
  

  

  

  

  

  

  הוועדה להערכת איכות הלימודים בעיצוב תעשייתי
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  לימודי עיצוב תעשייתי במערכת ההשכלה הגבוהה בישראל

  

  

  

  

  

  

  2008 ינואר – 2007דצמבר 

תרגום זה כולל את . ח שנכתב במקור בשפה האנגלית"ח הקובע לכל דבר ועניין הוא הדו"הדו
אותם ניתן למצוא בגרסת , ככל שישנם כאלה,  לואך אינו כולל את הנספחים, ח"גוף הדו
  . ח המקורי בשפה האנגלית נמצא באתר המועצה להשכלה גבוהה"הדו. המקור
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   רקע–עבודת הוועדה 

ל "במהלך שנהלערוך ) ג"להלן המל( החליטה המועצה להשכלה גבוהה 31.10.2006יום מבישיבתה 

  . של תוכניות הלימודים בתחום העיצוב התעשייתיהערכת איכותז "תשס

ועדה להערכת , ג"ר המל"המשמשת מתוקף תפקידה יו, מינתה שרת החינוך, ג"בהתאם להחלטת המל

  :האיכות האקדמית של תוכניות הלימודים בעיצוב תעשייתי בהרכב הבא

, ב"ארה, לנדבית הספר לעיצוב של רוד איי,  המחלקה לעיצוב רהיטים–רוזאן סמרסון ' פרופ •

 ר הוועדה"יו

 מכון טכנולוגי –הטכניון ,  הפקולטה לארכיטקטורה ותכנון ערים–גבריאלה גולדשמידט ' פרופ •

 ר הוועדה"משנה ליו, לישראל

 ב"ארה,  לשעבר ראש מכון פראט, פרופסור אמריטוס–אדוארד קולקר ' פרופ •

  גוריון בנגבאוניברסיטת בן, ראש המחלקה לאמנויות –חיים פינקלשטיין ' פרופ •

 איטליה, אקספריאנטיה,  שותף בכיר–קריסטוף זואלס -אן'ז' פרופ •

 ג" רכזת הוועדה מטעם המל–ה אלון סעלי' גב •

  

המוסדות ן הוועדה ערכה ביקורים בני יומיים בכל אחד מ, 2008 וינואר 2007במהלך החודשים דצמבר 

  .המקיימים לימודים בתחום העיצוב התעשייתי

  

  :ג את הדוחות הבאים" להגיש למלתבקשה הוועדהבמסגרת עבודתה ה

   ח נפרד עבור כל "דו; דוחות מסכמים ביחס ליחידות האקדמיות ולתכניות הלימודים המוערכות.   1

  . הוועדה והמלצותיהממצאיהכולל את מ, מוסד להשכלה גבוהה      

 .תחום המוערך במסגרת מערכת ההשכלה הגבוהה בישראלעל מצב ה ח כללי" דו2.1

 .להציע סטנדרטים המתאימים לתחום הלימודים המוערך 2.2

  

  .1נספח ככתב המינוי של הוועדה מצורף 

תחום העיצוב התעשייתי במסגרת מערכת ההשכלה מ של הוועדה בהתרשמות הכלליתדוח זה עוסק 

  .הגבוהה בישראל

  

 דוחות ההערכה להודות להנהלות המוסדות ולמחלקות לעיצוב תעשייתי עבורמבקשים חברי הוועדה 

  .ועבור אירוח הוועדה במהלך הביקורים במוסדות, שהוגשוהעצמיים 
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    סקירה כללית–לימודי עיצוב תעשייתי בישראל 

במהלך " בצלאל"המחלקה הראשונה ללימודי עיצוב תעשייתי בישראל נוסדה באקדמיה לאמנות ועיצוב 

 העיצוב וסייעה לייסודרחבי העולם בהתפתחות זו תאמה את הנטייה .  של המאה הקודמת80-שנות ה

  .בפני עצמוהתעשייתי כתחום לימודים 

הוועדה להערכת האיכות האקדמית של תוכניות הלימודים בעיצוב תעשייתי בחנה את כל תוכניות 

ג בעת "היו מוכרות על ידי המלר שא ,הלימודים בתחום זה במסגרת מערכת ההשכלה הגבוהה בישראל

  :כדלהלן, אלו מתקיימות בארבע מוסדות אקדמייםתוכניות . מינוי הוועדה

מקיימת תוכנית לימודים לקראת תואר ראשון בעיצוב תעשייתי " בצלאל"האקדמיה לאמנות ועיצוב 

)B.Des.(  

). M.Des(תוכנית לימודים לתואר שני בעיצוב תעשייתי ללא תזה " בצלאל"הקימה לאחרונה , בנוסף

 נערכו זמן קצר לפני ,נקת תואר שני בעיצוב תעשייתי ללא תזהתהליך האישור ומתן האישור הקבוע להע

  .ולכן תוכנית זו לא נכללה בתהליך ההערכה העצמית, הגשת דוח ההערכה העצמית

  .בעיצוב תעשייתי) B.Des(מקיים תוכנית לימודים לתואר ראשון המכון הטכנולוגי חולון 

בעיצוב ) B.Des(ודים לתואר ראשון  מקיימת תוכנית לימהמכללה האקדמית להנדסה ועיצוב שנקר

  .תעשייתי

מקיים תוכנית לימודים לתואר שני בעיצוב תעשייתי עם תזה  מכון טכנולוגי לישראל –הטכניון 

)M.Sc..(  

  

  מבנה תוכניות הלימודים

, ) סמסטרים8(תוכניות הלימודים המעניקות תואר ראשון בעיצוב תעשייתי הן תוכניות בנות ארבע שנים 

  :האקדמיות הנדרשות שונה ממוסד למוסד) ז"נ( כותר נקודות הזכאשר מספ

  ז" נ120 –בצלאל 

  ז" נ140 –חולון 

  ז" נ160 –שנקר 

דו התוכנית לתואר שני בטכניון היא תוכנית . חוגיות-כל תוכניות הלימודים לתואר ראשון הן תוכניות חד

  כות נקודות ז46ונדרשות )  סמסטרים4(שנתית 

  

  מבוא

על ,  ומשפיע באופן הולך וגובר על התעשייההתחום דינאמי המשתנה במהירות רבהינו י עיצוב תעשיית

 אל חזיתהעיצוב התעשייתי את ההתפתחויות הטכנולוגיות הביאו . הכלכלה ועל החברה ברחבי העולם

לאור . של מוצרים ושירותים וכן של העברת פיתוחים אלה לציבור הרחבהמשתנות פיתוח ההגדרות 

העובדה שמערכת ההשכלה הגבוהה נענתה לצרכים המתפתחים והקימה מספר תוכניות ,  אלההתפתחויות

  .מעודדת ביותר, חדשות בתחום העיצוב התעשייתי וכן פיתחה את התוכניות הקיימות
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 של והמטרות היעדים בהצגת, חזוןשל ם וביטוייקונספטואליות הוועדה הבחינה במגוון רחב של מסגרות 

 אלה ביחס למצבו העכשווי עדה הבחינה גם בחוסר בהירות בביטויי חזוןהוו, עם זאת. המוסדות המוערכים

 למגוון ההזדמנויות המלא במקרים אשר בהם היצע הקורסים אינו מתייחס. של תחום העיצוב התעשייתי

כאשר היצע הקורסים מוכתב על ידי , כךעקב  .בחינוך המקצועיייתכנו ליקויים , המוצע בתחום זה היום

על בתי הספר והמחלקות . תוצאות הלימודים אינן ממצות את הפוטנציאל הלימודי,  מוגבלתרספקטיבהפ

לעיצוב תעשייתי לפתח חזון ייחודי בכל הקשור ללימודי עיצוב תעשייתי על מנת להבדיל עצמם מבתי 

צורך . ו חזוןלהגדיר חזון זה באופן ברור ומדויק ולבנות את תוכניות הלימודים בהתאם לאות, ספר אחרים

 בולט במיוחד כאשר ,בסטנדרטים עדכניים ובתשתיות ומשאבים מוסדיים הולמים, זה בזהות ברורה

קיים . משווים את תוכניות הלימודים בעיצוב תעשייתי בישראל לתוכניות בינלאומיות אחרות בתחום זה

על מנת , הבינלאומיתצורך מיידי להגביר את המודעות לתיאוריות וליישומים העדכניים ביותר ברמה 

השגה - רלוונטית וברת, זוהי מטרה חשובה. למקם את ישראל כמובילה בתחום לימודי העיצוב התעשייתי

בנוסף .  רבות לכלכלהטק התורמים-פעלים רבים בתחום ההייהמרכזת בתחומה מ, עבור מדינת ישראל

סודות חזקים בהשגת מצוינות לישראל י. בלימודי עיצוברב קיים בישראל מאגר כישרונות ועניין , לכך

     .בתחומי העיצוב

  

האפשרית הוועדה מצאה שבמוסדות מסוימים לא הייתה מודעות למשמעותן של התפתחויות אלו והשפעתן 

ות אינם מכירים באופן מלא המוסד, באופן ספציפי. ענפי השירותיםעל הקהילה ועל , על התעשייה

, בכל הקשור למצוינות אקדמית, שלהם עצמם שייתיתעות לעיצוב מחלקה הפוטנציאלי של בתפקידן

ושל תוכניות (שיפור מעמדו של תחום העיצוב התעשייתי . למוניטין אקדמי ולהצלחתו הכללית של המוסד

  .הינו יעד חשובבמסגרת המוסדות עצמם ) הלימודים בתחום זה

  

מבוסס על תוכניות , ובןכמ, ועיצוב טוב, ברור לכל שלעיצוב טוב השלכות כלכליות ישירות וחיוביות

ברחבי העולם קיימים ארגונים ממשלתיים ותרבותיים רבים הבוחנים . לימודים איכותיות בתחום העיצוב

גורם " חשיבה עיצובית" לראות בלמקוב. הכלכלה היצירתיתצמיחת את הרלוונטיות הישירה של 

, בעת הזאתו, חברות גדולות יותרכמו גם ב, משמעותי ביישום פעילויות יזמיות בעסקים קטנים ובינוניים

  .ממוקדי משתמש  ושירותיםרבים רואים בה אמצעי לחדשנות ולפיתוח מוצרים

  

העיצוב יכול , הרב תרבותיתבישראל . עיצוב טוב גם משפיע על קבוצות תרבותיות ומבטא את זהותן

   .י הבנה שונות דרכופתרון העשוי לפשר בין, ן העבר והעתיד גשר בי–לשמש גורם מגשר וגם פתרון 

  

מלימודי , אף יותרואולי , ב כבעלי ערך באותה מידה מכירים בלימודי העיצורבים בתאגידים חזון יאנש

תומכי העיצוב מצביעים על היצירתיות ועל תהליכי . מבחינת השפעתם על המגזר העסקי, מינהל עסקים

שכיחותם , ולראייה. ת עסקיתגורמים המעודדים חדשנו, החשיבה הביקורתית הטבועים בלימודי עיצוב

  אינהרנטית תחומית -עבודה בין. בעולם העסקים) CCO's (קריאטיבייםההולכת וגוברת של מנהלים 
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פיתוח מוצרים ושירותים ל גישות חדשות ומביאהלפרקטיקה  מהווה מודל ,בלימודי עיצוב עדכניים

 כמו גם צורות ,תחומי-ביןתוף פעולה יכגון פרויקטים של ששל חקירה מודלים חדשים . בתעשייה

  . תועלת ישירה לתעשייההמביאים  מייצרים תחומי ידע חדשים ,של מחקר יישומיחדשות פרקטיות 

  

  תוכניות הלימודים

תהליכי ב להשתלבלענות על הצרכים הגוברים של התעשייה צריכות תוכניות הלימודים בעיצוב בישראל 

לאור ההתפתחויות . להתחרות ברמה בינלאומיתעיצוב בפיתוח מוצרים ושירותים חדשים על מנת 

מעיצוב ,  של משרות עיצובהטווחמלוא  חייבים להשתרע על לימודי העיצוב, הגלובאליות בתחום זה

מהתמקדות בשיקולים חברתיים או עיצוב ; המוצר המסורתי ועד חשיבה מערכתית ועיצוב אינטראקטיבי

וכן לעסוק , יזמית חדשניתת בתעשייה ועד אוריינטציה מהתמקדו; ועד ניהול שיווקי ועיצובי, קיימא- בר

  .תחוםההרעיוניים יותר של הקצוות המסייעת בפיתוח , אומנותיתבפרקטיקה 

  

בשיתופי המוכלות ודעות לאפשרויות  מ–מאשש זאת הניסיון הבינלאומי  ו–על תוכניות הלימודים לשקף 

לימודים , ן מחלקות למינהל עסקיםפעולה בהוראה ובמחקר בין המחלקות לעיצוב תעשייתי לבי

יש לפתח . מדעי החברה וההתנהגות ותחומים רלוונטיים אחרים, לימודי מחשב, הנדסה, בינלאומיים

 עם תוכניות לימודים נוספות בתחום העיצוב כגון תקשורת מחלקתיים-הרחיב גם שיתופי פעולה ביןול

  .תי ספר לאומנות ולארכיטקטורהכמו גם עם ב, עיצוב אופנה או טקסטיל, אנימציה, חזותית

  

וההשלכות פרקטיקות  של ההגיוון הגובר, בתחום העיצובמתרחבים של הפעילות הולכים והאופקים ה

הוראת באמצעות כל אלה מצביעים על הצורך בתמיכה ,  הולכות ומעמיקות אשרהחברתיות והתרבותיות

צרכים . התיאוריות הקשורות בתחום בנוסף על תולדותיו ו,של העיצובמההקשרים הנובעים ההיבטים 

. הנובעים ממדעי החברה ולימודי תרבותשונים של הבנה תיאורטית נושאים לימודיים אחרים כוללים 

ואכן יש להדגיש קריאה ומחקר בשיעורי , נרחביםהלימודים בתחומים אלה דורשים קריאה וכתיבה 

ספת הוא תחום ההפריה ההדדית בין  אחד התחומים שבהם הבחנו בצורך עקבי בהעשרה נו.הסמינריון

ותולדות האומנות והעיצוב לבין נושאי , לימודי תיאוריה ביקורתית, מדעי ההתנהגות, לימודי תרבות

מחקר וחשיבה , על מנת לשפר את יכולותיהם של הסטודנטים בכל הקשור לכתיבה. העיצוב התעשייתי

 יש להקצות משאבים רבים יותר לשיעורי ,שהם מרכיבים התורמים רבות להצלחתו של מעצב, ביקורתית

אך הם אינם תורמים , משרתים מטרהאשר , הדגש מושם על שיעורים פרונטאליים, בהווה .סמינריון

אותו יש לבצע מבלי , שינוי מסוג זה. סמינריוןהלהתפתחותו של הסטודנט באותה המידה כמו שיעורי 

הוא המפתח להכשרת , ם לעיצוב תעשייתילנושאים השונים הקשוריהמיועדים לגרוע מן המשאבים 

      .מעצבי העתיד

  

ת עדכניות לתואר תוכניואנשי מחקר מהמגזר העסקי וכן אמצעי התקשורת מודדים , נרשמים פוטנציאליים

יש צורך להבדיל ולהדגיש את המצוינות בקנה מידה , לכן.  בינלאומייםפרספקטיבהוהקשר על פי שני 
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תחושתה של הוועדה הייתה שתוכניות לימודים לתואר שני אינן , ו במוסדותעם סיום ביקורינ. בינלאומי

ושייתכן שבמחלקות מסוימות עדיף להמשיך לפתח , חייבות להתקיים בכל המחלקות או בתי הספר

דרך פעולה זו עדיפה על פיתוח .  לתואר ראשון בעלות אוריינטציה מקצועית נרחבת ייחודיותתוכניות

בהן חסרים החזון הברור והמשאבים ההולמים הדרושים על מנת להשיג רמת תוכניות לתואר שני ש

 יש ערך בתוכניות לימודים לתואר ראשון המכשירות את הסטודנטים באופן ישיר לקראת .מצוינות גבוהה

וכן המקנות יכולות אשר תסייענה להם להתמודד עם התפתחויות , כניסתם אל השווקים התעשייתיים

   .עתידיות בתחום

  

  שהיא במידה מסוימת תופעהוזאת, אינם לומדים במשרה מלאהים מבין הסטודנטים לתואר שני רב

בדרך  נחוצהת את ההתמסרות המוחלטת ה מונע תופעה זובמקרים רבים, למרבה הצער. ייחודית לישראל

 יש צורך,  על מנת לפתח את הלימודים לתארים מתקדמים בעיצוב תעשייתי.בלימודים לתואר שניכלל 

כך שסטודנטים רבים יותר יוכלו להתרכז בלימודיהם , במאמצים המכוונים להגברת התמיכה הכלכלית

  .מבלי שייאלצו לעבוד בו זמנית בעבודות תובעניות מחוץ לבית הספר

  

-עיצוב תעשייתי שנכללו בהערכה זו מקיימות תוכניות לימודים ארבעתואר ראשון בכל המחלקות ל

 קיימים הבדלים ניכרים ,עם זאת ,ילות לתואר ראשון מקצועי בעיצוב תעשייתישנתיות אינטנסיביות המוב

; 141:חולון; 120:בצלאל( הדרושות לצורך השגת תואר זה זכותמספר נקודות הב התוכניות בין

הבנות לגבי אינטנסיביות הלימודים בכל אחת מן -וייתכן שגם לאי,  דבר זה גורם לבלבול).161:שנקר

ג לקבוע סטנדרטים ברורים ומקיפים "אך על המל, מסוימת אמנם מתקבלת על הדעתשונות . התוכניות

קבלת תואר ראשון , ל"בחו.  הדרושות על מנת לזכות בתואר אקדמיזכותשבנה נקודות הולפיהם תח

וקבלת תואר מקצועי , ז" נ126-130 בצבירת עם התמחות בעיצוב תעשייתי מותנית) BFA(באומנות 

-  הדרושות הוא כזכותכלומר סך נקודות ה, ז נוספות" נ30- בצבירת כמותנית) BID(בעיצוב תעשייתי 

 ברמת התואר השני. דרישות אלו יכולות לשמש קו מנחה בקביעת הסטנדרטים הישראליים. 160 עד 156

ז בתוכניות " נ66-והדרישה הממוצעת היא כ,  מקובלת יותר MIDאו MFA עבור) ז"נ(השונות בטווח 

  .שנתיות-ז בתוכניות תלת" נ99 עד 96-  השנתיים וכהלימודים בנות

  

  סגל והוראה

הוועדה הבחינה . בישראל בונות את מצבת הסגל שלהן באופנים שוניםבעיצוב תעשייתי התוכניות 

דבר זה נפוץ יותר בבתי .  בהם למדותוכניות הלימודים במוסדותהעסקת בוגרי של שכיחות התופעה ב

אך , בתוכנית הלימודים" המשפחתיות"ופעה זו אמנם תורמת לאווירת ת. ספר מסוימים ופחות באחרים

 שמרבית שבשעההבחנו גם . הלימודי והמקצועי של חברי הסגלברקע אחת מתוצאותיה היא חוסר גיוון 

, כאשר שאלנו לגבי תופעה זו, הוסבר לנו. הרוב המוחלט הם גברים, בין המורים, הסטודנטים הן נשים

בזירה הבינלאומית קיימות הרבה מורות מצוינות וכן , אולם. ע המצב דומהשבקרב העוסקים במקצו
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ולעודד מדיניות , על מדינת ישראל להירתם לקידום נשים בתחום זה. מעצבות מקצועיות העוסקות בתחום

  .מאוזנת ומגוונת יותרוקידום מינויים 

  

הנמצאים במסגרת החופש הוועדה אמנם מודעת לעובדה שמינויים וקידום של חברי סגל הם תחומים 

עקב חשיבותו הרבה והשפעתו על , אך ברצוננו להביע את המלצותינו בנושא זה, האקדמי של המוסדות

אמות המידה למינויים , אך גם במכללות,  באוניברסיטאות במיוחד.איכות הלימודים בעיצוב תעשייתי

המתקיימים במקביל , הנדסהבלימודי ה, לדוגמא. ולקידום נגזרות לעתים קרובות מתחומים אחרים

מקובל לצפות מחברי הסגל שיהיו בעלי , ללימודי העיצוב התעשייתי באחדים מבין בתי הספר בהם ביקרנו

רלוונטית כאשר אנו באים להעריך מצוינות עשויה להיות דרישה זו . והם נמדדים בהתאם, תואר שלישי

.  הם בעלי תואר שלישי בעלי שם עולמימעט מאוד מעצבים או מוריםבאשר , בתחום העיצוב התעשייתי

    או) תואר שני באומנות (MFA, )תואר שני בעיצוב תעשייתי (MID המקובל הוא התואר הגבוה ביותר

MSc) קריטריונים רלוונטיים נוספים המשמשים כבסיס לקביעת הישגים הם פרסומים ). תואר שני במדע

, ותתחרויות בינלאומיבהשתתפות  בכנסים ו עבודותצגתה, בכתבי עת וירחונים מובילים בתחום העיצוב

תפקידי ייעוץ , הופעות בפני קהל, טווח עם ארגוני עיצוב בינלאומיים-התקשרויות ארוכות, פרסי עיצוב

כגון (במוזיאונים או בתערוכות תעשייתיות , השתתפות בתערוכות בגלריות משמעותיות, בינלאומיים

Milan Salone del Mobile( ,לא יהיה זה הוגן לדרוש הישגים בכל התחומים . חדשנותהמקדמות ת ועבודו

 אמות המידה אנו ממליצים לתקן את. נים להערכה רשימה זו יכולה לשמש בסיס לקריטריואך, הללו

 מוערךהעיסוק המקצועי בעיצוב , בנוסף. מצוינות בהוראה בישראלהטמיע על מנת ל, לבחירת חברי סגל

וניתן לשנות את , יש לשמר מסה קריטית של מורים העוסקים בעיצוב. וניםבמידה שונה בבתי הספר הש

 ,עיסוק בתחום פירושו עבודה כמעצב. "ייענשו"המבנה הארגוני כך שמורים אלה ימצאו את מקומם ולא 

.  לתחוםותהביקורתיות הקשורההיסטוריות ואו עיסוק בפיתוח התיאוריות , עיסוק במחקר בתחום העיצוב

 מגוון יש להדגיש במידה רבה יותר את, את המעורבות בתחום של חברי סגל פוטנציאלייםכאשר בוחנים 

, עיצוב המוצר(בכדי שענפי עיצוב רבים ייוצגו בתוכנית הלימודים ,  הקיימיםית העיצוב הפרקטיקהסוגי

כי התרשמנו שהלי, ככלל). ' וכוטיביאינטראקעיצוב , עיצוב מערכות, עיצוב שירותים, ייעוץ לתעשייה

   .הקידום עבור חברי סגל ההוראה בתחום העיצוב התעשייתי בעייתיים

  

המורים מעוניינים בתמיכה בהכשרה . יש צורך בתמיכה נוספת על מנת לשמר את רמת המצוינות בהוראה

אך גם בתמיכה בפרויקטים מקצועיים אינדיבידואליים , מקצועית המיועדת לשפר את רמת ההוראה

וכן , פעילויות מסוג זה מחזקות את הקשרים עם התעשייה, לעתים קרובות. מחקרבבמקרים מסוימים גם ו

וכך מגבירות את הרלוונטיות של תוכניות , מרחיבות את המודעות להתפתחויות העדכניות בתחום

,  המורים נחשפים לחומרים חדשים ולציוד חדשבאמצעות פרויקטים אלה, לעתים קרובות. הלימודים

עשויים לשפר את רמת ההוראה ולהוסיף לגוף הידע המועבר ,  בתוכנית הלימודיםאשר גם אם לא נכללו

ולאף מורה לא הוקצה חלל ,  בבתי הספר בהם הם מלמדיםיםמשרדלמורים רבים אין אפילו  .לסטודנטים

  .לצורך ביצוע פרויקטים
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מספרם המועט הוועדה הייתה מוטרדת גם מהיעדרם המוחלט של חברי סגל זוטרים בבתי ספר מסוימים ומ

אך יש צורך בפיתוח והכשרה , קיימים מעט מאוד תקנים קבועים ואלה ניתנים למורים מנוסים. באחרים

ביותר בתחומים החדשים לעתים המורים החיצוניים הם בעלי ידע עדכני , בנוסף .גם של חברי סגל זוטרים

הם יחפשו משרות , אלה אפשרויות קידום למורים צעירים הואם לא תינתנ, תעשייתישל העיצוב ה

תופעה אשר תשפיע לרעה על תוכניות , )ל"במקרים רבים יהיה זה בחו(קבועות במקומות אחרים 

    .הלימודים

  

  המלצות

גיוס של חברי סגל זוטרים ושל מורים בעלי רקע י עידוד "ע, יש לאמץ מדיניות מינויים מאוזנת •

  .מורות בתחום נשיםולפעול לקידום מעמדן של , לימודי ומקצועי מגוון

יש לאמץ קריטריונים למינויים ולקידום אשר ישמשו בסיס לקביעת מצוינות בתחום העיצוב  •

על מדיניות המינויים לקחת . ולא להסתמך על סטנדרטים הנגזרים מתחומים אחרים, התעשייתי

 .בחשבון את הצורך במסה קריטית של מורים העוסקים בעיצוב במגוון תחומים

וליידע באופן ברור , להעלאה בדרגה ולקבלת שנות שבתון, טריונים לקידוםיש לחדד את הקרי •

 .את חברי הסגל באשר לקריטריונים אלה ולהליכים הקשורים בהם

 עבור חברי הסגל הבלתי קבועים על מנת להגביר את  והכרה בהישגיםיש לפתח תמריצים •

 .למחלקותמחוייבותם 

 של חברי הסגל על ידי השקעות תוהמקצועי תהאקדמיההתפתחות יש להרחיב את הזדמנויות  •

 והשתתפות בהוצאות נסיעה לכנסים ותערוכות ,במחקר והקצאת משאבים בחופשות שבתון

 .מקצועיות

יש להגביר את שיתופי הפעולה עם עמיתים ממחלקות או פקולטות אחרות באופן שיביא תועלת  •

 .לשני הצדדים

מוש בהם על מנת לשפר מיומנויות יש לפתח משאבים לשיפור ההוראה ולעודד את השי •

 .פדגוגיות

  

  סטודנטים ולמידה

למידה "לימודי עיצוב שונים מלימודים אקדמיים בתחומים אחרים בכך שהם מבוססים בעיקר על 

ההשכלה החזותית חשובה במיוחד בלימודים . ולא על הקניית גוף ידע ממוסד היטב, "באמצעות עשייה

דווחנו על שיעור גבוה של , שביקרנותוכניות לעיצוב תעשייתי הרבות מלציין שבמענין . מעין אלה

להכרה בייחודיות של לימודי העיצוב ושל הסטודנטים הבוחרים בדרך זו יש . סטודנטים דיסלקטים

בפרק זה .  ולסוגיות הקשורות בסטודנטים ובלמידהלסגל ההוראה, השלכות בכל הקשור להיצע הקורסים

  . גם מדיניויות קבלת הסטודנטים של המוסדותובכללן, נתייחס לסוגיות אלו
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  מדיניויות קבלת סטודנטים

דבר זה בא לידי ביטוי בכך . הליכי קבלת הסטודנטים מתנהלים היטב בכל המוסדות המוערכים

בנוסף , שהמועמדים נבחנים בעיקר על סמך עבודות עיצוב אותן התבקשו לבצע עבור התהליך

, נלקחים בחשבון גם הישגיהם האקדמיים של הנרשמים, עם זאת). תיק עבודות(לעבודותיהם הקודמות 

וברוב המקרים נמדדות גם יכולות למידה באמצעות מבחנים , כפי שהם משתקפים בציוניהם התיכוניים

כל המוסדות דיווחו גם על הליכים בהחלט מספקים המשמשים לבחינת מעמדם האקדמי . פסיכומטריים

  . מסלול הלימודיםלאורך, והתאמתם של הסטודנטים

  

תוכניות " כבר בפרק ןצויש כפי,  למקצועות הנלמדיםזכות נקודות ה הקנייתיש לשפר את שיטת

; קבועים ובלתי קבועים(הקריטריונים למינויים ולקידום חברי סגל מסוגים שונים , כמו כן". הלימודים

  .לעיל" סגל והוראה"פרק נידונו ב)  ומורים המלמדים שיעורי תיאוריההבאים מן הפרקטיקהמעצבים 

  

   מרצים–יחס סטודנטים 

הגבלת היחס . 1:15היחס בין מספר המרצים ומספר הסטודנטים המקובל בעולם הוא עד , בסטודיו

. ת בין הסטודנטים והמוריםלנורמה זו תבטיח הוראה אינדיבידואלית נאותה ואינטראקציות אינטנסיביו

, ועבודה המבוססת על פרויקטיםמבוססת התנסות למידה ללים הכו, עיצובה בלימודי תנאים אלה  חיוניים

זוהי התמקדות ראשונה במעלה בלימודי עיצוב איכותיים . אשר מצריכים לעתים קרובות גם עבודת צוות

  .ומשקפת עיסוק מקצועי בעיצוב תעשייתי

  

י על מנת להבטיח יחס זה רצו). 1:12בדרך כלל ( אף נמוכה יותר ן דומה ולעתיםהנורמה בשיעורי סמינריו

 מאפשר למורים לסייע באופן  יותרהיחס הנמוך, כמו כן. דיון פתוח ואינטראקטיבי במהלך השיעורים

ומיומנויות אלו אמורות להוות , מעמיק יותר לסטודנטים בשיפור מיומנויות המחקר והכתיבה שלהם

דנטים בהרצאות אפשר לכלול מספר רב יותר של סטו. יםאיכותי חובה בלימודי עיצוב דרישות

על מנת שמספר הסטודנטים בכיתה יאפשר קשר בין המרצה , אך יש להיזהר גם כאן, הפרונטאליות

הסטודנטים בהרצאות מרובות המשתתפים , בנוסף על כך. כולל אפשרות לשאלות ותשובות, לסטודנטים

ס לנקודה זו נתייח. בדרך כלל אינם מפתחים את מיומנויות הכתיבה והמחקר שלהם באופן משמעותי

  .בהרחבה בפרק הבא

  

  )מדדים לבחינת תוצאות(הערכת עבודות 

 באמצעות מספר פורמטים ,על ידי מבקריםמוערכת מי העיצוב בכל תחובסטודיו  העבוד, באופן מסורתי

כגון מורים אחרים מאותן ,  וכן אורחיםם של קורסי הסטודיומוריהבין המבקרים נמנים . מקובלים

אנשי תעשייה מתחומים , מעצבים, חברי סגל ממוסדות אחרים, ת אחרות במוסדהמחלקות או ממחלקו

פורמטים מסוימים מבוססים על הערכות ועל דיונים . רלוונטיים וכן אינטלקטואלים מתחומים נוספים

ואילו פורמטים אחרים מתמקדים בפגישות אישיות בנוכחות , פתוחים בפני קבוצות סטודנטים בכיתות
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ונראה שהוא נקבע על ידי ראש , מגוון הפורמטים להערכה שונה ממוסד למוסד. עדרוהסטודנט או בהי

משום , יש היגיון בקיומם של מבני הביקורת השונים. החוג או על ידי חברי סגל אינדיבידואליים

  .וכן יש נסיבות שונות בשיעורי סטודיו שונים, שהמטרות והסוגיות משתנות במהלך הלימודים

  

יש לבסס את , דגיש שבנוסף להערכה הכללית של מושגים ושל רעיונות חדשנייםראינו לנכון לה

אם . פיתוח המקיף של פרויקטים והשלמתםההערכות על קריטריונים מקצועיים מדוקדקים בכל הקשור ל

תחושתנו היא שההערכות לא תמיד נשענו על קריטריונים מעין , שראינוהסטודיו לשפוט על פי עבודות 

מבלי לקחת בחשבון במידה , על סמך רבדים רעיוניים בלבדהוערך ונדמה שחלק מהעבודות שראינו , אלה

שיקולים , היתכנות ייצור, ידידותיות למשתמש, כגון שימושיות(קפדניים מספקת סטנדרטים מקצועיים 

  ).סביבתיים

  

; "חנים אמריקנייםמב" ברוב השיעורים התיאורטיים במוסדות בהם ביקרנו מבוססות על ציוני הההערכ

קיימת הסכמה בין הסטודנטים וחברי הסגל לגבי  .הסטודנטים נדרשים לכתוב עבודות רק לעתים רחוקות

 מאחר, עם זאת. חשיבותן של רכישת מיומנויות הכתיבה ודרישות הקריאה הכלולות בהכנת עבודות

ג זה אינן בראש סדר עבודות מסו, קריאה וכתיבהמשימות של לעתים קרובות הסטודנטים מתקשים בו

והם ,  נמוכהשל הסטודנטים לעיצוב תעשייתישרמת הכתיבה  מורים רבים ציינו, מכךכתוצאה . העדיפויות

 . אותם מורים נמנעים מלדרוש הגשת עבודות בכתב, ולכן,לקרוא טקסטים אקדמיים רצינייםגם מתקשים 

כולל , פרזנטציה והתקשורת חשובותה, כל צורות הביטוי, בעולם העיצוב התעשייתי המודרני, לדעתנו

מובן מאליו . ולכן על הסטודנטים ללמוד לכתוב עבודות כחלק מהכשרתם המקצועית, טקסטים כתובים

מעצבי העתיד , ולפיכך ,ולהבנה ויכולות ניתוח לגבי כל היבטי העיצוב, שיש לשאוף לידע רחב יותר

 אם ברצונם להשתלב בזירת העיצוב , בקריאת טקסטים אקדמיים בעברית ובאנגליתחייבים לשלוט

  .הבינלאומית

  

  חלוקת נטל העבודה

).  בכל מקום אחרכמו גם(לימודי העיצוב התעשייתי אינטנסיביים ביותר בכל המחלקות המוערכות 

כך שבשנים , במקרים מסוימים הנטל גדול במיוחד ואינו מחולק באופן הולם לאורך שנות הלימוד

-מספר פרויקטים במקרים מסוימים הסטודנטים מעורבים ב,  בנוסף על כך.נסבלה על גבולמסוימות הוא 

 זה משפיע לרעה על יכולתם של נטל עבודה כבד. מהלך סמסטר אחדעד ארבעה פרויקטים בו זמנית ב

 הדרישה להגיש ארבעה פרויקטי, לדעתנו.  מכל פרויקטיתדומיהלהתועלת  להפיק את מלוא הסטודנטים

 היא מוגזמת ויש להפחיתה באמצעות תכנון מדויק יותר של תוכנית הלימודים עיצוב במהלך סמסטר אחד

  .מתוך שאיפה לחלק את נטל העבודה על פני ארבע שנות הלימוד באופן מאוזן יותר
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  זכותחישוב נקודות 

שנתיות אינטנסיביות המובילות -כל מחלקות העיצוב התעשייתי המוערכות הן תוכניות לימודים ארבע

אך כל אחת מן התוכניות עושה שימוש באמות מידה שונות על . ון מקצועי בעיצוב תעשייתילתואר ראש

עותי וכתוצאה מכך קיים שוני משמ,  הקורסים השוניםבור המוענקות עזכותמנת לחשב את נקודות ה

דבר זה גורם ). 161: שנקר; 141: חולון; 120: בצלאל(לקבלת תואר הדרוש  זכותבמספר נקודות ה

אנו ממליצים . תכנה טעויות בתפיסה לגבי אינטנסיביות הלימודים בכל אחת מן התוכניותיואף תלבלבול 

 של הקורסים המקובלים בלימודי זכותג תפתח סטנדרטים ברורים ומקיפים לחישוב נקודות ה"שהמל

 על מנת להסדיר את עניין נקודות,  לפעול על פי סטנדרטים אלה יחויבו כל המוסדות.עיצוב תעשייתי

  .כדי לזכות בתואר אקדמיהדרושות  זכותה

  

 מספר ולא יכתיבו, ג"על טווח שיקבע על ידי המליתבססו אפשר שסטנדרטים אלה , כפי שציינו לעיל

אך יש להפחית בשונות בין המוסדות וגם לאפשר לסטודנטים יותר זמן להתפתחות ,  קבועזכותנקודות 

כפי , הדרישות הבינלאומיות המקובלות.  מעמיקהבאמצעות מגוון קורסים רחב והתנסות, משמעותית

  .יכולות לשמש בסיס לסטנדרטים אשר ייקבעו בישראל, "תוכניות לימודים"שתוארו לעיל בפרק 

  

  ובזירה הבינלאומית" בחיים האמיתיים"התנסויות 

 לעתים קרובות לחקות מצבים מן  משתדליםשבמהלכם, פרויקטים בסטודיוהעל אף ערכם הרב של 

לעיתים פרויקטים  . טיפוסייםלעשות זאת באופן מלא בתנאי בית ספראפשרות אין , "ם האמיתייםהחיי"

וכן , בשיתוף עם גורמי תעשייההמבוצעים פרויקטים , לכן. אלה ניסיוניים למדי ואף רעיוניים לחלוטין

, כמו כן". חיים האמיתיים"הנחשפים לתנאי ה, מביאים תועלת רבה לסטודנטים, התמחויות במשרדי עיצוב

מהווים הזדמנות נפלאה עבור , במשך סמסטר אחד או שניים, ל"רצוי בחו, לימודים בבית ספר אחר

דבר המסייע להם להרחיב , הנחשפים למסורות עיצוב שונות ולמגמות וכיוונים אחרים, הסטודנטים

מצאנו כי , וערכיםבכל בתי הספר המ. ברמה גלובליתולהעמיק את הבנתם לגבי סוגיות והזדמנויות עיצוב 

ובדרך כלל הדבר היה ,  או בהתמחויותם מועט זכה להשתתף בתוכניות חילופי סטודנטיםמספר סטודנטי

כל בתי הספר משתפים פעולה עם חברות תעשייתיות לצורך . עם תמיכה מועטה מצד המוסדות

נו מובנה באופן אך היקף שיתוף פעולה זה אינו משמעותי דיו ונראה שאי, הפרויקטים של הסטודנטים

  .המשלב אותו באופן מקיף בתוכנית הלימודים

  

  המלצות

בסמינריונים ובשיעורים ,  סטודנטים מתקבל על הדעת בשיעורי סטודיו–יש לשמר יחס מורים  •

 בסמינריונים ועד 1:12,  בשיעורי סטודיו1:15: על פי הנורמות הבינלאומיות, התיאורטיים

יש להוסיף , לחרוג מיחסים אלה במקרים מיוחדים אם יש צורך . בשיעורי הרצאה1:80

  . לסגלסטודנטיםהההוראה על מנת לשפר את נגישות לסגל מתרגלים 
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את חלוקת נטל העבודה לאורך ארבע שנות הלימוד כך שתהיה הגיונית בקפידה יש לבחון  •

ים עיצוב הנדרשהיש להקפיד במיוחד על מספר פרויקטי . ומאוזנת ולהימנע מנטל עבודה מוגזם

אנו מציעים להגביל את . כך שהסטודנטים יוכלו להגיע להישגים ברמה גבוהה, בכל סמסטר

ובציפיות המטלות אך הדבר תלוי כמובן בהיקף , מספר הפרויקטים לסמסטר לשלושה

 .מהסטודנטים בכל מקרה ומקרה

ניים באמצעות קריטריונים רעיו, כלומר בפרויקטי עיצוב, יש למדוד הישגים בשיעורי סטודיו •

אך ,  יש להכיר בערכם של רעיונות יצירתיים וחדשניים ולברך עליהם.ומקצועיים באותה מידה

לציין שיש ליידע את הסטודנטים לגבי למותר . יש ליישם גם קריטריונים מקצועיים קפדניים

 .לפני תחילת כל פרויקט וכן בנקודות זמן שונות במהלך ביצוע הפרויקט, קריטריוני ההערכה

וד הישגים בשיעורים התיאורטיים באמצעות הערכת יכולתם של הסטודנטים להציג את יש למד •

אנו מציעים . חיבורים ומצגות, כולל עבודות בכתב, הידע שרכשו ופיתחו דרך פורמטים שונים

על מנת להעריך את הידע , הנהוגים כעת בכתיבת עבודות" האמריקניים"להחליף את המבחנים 

 חר ושינוי כזה יתרום להעלאת רמתה של אוריינות אחרת בקרבמא, שנרכש בקורסים אלה

 .מעצבי העתיד

 במוסדות השונים כך שישקפו באופן אובייקטיבי ואחיד את זכותיש לתקנן את חישובי נקודות ה •

 .שעות הלימוד ואת נטל העבודה בקורסים מסוגים שונים הנלמדים במחלקות לעיצוב תעשייתי

 ושיתופי פעולה עם התעשייה וליצור  בפרקטיקההתמחות, נטיםיש להמשיך לפתח חילופי סטוד •

לאור חשיבותה של החשיפה . מסגרות אשר תתמוכנה במידה רבה יותר בפעילויות חינוכיות אלו

יותר פרויקטים לבצע מומלץ כי כל בתי הספר יעשו מאמצים על מנת , "האמיתי"לעולם 

כך שבחברות ,  המטרות הלימודיותתלהקפיד להבהיר איש  .לימודיים בשיתוף עם התעשייה

אלא יבינו את התועלת ההדדית , התעשייתיות לא יתייחסו אל הסטודנטים כאל פועלים בלבד

יש לעודד ולהמשיך לפתח התמחויות בישראל . שבהשקעה בדור הבא של מעצבים משכילים

 להפעיל יש. ל"לעיצוב בחואיכותיים ל וכן תוכניות לחילופי סטודנטים עם בתי ספר "ובחו

או התמחויות גם אם /מנגנונים אשר יסייעו לסטודנטים להשתלב בתוכניות לחילופי סטודנטים ו

יש להרחיב את התמיכה הכלכלית , ואם אפשר, האמצעים הכלכליים שבידיהם מוגבלים

 הסטודנטים ולא באמצעים ההשתתפות בהן תהיה מותנית בהישגיבתוכניות מעין אלה כך ש

 . העומדים לרשותם

  

  תשתיות ומשאבים

, בלימודי עיצוב תעשייתי". מסגרת עליה מושתת ארגון או מערכתויסוד , בסיס"ת כניתן להגדיר תשתי

הימצאות ציוד , המאפיינים של המתקנים, ללים ליצירההתמיכה בלימודים מאופיינת על ידי איכות הח

 התפתחות ומרים המאפשריםספריות ומעבדות ח,  סדנאותוכן משאבי תמיכה כגון, מיוחד ואנשי צוות

  .לפרויקטיםרעיונית והשלמת פרויקטים והצעות 



 13

  

 לימודי עיצוב תעשייתי אינם מוגדרים עוד כהוראת מיומנויות ,)להבדיל מהמצב שהיה קיים בעבר(היום 

תוכניות הלימודים של  . תעשייתי וכללי,  מוצרים לשימוש ביתי שלעיצובהמיועדות בעיקר להתאמה ול

בהרבה של וקפדני  מאתגר מגוון לאלות להכשיר את הסטודנטים לקראת הצטרפותם ימינו משתד

, תחומים רבים משפיעים על העיצוב התעשייתי .בסביבה מקצועית חדשה ומשתנה, מקצועות עיצוב

מדעי , טכניקות של מלאכה, ארכיטקטורה, ילאעיבוד דיגיט, רובוטיקה ,הדמיה אלקטרונית, טק-ביניהם היי

, כתוצאה מאופקים נרחבים אלה .עכשוויתמדעי ההתנהגות ולימודי תרבות , מי אנושגור, החברה

 בכל האחריות חדשיש מכללות המארחות אותן /לתוכניות הלימודים בעיצוב תעשייתי ולאוניברסיטאות

  .הקשור לאספקת אמצעים ותשתיות אשר יסייעו בהשגת מטרות ההוראה והלמידה

  

במוסדות אחדים אין חללים . במגוון רחב של מבנים בעלי אופי שונההוועדה מצאה מחלקות המשוכנות 

 קיימים מעט מאוד חדרי משרד עבור חברי הסגל, בהם יכולים הסטודנטים ליצור ולפתח את עבודותיהם

תכליתיים גדולים ופתוחים - בדרך כלל מצאנו חללים רב. וחסרים חדרים לפגישות של מורים וסטודנטים

במקרים רבים קיים צורך בשיפורים רבים .  ניתן להפיק מהם את מלוא התועלתשלא תוכננו היטב ולא

. התאורה ואף מערכות כגון אוורור אינם משביעי רצון, כאשר אזורי העבודה והאחסון, או תכנון מחדש/ו

וברמה בינונית ,  נמצאו סבירים עד טובים בבתי ספר אחדיםותבטיחות והפיקוח על סכנשלטי , בסדנאות

בסדנאות וכן באזורי , מערכות איסוף החלקיקים והאוורור בדרך כלל זקוקים לשיפור. אחריםבלבד ב

חללי התערוכות והגלריות בבתי ספר אחדים גדולים ומזמינים ואילו בבתי ספר אחרים לוקים . הסטודיו

י כך עד כד, חללי התערוכות והגלריות פתוחים לציבור בשעות מוגבלות ביותר, במקרים מסוימים. בחסר

תופעה זו מגבילה את האפשרויות של .  לבקר בתערוכות הרחב וכן ציבור הסטודנטים מתקשהשהקהל

נמצא שמגוון הכלים , כמו כן. הסטודנטים להציג תוצאות מוצלחות והישגים מצוינים בפני אחרים

ם אלה כאשר בבתי ספר אחדים הגישה לכלי, הטכנולוגיים החדשים הנמצא בשימוש בתי הספר אינו עקבי

המורים והסטודנטים לא שותפו , דווח לוועדה שבמקרים רבים,  בנוסף.רחבה הרבה יותר מאשר באחרים

 לבין מודלים החללים והמתקניםוהשמשת דבר זה יכול לגרום לחוסר התאמה בין תכנון  .בתהליכי התכנון

  . להכשרת מעצבים תעשייתייםטובים

  

, בדרך כלל, המסוגלים, אחראים העיקריים למתקנים ולציודכ, טכנאי מעבדה מיומנים מהווים משאב נוסף

ומאמציהם חיוניים לתמיכה , עליהם לקבל בברכה את המשתמשים במתקנים. להציע הדרכה וסיוע

במוסד אחד . במטרות הלימודיות של תוכניות הלימודים וכן ליעילות השימוש בחללים אשר בפיקוחם

ולא כשותפים בסביבה , ייחסו אל הטכנאים כאל מכשולסטודנטים מסוימים הת, בהם ביקרנושמאלה 

  .הלימודית

  

לאור התנאים ,  הפתיחה של המעבדות והנגישות אליהןיש לחזור ולבחון באופן רציני את נושא שעות

רוב הסטודנטים בישראל . המיוחדים של הסטודנטים הישראליים ביחס לסטודנטים במדינות אחרות
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לעתים קרובות ההגעה אל השיעורים . לממן את הוצאות הלימודיםעובדים במשרות חלקיות על מנת 

כאשר הסדנאות משותפות למחלקות לעיצוב תעשייתי ולמחלקות או יחידות . כרוכה בנסיעות ארוכות

הסטודנטים נאלצים להיאבק על מנת לזכות בשעות הסדנא הדרושות , כפי שהן בדרך כלל, גדולות יותר

  .מהווה עבורם חיסרון מובהקבר זה וד, לפיתוח מודלים ופרויקטים

  

ייתכן ויהיה זה קשה לשכנע את הנהלות המוסדות בכך שמעצבים פשוט זקוקים ליותר שטח לאדם 

אך היות והרכיב העיקרי בהכשרה טכנולוגית ; מאשר סטודנטים בשיעורי הרצאות) ולצוותי פרויקטים(

כפי שציין בעל חברה . די עיצוב תעשייתינקודה זו משמעותית ביותר בלימו, נאותה הוא התנסות מעשית

המיומנויות שעל הסטודנטים לרכוש עד סיום ,  לעיצוב ישראלייםהמעסיק סטודנטים רבים מבתי ספר

 ועד ,ות ציור ורישום בשלבים היצירתיים הרעיוניים המוקדמים ביותריכולהחל מ נפרשות ,לימודיהם

כשרה הולמת בשימוש בתוכנות המחשב המודרניות וה, הבנה בהירה בכל הקשור לתהליכי הרכבה וייצור

  .השיווק וההגשה, הדרושות בשלבים הסופיים של הייצור

  

ובעמדות , במכונות ובכלים על מנת להכשיר את הסטודנטים בעבודות הידניות, יש צורך בסדנאות, י לכךא

. נויות הדיגיטאליותלבניית מודלים דיגיטאליים מורכבים והדמיה אלקטרונית בהן יוכלו להתאמן במיומ

 הציוד הטכנולוגי יקר .נחוץ מגוון טכנולוגיות על מנת להגיע למצוינות בלימודי עיצוב תעשייתי, לכן

יצרנים של /לפחות מכללה אחת השיגה תרומות מתורמים. אך יש לממנו במוסד להשכלה גבוהה, במיוחד

אפשר לפתח שיתופי . בדת פולימרים וכן מע,מיכון ליצירה מהירה של אבי טיפוס עבור מרכז דיגיטאלי

  .פעולה עם התעשייה בכדי לשפר את המתקנים ואת נגישות הציוד

  

בנוסף ,  להערכה עבור אופן העבודה ואופן החשיבה שלהם לעתים מזומנותהמעצבים של ימינו זוכים

ת התכונות הנחוצות למעצב המתפתח הן היכולו. הם זוכים עבור המוצרים שהם מפתחיםלה להערכה 

 שמור עלובו בזמן ל, עבודת צוותווליצור בסביבה של שיתוף פעולה תחומיים - ללמוד ממקורות בין

ברצונה של הוועדה לציין כי כל ארבע התוכניות המוערכות ממוקמות . עצמאיבאופן ות חות ופתייצירתי

, הנדסה, מדע,  לימודי אומנות ישבסביבות בהן, כמעט מושלםובאורח , באופן מעורר הערצה

ומשאבים שאין דומה עשירה חשיפה יכולים להציע התיאוריה ותרבות /לימודי היסטוריה, ארכיטקטורה

אם הזדמנויות אלו לא תנוצלנה על ידי תוכניות . להם בבתי ספר המתמחים במגוון תחומים צר יותר

  .תהיה זו אבידה גדולה עבור הסטודנטים ועבור התוכניות, הלימודים

  

אל עבר פיתוח פרויקטים או " בניית גשרים"לחות אסטרטגיות או טקטיות בלא מצאנו ראיות להצ

מורים דיווחו לנו על ). למעט מידה מסוימת של הצלחה בתוכנית אחת(תחומיים - הזדמנויות ללמידה בין

אך אלה התבססו בעיקר על היכרויות אישיות ולא , קיומם של ניסיונות מסוג זה ושיתופי פעולה אחדים

תחומי ההתמחות , מצאנו ששורר חוסר הבנה כללי לגבי נוהלי מחקר. ן ממוסד ומאורגןהתנהלו באופ

, "הבית הפתוח"מצגות של שיתוף מידע באמצעות שיטת . והזדמנויות הקיימים בתחומי לימוד אחרים
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 לסייע רבות למורים ולהנהלות המוסדות בהבנת הפוטנציאל להפריה הדדית  יוכלוכנסים ואמצעים אחרים

אשר מזו גם ,  יותרה רחבלפעילותהיום יש להכשיר את הסטודנטים . תית הטמון במוסדותיהםמשמעו

תשומת הלב המוקדשת לפיתוח שימוש טוב יותר , בזמנים אלה. הכירו מוריהם בתקופת לימודיהם בעבר

כי גישה למתקנים , "התשתיות"אנו מעלים סוגיה זו בפרק . בידע משותף היא בעלת חשיבות עליונה

לעתים קרובות גם חפיפה . יעה באופן משמעותי על שיתופי פעולה ועל הזדמנויות לימודיות משותפותמשפ

ולכן , בשעות קיומם של קורסים מונעת שיתופי פעולה משמעותיים ברמת הפרויקטים וברמת הקורסים

  .יש להתייחס לנקודה זו ברמה המוסדית

  

, כאשר בנוסף לספרי הלימוד, "עידן המידע"ב. ספריות ומאגרי מידע עוברים שינויים בימינוגם 

יש לנו גישה מיידית , ובמידה רבה אף במקומם, לפרסומים המקצועיים ולשקופיות הצבעוניות, לירחונים

לתלות בחיפושי . על המחנכים לפקח בקפידה על האופן בו המידע נרכש ונבחן, למשאבי האינטרנט

 קשה מאוד כןו, טודנטים רבים קוראים פחות בעקבות כךהיות וס, חסרונותאך גם האינטרנט יש יתרונות 

הירידה בשיעור הקריאה עלולה לגרום לכך שסטודנטים יחדלו . מקורות המידעמהימנות לאמת את 

היסודיים המעודדים מחשבה ) ובתמונות(וישתמשו פחות בטקסטים , להעריך למידה מעמיקה יותר

ניברסיטאות העיקריות בישראל דורשת תשלום עבור האואחת ו מאחר. יצירתית ביקורתית ורוח חקירה

 הסטודנטים בשלושה מוסדות מבין אלה שביקרנו בהם, השאלת ספרים ואחרת אינה מותירה השאלה כלל

לא . עובדה זו מצערת .נאלצים לחפש מקורות מידע במקומות אחרים)  סטודנטיםבעקרון מספר קטן של(

, הדרכת אנשי הצוות ומאגרי מידע מודרניים, פריותסמאגרי החשיבותם של גישה לב להפריזניתן 

  .השימוש הפעיל במשאבים אלהובחשיבות 

  

או קשרי החוץ של האוניברסיטאות והמכללות יכולים לקחת /משרדי הפיתוח ו, כחלק מתמיכתם בתשתיות

 חלק משמעותי בהשגת מטרותיהם של הסטודנטים ושל חברי הסגל על ידי כך שיסייעו באופן פעיל בכל

למחקר , תוכניות חילופי סטודנטים והתמחויות) וארגון(למימון , לפיתוח הסגל, הקשור לבקשות מענקים

  .ופיתוח לקראת הוצאת פטנטים ולטיפוח הקשרים עם הבוגרים

  

  המלצות

של המעורבים בלמידה בתכנון החללים והמתקנים וכך ליהנות מניסיונם של אלה ייצוג יש לכלול  •

  .מדו באותם משאביםיְלמדו ויַל, אשר יעבדו

ולקבוע חללים , לפרויקטים של סטודנטים או של צוותי פרויקטים" בית"יש ליצור אזורי  •

עם עמיתים ועם שותפים מן , פרטיים וחדרי ישיבות בהם יוכלו המורים להיפגש עם סטודנטים

 .מסוגים שוניםומסמכים וכן לאחסן חמרי הוראה , התעשייה

מחדש גמישות יתר לגבי שעות הפתיחה וכן לשקול יש ; מעבדותיש לבחון מחדש את הגישה ל •

 .שילוב טוב יותר של הטכנאים במכלול האקדמי
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יש לשדרג ולעדכן את מערכות הבריאות והבטיחות בסדנאות וליצור נהלים ברי אכיפה אשר  •

 .יבטיחו סביבת עבודה בריאה ובטוחה

 .תאים לעידן הדיגיטאלי להרחבת מתקני הטכנולוגיה החדשה אשר תיש לפתח תוכנית •

 .יש לכונן נהלי שיתוף וגישה טובים יותר בספריות ובמאגרי המידע •

בהוצאת פטנטים ובפיתוח פרויקטים של סטודנטים , יש לפתח תמיכה מוסדית פנימית במחקר •

 .ושל מורים

 .יש לעודד ולתכנן חללי מחקר משותפים למספר פקולטות •

 שעות הביקור על מנת לקדם את מעורבות ציבור יש לשדרג את חללי התערוכות ולהרחיב את •

  .ולהרחיב את הבנתם לגבי העבודות המתבצעות, הסטודנטים והקהל הרחב

  

  מחקר

תחומית ואת -על פעילויות המחקר בתוכניות הלימודים בעיצוב תעשייתי בישראל לטפח את ההוראה הבין

ברוב התוכניות לעיצוב תעשייתי בהן , םכיו. שיתופי הפעולה המחקריים בין הפקולטות והמחלקות השונות

  .הפוטנציאל של פרויקטים מחקריים משותפים למספר פקולטות אינו מנוצל במלואו, ביקרנו

  

תוספנה , תחומיים- בין מחקריש לטפח פעילויות מסוג זה בתחום ההוראה כי הן תשמשנה בסיס לפרויקטי

תחומיות - יש בכוחן של מעבדות מחקר בין. קר נהלי מח לסטודנטיםלמוטיבציה של צוות ההוראה ותדגמנה

 לטפח שיתופי פעולה בין מחלקות ובין ,"חומרים"או מעבדות , "לכלעיצוב ", "אינטראקטיביעיצוב "כגון 

טק לאומיות כגון ספריית החומרים במדיפקולטות שונות וכן לקשר בין תוכניות הלימודים לבין יוזמות 

  . בחולון

  

מתייחס להכנות " מחקר"המושג , מודים לתואר ראשון בעיצוב תעשייתיברוב תוכניות הלי, כיום

הדבר בא לידי ביטוי בקריאת . הפרויקטים המעשיים שלהםשמבצעים הסטודנטים במהלך תכנון וביצוע 

 בהם הם לגבי מוצרים) משתמשי קצה(בראיונות עם אנשים שונים , בחיפושים באינטרנט, חומר רקע

הוועדה מבינה את המגבלות . צורניותוכן בבדיקות חומרים ובחקירות , יים והסביבה בה הם חמשתמשים

במצוינות של אותם בתי ספר אשר מהווים מוסדות וכן מכירה , של המחקר ברמת לימודי התואר הראשון

ברצונה של , אולם. הטכניון הוא המוסד היחידי המשתייך לקבוצה זו, מבין המוסדות בהם ביקרנו. מחקר

יש את חשיבותו של המחקר היישומי המבוסס על שיטות עיצוב מעמיקות הדורשות את הוועדה להדג

 .)טיפוס ובחינת שימושיות-יצירת אבי, צוביתיכגון אתנוגרפיה ע( וחקרנות התבוננות, שיתוף המשתמשים

 בעלתפעילה מידה על סביבת סטודיו מחקר מסוג זה חיוני בלימודי עיצוב תעשייתי המבססים את הל

שילובן של שיטות מחקר .  להתפתחות של ידע חדש ושל מערכות ומוצרים חדשיםאל אמיתיפוטנצי

  . בתחום העיצוב התעשייתי הוא חיוניאנליטיות וסינטטיות במודלים הלימודיים העכשוויים והעתידיים
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אין מקום לקיום .  אינן זוכות לתמיכה ברורהמורים וחברי סגלעבודות המחקר של , ברוב המוסדות

גם הקריטריונים לעבודות מחקר של סטודנטים וכן הזדמנויות . אין מעבדות ואין צוות תמיכה, רהמחק

הוספת אמצעים למחקר תשפיע באופן , לדעתה של הוועדה. המחקר בתוכניות הלימודים זקוקים לשיפור

 ותוכן ותוסיף רבות מבחינת החדשנות, ההוראהסגל עבור הסטודנטים וגם עבור , ישיר על רמת התוכניות

  .התוכניות

  

ושל פיתוח ) IP(רק אחדים מבין המוסדות בהם ביקרנו מנהלים מנגנונים לטיפול בעניינים של קניין רוחני 

נראה שמחלקות העיצוב התעשייתי , תשתיות לטיפול בעניינים אלה ובמוסדות בהם קיימות, עסקי ומסחור

חממות עסקיות או  ,על קניין רוחניפיתוח ושמירה (יש לטפל בסוגיות אלו . ממעטות להשתמש בהן

  . הן אינן אחריותם הבלעדית של המוסדות השונים; ברמה הלאומית) מקורות מימון ראשוניים

יש לבסס מדיניות מקיפה בנושא . במחקר ובתהליכי מסחור, על ההכנסות מקניין רוחני לתמוך בהוראה

ים מחקריים או טכנולוגיים בישראל הקניין הרוחני על פעילויות דומות המתקיימות במוסדות אקדמי

  .ל"ובחו

  

מידה מסוימת של תחרותיות בכל הקשור למימון ותמיכה עשויה לקדם את ההתמחות של תוכניות 

 מורים המספקים ייעוץ לתעשייה יש לעודד. הלימודים בעיצוב תעשייתי ואף את שיתופי הפעולה ביניהן

על מנת לאתר , פרויקטים בשלבי הביצוע המוקדמיםיש לבחון עבודות כתובות ו. או לגופים ממשלתיים

יש להוסיף לקריטריוני . רעיונות ותובנות יוצאי דופן המתאימים לקידום אל עבר צינורות הפיתוח העסקי

  .יש לפתח תרבות של יזמות. המחקר הקיימים קריטריונים הקשורים לפוטנציאל מסחור וחדשנות

  

יש . ותר בחיפושיהן אחר פרויקטים במימון גורמי תעשייהמספר מחלקות לעיצוב תעשייתי פעילות בי

לנתב את ההכנסות מפרויקטים אלה חזרה אל המחלקות המשתתפות וכך לעודד את מעורבותם של חברי 

הנהלים הנהוגים היום אינם מאפשרים מתן תוספות שכר למורים עבור . הסגל הקבועים והחיצוניים

 ממליצה לבחון מחדש מדיניות זו ולקבוע קווים מנחים ברורים הוועדה. שיתופי פעולה ופעילויות מחקר

  . ההוראההמיועדים לכל סגללגבי מענקי מחקר 

  

תחומיות עשויות לקדם - מעבדות מחקר בין. עדיין חסרים חללים ומתקנים המיועדים למחקר, עם זאת

ה תוכלנה גם לקדם מעבדות מעין אל. מחלקות ופקולטות שונותבשותפות עם שיתופי פעולה עם התעשייה 

 כיום ה הזמן הנהוגובכך להרחיב את מסגרת, ר מסמסטר אחדשיתופי פעולה עם התעשייה שאורכם יות

  .ולאפשר שלבי מחקר אינטראקטיביים

  

  המלצות

  יש לתמוך בגישות מחקריות מגוונות בתוכניות לתואר ראשון וכן בתוכניות לתואר שני •
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 סמינריונים ובשיעורי הסטודיוב, מד שיטות מחקר בהרצאותיש להציג ולַל •

 תחומיים אשר יכללו מחלקות ופקולטות שונות-יש לטפח שיתופי פעולה בין •

חללים לפרויקטים , כגון מעבדות, יש לתמוך במסגרות שיתוף פעולה לטווחים בינוניים וארוכים •

 ומרכזי מצוינות

 מטרות הלימודיותלנים על ידי התעשייה מ שיתופי פעולה הממוכפוףיש ל •

די להרחיב את מסגרת ש לקדם שיתופי פעולה עם התעשייה שאורכם יותר מסמסטר אחד כי •

  .יום ולאפשר שלבי מחקר אינטראקטיבייםהזמן הנהוגה כ

  

  :לסיכום

ברצונה של הוועדה לציין שהעבודה המשותפת עם המועצה להשכלה גבוהה במהלך תהליך הערכה זה 

רום להתפתחותם של לימודי העיצוב התעשייתי ולהצלחתם אנו תקווה כי עבודתנו תת. הייתה לנו לעונג

  .במקצוע של אלה הבוחרים לימודים בתחום זה בישראל

  

     

  

         

    

  

  

  

  

  

  

 


