
 0202באוקטובר  02
 
 

 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  –במחלקות ללימודי בעיצוב תעשייתי 

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

 
 
 
 
 

 המכון הטכנולוגי חולון
 

. לאחר הקדמה קצרה 0202עמודים המתוארך ספטמבר  6המכון הטכנולוגי חולון הגיש מסמך בן 
הנקודות שנכללו בהמלצות שנשלחו למכון. ניתן להתרשם  00כולל המסמך התייחסות ספציפית לכל 

ההמלצות ברצינות וראה בהן מנוף לקידומו, בהתאמה מלאה עם יעדי ההערכה, ועל  שהמכון לקח את
כך הוא ראוי לכל ששבח. בהתייחסות לנקודות הביקורת השונות, התשובות לעיתים כלליות מדי 

תחומית, נאמר שהמחלקה לעיצוב -עבודה בין – 5וחסרות דוגמאות ספיציפיות. למשל, בסעיף 
מחלקות אחרות במתן קורסים משותפים, אך לא נכתב אילו קורסים  תעשייתי משתפת פעולה עם

לא ברור מספיק מה מהות ההבדל בין רשימות מצבת  6ועם אילו מחלקות משתפים פעולה. בסעיף 
ובתאריך קודם. אם התרשמותי נכונה, נראה שהמחלקה "איבדה" מרצה  0202הסגל בספטמבר 

לא  –. היחס בין סגל במשרה מלאה וסגל נלווה השתנה מורים נלווים 9בכיר אחד ולעומת זאת קלטה 
ברור מה צריך להיות היחס האופטימלי. תגבור הסגל הנלווה אחראי לשיפור ביחס מורים:סטודנטים, 

שהוא מבורך. כמו כן נראה שנעשו מאמצים כנים לשפר את אחוז חברות הסגל )הנלווה( ונקלטו 
 תחדשות וגיוון במוסד. מורים בוגרי בתי ספר אחרים, מה שמועיל לה

 
לפי דיווח זה עדיין אין לחולון משרד ייעודי לראש המחלקה, בעיה שהייתה צריכה להיפתר זה לא 

כבר, וכן לא לגמרי ברור מן הדיווח האם, לאור הקצאת תקציב ייעודי למחלקה, מתקיים עתה תכנון 
ב מורים נלווים בכל סמסטר נתון, מוקדם יותר של כל שנת לימודים וכפועל יוצא, האם הודעות על שילו

 נשלחות מוקדם מספיק, ולא ממש עם פתיחת שנת הלימודים/הסמסטר כפי שהיה בעבר.
 

אני מקווה שבשתי נקודות אחרונות אלו תדאג חולון ליישם את המלצות הוועדה במלואן. בשלב זה 
א מועד ההתקשרות מוצע להסתפק בדיווח שנשלח ולחזור ולבדוק את כל הנושאים, ובעיקר את נוש

 עם המורים הנלווים, בעוד שנתיים.
 
 
 
 
 
 

 


