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 מיטל ולד ואושרית כהן

טמפוס הינה תכנית של האיחוד האירופי התומכת במודרניזציה של ההשכלה הגבוהה במדינות מזרח אירופה, 
ן אפריקה והמזרח התיכון.התכנית עוסקת בהגברת שיתוף הפעולה בין האיחוד מרכז אסיה, מערב הבלקן, צפו
קידום מערכת ההשכלה הגבוהה במדינות אלו בהתאם להתפתחויות באיחוד בהאירופי והמדינות השותפות ו

 האירופי בתחום ההשכלה הגבוהה )תהליך בולוניה, אמנת ליסבון וכדומה(.
ינות השכנות עלה צורך ברור לרפורמה חברתית וחינוכית כוללת באיחוד האירופי ואצל שותפי טמפוס במד

שתאתגר את החשיבה הקיימת במודולים ללימודים גבוהים עבור משולש: עיצוב, הנדסה ועסקים. על מנת 
לגשר על הפערים ביעילות בתוך משולש הידע ולתמוך במאמצים הנוכחיים של התעשייה להתמודד עם אתגרים 

ש צורך ביצירת כלים ושיטות לקביעת מסגרת ושפה משותפת בין אנשי חינוך וסטודנטים כלכליים גלובליים, י
מדיסציפלינות שונות ולצייד אותם בכישורים ובתכונות הנדרשות על מנת לעבוד בסביבות בינתחומיות ולחזק 
שיתוף פעולה בין אקדמיה לתעשייה בתחום החדשנות. פעולה זאת תשפר את אפשרויות העסקה של 

 ודנטים ותחזק את היכולת של מערכת ההשכלה הגבוהה לתת מענה לדרישות השוק התחום החדשנות. הסט
תדגיש את העברת הידע, כמו גם את שיתופי הפעולה המוצלחים של האיחוד האירופי בין   IDEAהצעת 

תעשייה לאקדמיה. המוסדות להשכלה גבוהה בישראל ישתמשו בידע זה באמצעים תיאורטיים ומעשיים 
 במטרה ליצור מערת יחסי תעשייה אקדמיה מתמשכים. 

הפרויקט כולל תשע חבילות עבודה המקיפות תכנים שונים כגון: פיתוח פדגוגי ואינטגרציה בין דיסציפלינות, 
סמינרים מקצועיים ואקדמיים והקמת מרכזי חדשנות, וכן פעילויות תמיכה כגון: הפצת הידע, קיימות וניהול. 

ות של כל חבילות העבודה פותחה תוכנית איכות שתאפשר בדיקת השגת היעדים ובחינת לצורך בחינת האיכ
 הצלחת הפרויקט.

תוכנית האיכות כוללת מדדי איכות וכלי הערכה הבוחנים את יעילות הפרויקט, מידת שביעות רצון השותפים 
 לפרויקט ועמידה ביעדי הפרויקט מבחינת לוחות זמנים וביצועים. 

 כוללת את השלבים הבאים:תוכנית האיכות 
פיתוח והרצת כלי הערכה: שאלונים לבחינת הצורך והציפיות מהפרויקט מצד הסטודנטים, שאלונים  .1

לבחינת הציפיות מהפרויקט ממנהלי חבילות העבודה בפרויקט, מדדי איכות וראיונות מובנים למחצה 
 עם מנהלי חבילות עבודה ושותפים בפרויקט.

 מול הביצוע בפועל.בקרה והערכת התכנון אל  .2
 איתור הצלחות בפרויקט ובחינת בעיות וכשלים בתהליך. .3
 מתן המלצות לשיפור ולהמשך שיתוף הפעולה בין האקדמיה לתעשייה.  .4

האוכלוסייה הנבדקת כללה חברי סגל מובילים וסטודנטים מהמכללות והאוניברסיטאות השותפות בפרויקט 
נים כלל ניתוחים סטטיסטיים של השאלונים והנתונים שנאספו וכן שותפים לפרויקט מהתעשייה. ניתוח הנתו

 וכן ניתוח תוכן של ממצאי הראיונות.
יישום מתודולוגית בקרת איכות בוצע בעזרת שימוש בכלי המחקר כגון השאלונים והראיונות אשר בעזרתם 

ת לערוך בקרה נאסף מספיק מידע בכדי לבנות תכנית איכות כוללת לכל הפרויקט.  תכנית האיכות מאפשר
שוטפת ועקבית על התהליכים בחבילות העבודה השונות בפרויקט זה ומציעה פתרונות לייעול ושיפור תהליכים 

 אלה.
 

אם התהליך הנו אשר אמר כי  דר' ולטר שוהרטאחת התובנות שהובילו אותנו במשך הפרויקט כולו הייתה של 
גישה נוספת  לות מוגדרים על בסיס ביצועי העבר.התהליך במסגרת גבו מבוקר, אזי ניתן לחזות את ביצועי

מתמקדת במודעות לצורך לשפר, אשר  דר' יוסף ג'וראןשליוותה אותנו בבניית תכנית האיכות הייתה של 
בהדרכת שיטות ניהול האיכות, במימוש פתרון בעיות בעבודת צוות ובמתן ביטוי להכרה בתוצאות. הגישה 

 .שיפור האיכותובקרת איכות , תכנון האיכות ניהוליים:שלושה תהליכים י מביאה לידי ביטו
סטודנטים של המכון הטכנולוגי חולון. השאלון הופץ בפקולטה לעיצוב,  111במהלך הפרויקט הופץ שאלון בין 

בפקולטה להנדסה ובפקולטה לניהול טכנולוגיה על מנת לבדוק האם ישנו שוני בצרכים בין הפקולטות ואם 
שיתוף הפעולה בין שלוש הפקולטות. בנוסף הופץ שאלון ציפיות מהפרויקט בקרב הסטודנטים זקוקים ל

השותפים ומנהלי חבילות העבודה על מנת לבדוק האם כל השותפים מצפים לאותם תוצאות בסוף הפרויקט 
והאם הדרך להשגת התוצאות ברורה לכולם באותה המידה. כלי מחקר נוסף ששימש אותנו בפרויקט היה 

)בקרת  6נות באופן מקיף עם נציג מהתעשייה, עם מנהלת הפרויקט ועם מובילי חבילת עבודה ביצוע ראיו
 האיכות( מטעם המכון הטכנולוגי על מנת להבין כיצד לבנות את תכנית העבודה ובאילו מדדים להשתמש.  

 
טאות הצלחתו של פרויקט זה תיצור שפה משותפת בין האקדמיה לתעשייה, תצייד את בוגרי האוניברסי

בכישורים ובתכונות הנדרשות לעבודה בסביבות בינתחומיות ותחזק את היכולת של מערכת ההשכלה הגבוהה 
 לתת מענה לדרישות השוק בתחום החדשנות. 

 


