
IDEA  בניית תכנית איכות לפרויקט טמפוס 

 ? IDEAפרויקט טמפוס מה זה
יצירת כלים ושיטות לקביעת  

מסגרת ושפה משותפת בין אנשי  

חינוך וסטודנטים מדיסציפלינות  

(.  הנדסה וניהול, עיצוב)שונות 

ולחזק שיתוף פעולה בין אקדמיה  

 .לתעשייה בתחום החדשנות

 ,הפקולטה לניהול טכנולוגיה
 ג"תשע, B.Scפרויקט גמר תואר ראשון 

מיטל ולד ואושרית כהן: מציגות קורדובה-סיגל קורל‘ דר: מנחה     

 ?מי השותפים בפרויקט
 ?טמפוסמה היא תוכנית 

טמפוס הינה תכנית של האיחוד  

האירופי התומכת במודרניזציה  

התכנית . של ההשכלה הגבוהה

עוסקת בהגברת שיתוף הפעולה  

בין האיחוד האירופי והמדינות 

  .השותפות

 :תיאור הפרויקט
 פרויקט טמפוסIDEA  חבילות עבודה   9מורכב מ

 .עיקריות אשר מחולקות בין השותפים בפרויקט
  המכון הטכנולוגי  חולון קיבל את האחריות לבצע את

 .Quality assurance -6' חבילת עבודה מס
  במסגרת חבילת עבודה זו נדרש לבנות תכנית איכות

תכנית האיכות תאפשר בדיקת  . של כל הפרויקט
 .השגת היעדים ומדידה של ההצלחה בסיום הפרויקט

 

 :הבעיה
  הבעיה בפרויקט מסוג זה היא שהפרויקט בנוי

מחבילות העבודה המורכבות מסוגים שונים של  
פיתוח ותכנית  , תועלת, הפצה, ניהול: פעילויות כמו

כיוון שכל פעילות היא מסוג שונה נצטרך  . איכות
לבנות לכל סוג של פעילות מדדי איכות שונים ואופן 

 .  הבקרה על הפעילות יעשה בצורה שונה
  בעיה נוספת היא שעל כל חבילת עבודה אחראי מוסד

ולא כל המוסדות נמצאים בישראל ולכן ישנו  , שונה
סיכון גדול מאוד שהעמידה בלוחות הזמנים תהיה  

 .  שונה בין התרבויות

 

 :מתודולוגיה

תכנית איכות לפרויקט  
 "אידאה"טמפוס 

ראיונות  
מובנים  
 למחצה

שאלוני  
ציפיות  

 מהשותפים

שאלוני  
ציפיות  

 מהסטודנטים

 :שאלוני ציפיות מהסטודנטים
  השאלון הועבר על מנת להבין את צורכי

ולהבין מהי השקפתם לגבי  HIT -הסטודנטים ב
 .IDEAהתוצרים של פרויקט 

  שאלונים אלו יקנו לנו תובנה נוספת בהבנת
מעבר  , IDEAהתוצרים הסופיים של פרויקט 

 .לראייה של אנשי הסגל
  סטודנטים ב 100השאלון הועבר בקרב- 

HIT. 

 :ממצאים

 :מסקנות
יש לציין כי לא ברור לכולם מה  , (הסטודנטים וחברי הסגל, השותפים)הצדדים בפרויקט של לאחר ניתוח מעמיק 

יש להסיק כי אם לא נעצור היום ונקיים  , ההבנה הבסיסיתאי הבהירות וחוסר עקב . תוצריומטרת הפרויקט ומה הם 

, מה הם תוצרי הביניים ותוצריו הסופיים הצפויים, מה מטרותיו -פגישה בין כל השותפים בפרויקט ונסביר מפורשות

 .העבודה שתעשה בהמשך  עלולה להיפגע


