמד . הדבר אינו עומד בראש סדר העדיפויות שלו

  .סטודנטים ואמור להנחיל להם ידע מעבר לעיסוק במחקר

  למידה

  –מסקנות 

ועל המחלקה , עמה של הוועדהממוצע הציונים של הסטודנטים בקורסים גבוה מדיי לט

  . לטפל בנושא

והציעה למחלקה שלא לתת משקל , הוועדה מצאה כי קיימת בעיה של העתקות בתרגילים

  .כה גדול לתרגילים בציון הסופי בקורס

הוועדה סבורה שעל המחלקה להקנות , כפי שצוין במסקנות ביחס לתכנית הלימודים

  . לבחון באמצעות בחינה מסכמתאותו ניתן יהיה, לסטודנטים רוחב מסויים

   – המלצות

  .על המחלקה לפעול להורדת ממוצע הציונים בקורסים .1

 .על המחלקה לטפל בבעיית ההעתקות בתרגילים .2
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   – יישום

  . בהתאם ללוח זמנים שיקבע המוסדןת ויישומו מחייבותההמלצ – 1-2המלצות 

  

סטודנטים   . ו

  –מסקנות 

  .  במכון ויצמן גבוהה ביותררמת הסטודנטים המתקבלים ללימודים

הוועדה הופתעה למצוא שהמוסד אינו מקיים מעקב מסודר אחר הסטודנטים שמסיימים 

  .והיא קוראת למוסד לפעול בנושא זה, את הלימודים בו

   – המלצות

  .מדרשת פיינברג להקים מנגנון למעקב אחר בוגרי תכניות הלימודים/על מכון וייצמן

   – יישום

ויישומה בהתאם ללוח זמנים שיקבע המוסדההמלצה מחייבת   .

  

תשתיות פיזיות   . ז

  –מסקנות 

תשתיות המחשוב בפקולטה למתמטיקה ומדעי המחשב במכון ויצמן הינן מתאימות 

הדבר מתבטא בעיקר בהתייחסות ייחודית לצרכים . להוראת סטודנטים לתארים גבוהים

קון מספר ליקויים כפי שיפורט עם זאת יש לפעול לשיפור ולתי. השונים של הסטודנטים

  .בהמלצות להלן

   – המלצות

לא קיים סטנדרט לאוסף תוכנות במחשב קצה ולכן נוצר מצב שבמחשבים מסוימים  .1

  .על המחלקה לטפל בבעיה זו. תחסרות תוכנות בסיסיות כמו סביבות פיתוח עכשוויו

ן יהיה כך שנית, על המוסד להקצות את התקציב הנדרש לחידוש המחשבים במחלקה .2

 . תוכנות וכתבי עת חדשים, להעלות עליהם

. על הפקולטה להעמיד כח אדם טכני לתמיכה במיחשוב .3 

על המוסד להקצות את הכספים הנדרשים לספריה לצורך רכישת ספרים וכתבי עת  .4

 .מובילים

 . למסד באופן ממוחשב את השאלת ספריםמומלץ  .5
  

   – יישום

  . בהתאם ללוח זמנים שיקבע המוסדההמלצות מחייבות ויישומן - 1-5המלצות 
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   סיכום – 6פרק 

  . ביותרטובה  ינה המכון ויצמן למדע למדעי המחשב במהמחלקהההתרשמות הכללית של הוועדה 

מליצה לתת בידי מולכן היא , הוועדה לא מצאה נושאים הטעונים טיפול בדרגת דחיפות גבוהה

קרה אחד ההמלצה עצמה נתונה לשיקול ובמ (המוסד לקבוע את לוח הזמנים לביצוע ההמלצות

  .)דעת המוסד

  :להלן פירוט הדברים

  :המלצות מחייבות ויישומן בהתאם ללוח זמנים שיקבע המוסד

  .על המחלקה לפעול להורדת ממוצע הציונים בקורסים .1

.על המחלקה לטפל בבעיית ההעתקות בתרגילים .2 

.וגרי תכניות הלימודיםמדרשת פיינברג להקים מנגנון למעקב אחר ב/על מכון וייצמן .3 

כמו סביבות (במחשבים מסוימים על המחלקה לטפל בבעיית התוכנות הבסיסיות החסרות  .4

  ).תפיתוח עכשוויו

כך שניתן יהיה להעלות , על המוסד להקצות את התקציב הנדרש לחידוש המחשבים במחלקה .5

 . עליהם תוכנות וכתבי עת חדשים

. במיחשובעל הפקולטה להעמיד כח אדם טכני לתמיכה  .6 

.על המוסד להקצות את הכספים הנדרשים לספריה לצורך רכישת ספרים וכתבי עת מובילים .7 

 . למסד באופן ממוחשב את השאלת ספריםמומלץ  .8
  

  :המלצה לא מחייבת

, להנהיג בחינת רוחב מסכמת בתום הלימודים לתואר השנילשקול למדעי המחשב על המחלקה 

  .דעי המחשבשתכלול את מגוון התחומים הנדרש במ

  

  :על החתום

  

  
  

  
  

  

  

  4  



  
  

  

  

  5  


	פרק 5 – מסקנות והמלצות 
	פרק 6 – סיכום 

