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 הוועדה להערכת איכות
 המועצה להשכלה גבוהה

 
 פורת-פרופסור גיא בן

 
 

 יישום המלצות הוועדה להערכת איכות במנהל ומדיניות ציבורית
 

 שלום רב,
 

ראשית, אבקש להודות שוב לחברי וועדה להערכת איכות ולפרופסור ברדך על חוות הדעת המסכמת. אסכם 
 את מה שנעשה במחלקה עד כה ואת תגובתנו לחוות הדעת המסכמת.בקצרה 

 
בעקבות המלצות הוועדה נעשה שינוי בתכנית הלימודים שעיקרו צמצום מספר המגמות משלוש לשתיים 
(כלכלה, עסקים וחברה, וניהול ציבורי) ופיתוח קורסים חדשים המשלבים ידע אקדמי ותיאורטי עם כלים 

לם התוכן של מדיניות ציבורית. תהליך זה טרם הסתיים, אנחנו ממשיכים לבחון יישומיים רלוונטיים לעו
בהתאם להמלצות הוועדה (גם אפשרויות נוספות לקורסים כמו גם דרכים לשכלל את הקורסים הקיימים. 

בתהליך זה אנחנו ) ועבודות קבוצתיות. case studiesהכלליות) שילבנו בחלק מהקורסים ניתוחי אירוע (
קביל בוחנים את תגובות הסטודנטים לקורסים הקיימים. לשיתוף פעולה מלא של הסגל האקדמי ובמזוכים 

 נכון לעכשיו, אנחנו מתרשמים שהשינויים פועלים לטובה.
 

הסכמה עקרונית בין עמדתנו כמחלקה באוניברסיטה לבין הצעות הוועדה. כך כותב -חשוב לציין כי קיימת אי
 שפיתחנו (ההדגשות שלי): פרופסור ברדך בנוגע לקורסים

 
The General Report recommends a much greater emphasis on education for professional practice as 
opposed simply to academic insight and understanding.  The attempt to implement this 
recommendation appears especially evident in the write-ups of their courses by Profs. Mizrahi and 
Ben-Porat.  However, the write-ups of the other courses to be found in the appendix do not convey 
this spirit.  They seem to be much more oriented towards the more academic and theoretical – what 
the Evaluation Committee calls “policy studies” – rather than the practical and “policy-analytic.”  A 
university curriculum, even in a professional school, should of course make room for such an 
orientation.  It is a matter of balance, however.  One gets the impression that the balance at BGU 
has been and remains too much in favor of the academic and theoretical. (p.6) 
 
בניגוד להמלצת הוועדה אנו רואים עצמנו כמחלקה אקדמית ולא כבית ספר מקצועי. יתרה מכך, אנחנו 

רסיטה אלא גם מה שנדרש עבור מאמינים כי הדגש על האקדמי והתיאורטי איננו רק נשמת אפה של האוניב
בוגרי המחלקה שבעתיד יימלאו תפקיד במגזר הציבורי. לתפיסתנו, בוגרי המחלקה הם אנשים בעלי רוחב 

"ארגז הכלים" אליו מכוונות המלצות הוועדה הוא חשוב אופקים, חשיבה ביקורתית והבנה מעמיקה. 
עלולה להפוך את הלימודים לטכניים, חסרי עומק  והשינויים שנעשו מכוונים לבנייתו, אולם הפיכתו למהות

 ולא מתאימים לתפיסתנו את האקדמיה.
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הערה נוספת שמציין פרופסור ברדך היא שהלימודים במחלקה נוטים להציג את המדיניות הציבורית 

ת בישראל בדרך "לא אטרקטיבית", קרי ביקורתית מדי.  הלימודים במחלקה מציגים את  המדיניות הציבורי
דרך מסגרות תיאורטיות, ממצאים אמפיריים ופרשנויות השונות ממרצה למרצה ומקורס לקורס. ביקורת 
וביקורתיות היא הליבה של המחקר והחשיבה האקדמית. כמרצים, אנחנו מכבדים את הסטודנטים ואת תכני 

 יינה הוועדה.הלימוד, בכיתות מתקיימים דיונים פתוחים ומשובי ההוראה אינם מעידים על התופעה שצ
 

ההערה השלישית והאחרונה של הוועדה נוגעת לתועלת שבחובת כתיבת תזה מחקרית לתלמידי מדיניות 
ציבורית. הערה זו אינה נכונה עובדתית. אין במחלקה למנהל ומדיניות ציבורית חובת כתיבת תזה, ורובם 

בנקודות זכות לקורס רגיל) היא כתיבת סמינר אמפירי (שווה ערך המכריע של התלמידים אינו כותב תזה. 
חלק מחובות התואר, אנו רואים בסמינר האמפירי חלק חשוב בלימודים האקדמיים בו נדרשים התלמידים 
לחשיבה עצמאית, קריאה של חומרים תיאורטיים, איסוף נתונים והסקת מסקנות. התנסות זו היא חלק 

 יות ציבורית.מהותי מתהליך הלימוד באוניברסיטה ובמחלקה למנהל ומדינ
 
 
 

 בברכה,
 

 
 פורת-גיא בןפרופ' 
 רמ"ח

 

 
 פרופ' עודד לוונגרט

 דיקן 
 
 

 
 פרופ' סטיבן רוזן
 משנה לרקטור 


