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 אפרתי, אגף להערכת איכות והבטחתה, המועצה להשכלה גבוהה, ירושלים-גב' תמר מעגן אל: 
 פרופ' גבריאלה גולדשמידט, הטכניון, חיפה מאת:

 
 
 

 מעקב אחר יישום דוחות ההערכה בעיצוב תעשייתי, בצלאל והמכון הטכנולוגי חולון הנדון:
 
 

 אפרתי הנכבדה,-גב' מעגן
 

לבקשתך אני מעבירה בזאת את התרשמותי על ההתקדמות ביישום המלצות הוועדה להערכת איכות 
אקדמיה בצלאל והמכון הטכנולוגי חולון. ההתרשמות מבוססת על  –במחלקות ללימודי בעיצוב תעשייתי 

ונשלח  0200דוחו"ת המוסדות הללו ששלחת לי, והשוואתם להמלצות בדו"ח שנכתב על ידי בינואר 
 . 01.2.0200וסדות על ידכם בהתאם להחלטת המל"ג מיום למ
 
 
 

 קדמיה לאמנות ועיצובאבצלאל 
 

. המסמך מתייחס לתשעה נושאים, 01.2.0202בצלאל הגישה מסמך בן חמישה עמודים המתוארך 
חלקית )ולא לפי סדר הנקודות  –שהחפיפה בינם לבין תשע הנקודות שהועלו בביקורת שנשלחחה אליהם 

יקורת(. במילים אחרות, בצלאל דיווחה על מה שראתה לנכון ולא דווקא על כל הנקודות אליהן במסמך הב
תחומית וקשר -התבקשה להתייחס. המסמך מתייחס בדרכו לשתי נקודות ביקורת חשובות, והן עבודה בין

(. 8במסמך הביקורת( והעשרת הלימודים באמצעות הזדמנויות מיוחדות )נק'  6עם התעשייה )נק' 
( ולנושא 9נקודות אלו הדיווח של בצלאל בהחלט מספק. הדו"ח מתייחס גם למשאבי הספריה )נק' ב

בביקורת(. נראה כי הסדנאות אכן תוגברו; הספריה תוגברה בעיקר ע"י תשתית לספריית  5הסדנאות )נק' 
נטים של חומרים, תוספת מאגר מידע אחד וארכיון. אין התייחסות להצעה לקדם זכויות קריאה של סטוד

 בצלאל בספריות האוניברסיטה העברית, החולקת עם בצלאל את הקמפוס בגבעת רם, שהוצע. 
 

נקודות שלא הועלו בביקורת.  –בצלאל דיווחה בפירוט על נסיונות פדגוגיים מעניינים, מרכז חדשנות ועוד 
גיוון הנקלטים מן קיים דיווח מפורט על קליטת חברי סגל חדשים, אך בניגוד גמור להמלצות הביקורת ל

ההיבט של המוסדות בהם למדו, המשיכה המחלקה לעיצוב תעשייתי בצלאל לקלוט את בוגריה שלה. כל 
ארבעה חברי הסגל החדשים הם בוגרים של המחלקה לעיצוב תעשייתי בבצלאל, בתואר ראשון או 

קשת שלא בתואר שני. למרות שלחלקם תארים גם ממוסדות אחרים, קשה להבין מדוע בצלאל מתע
יש שיפור קל במצבת חברות הסגל אך הן ממשיכות  להתרענן ע"י קליטת חברי סגל בעלי רקע שונה.

 להיות מיעוט.
 

הנושאים הבאים לא זכו לכל התייחסות: צפיפות/גודל הכיתות, המשך פיתוח קריטריונים לקידום חברי 
ונים לנקודות זיכוי בקורסים סטנדרטיזציה של הקריטרי –סגל ומענקי שבתון, משרדי סגל, ובעיקר 

השונים. בעוד מוסדות אחרים פעלו לאמץ את הסטנדרטים המקובלים, גם אם אינם מוכתבים ע"י המל"ג, 
 בצלאל טענה בעבר שזהו תפקיד המל"ג וכעת מתעלמת לחלוטין מנקודה חשובה זו.

 
ומתבצעת בה עבודה לסיכום, אין ספק שהמחלקה לעיצוב תעשייתי בבצלאל היא מסגרת דינמית 

מעניינת. למרבה הצער היא מיישמת חידושים רק כאשר הם נובעים מיוזמות פנימיות שלה ואינה קשובה 
ביותר לביקורת, אף שהיא חיובית ובונה, שהמגיעה מוועדת המל"ג. בשלב זה מוצע להסתפק בדיווח 

ודות זיכוי ידרשו תשובות שנשלח אך להזהיר את בצלאל שנושא גיוון הסגל ונושא הסטנדרטיזציה בנק
 הולמות וחד משמעיות בעוד שנתיים.

 


