
ג"מל–ועדת הערכה 

ג"רזי וגו המחלקה להנדסת ביוטכנולוגיה אב

ההודעה על ועדת ההערכה למחלקות לביוכנולוגיה  נחתה עלי בין הבחירות לבין  •

יחד עם משימות נוספות כמו תכנון  .. , 2010כניסתי בפועל לתפקיד  באוגוסט 

(אני לא סוחב את הבלוקים אבל מעורב מאוד )ובניה של בניין חדש  

הליך רגיל  –אין שום טעם להיכנס להלם לכעס או ללחץ •

.  אשר מתבצע כבר די הרבה שנים

המצגת הקצרה שהכנתי משקפת את השקפת עולמי  •

.  ודרכי העבודה אשר ננקטו על ידי המחלקה שלנו



"ההליך"ג להלן "דוח מל-ועדת הערכה •

:  ההליך כולל מספר שלבים

הערכות  . א

הכנת דוח הערכה העצמי . ב

ביקור חברי הוועדה  . ג

תשובת המוסד  –ח הוועדה "דו. ד

ג  "ביצוע הערות מל. ה

מחקר כוח  , הוראה–שיפור ושידרוג המחלקה . ו

שינוי תפיסה במידה  –ציוד תשתיות פיסיות , אדם

.  ויש צורך



?? מה צריך לעשות שסעיף ו יתקיים •

לנסות לצלוח את  , מעמדת המחלקה

ה באופן מיטבי  -א



הערכות  . א

"  המסגרת"ניסיון ללמוד ולהבין את 

מחלקות אחרות  , איסוף מידע מהגורם האונברסיטאי האחראי

תוך הבנת משקל הפרוייקט  ..  וכו

.   הבנה שלנו ומיקוד הנושאים שהיינו רוצים להפיק מההליך

רי וועדות ההוראה  "הקמה של צוות מוביל שכלל את יו

(  המעורים ביותר)

האחראית על המנהל עורכת לשונית שגם ריכזה  , מלווה נוסף

את החומר ואנוכי

או הבנה בין מהו כלי בהליך ומה בסופו של דבר -הפרדה

הכנת דוח הערכה  -שיפור ושידרוג המחלקה ! מטרתו 

! העצמית הינו כלי ולא מטרת ההליך 
במהלך הערכות אנחנו גם הקמנו קבוצה אשר מורכבת מנציגי התלמידים בכל 

.  השנתונים



חלוקת עבודה לכל חברי המחלקה כשהצוות  •

המוביל בסופו של דבר עבר וערך את הכתוב  

(.שהובא להצבעת ואישור של מועצת המחלקה)

הכנת המסמך  . ב

כאמור על ידי כל חברי המחלקה על פי הוראות  •

.איננו כשלעצמו מטרה אלא כלי בלבד–ג "המל
..  וכוהבנת המחלקה , ח הינה הזדמנות להכרת"אינני חושב שכתיבת הדו

מתממשות  ( סעיף ו)עלולה להוות אצטלה לכך שהמטרות האמיתיות , אלא

.      בחלקן או אינן מתממשות

התיחסות אמיתית וישירה לכל –חשוב מאוד •

על פי ההנחיות או שיקולי  )נושא שעומד על הפרק 

! ( המחלקה 



רוב חלקי המסמך מלווים בהוראות והנחיות  •

(!חלקם חוזרים על עצמם ארוכים מאוד ועמוסים בפרטים )

!!חשוב מאוד •

mission statement and strategic plan

•Mission statement מביא את חזון המחלקה, ממוקד  ,

ייחודה של המחלקה ותרומתה  , תרומתה למחקר והוראה

.  לתעשייה ולקהילה

•Strategic plan  תוכנית פיתוח לחמש שנים לפחות אשר

מספרים ותוכניות קליטה של  , כיווני מחקר: כוללת למשל

תוכניות  , מסלול ההוראה, מנהלי וטכני, חברי סגל אקדמי

לימודים חדשות ותשתיות הוראה ומחקר אשר כוללות  

.   ציוד מחקר ותשתיות, מעבדות הוראה



לאחר הכנת הדוח לאפשר לכל חברי  חשוב מאוד •

אנחנו הבאנו  , המחלקה לקרוא את המסמך ולהעיר

את המסמך המוגמר להצבעה ואישור מועצת  

.  המחלקה

ביקור חברי הוועדה  . ג•

ליצור  , חשוב להכין בקפידה את יום או ימי הביקור•

ח כך שהביקור יקבל אופי  "כמה שיותר זמן רמ

לחברי  " ישדר"ח "בלתי אמצעי ועל מנת שהרמ

ביקור מלווה  . הוועדה כמה שיותר מהשקפת עולמו

ח במעבדות המחקר שכל חברי  "על ידי הרמ

.  המעבדה נמצאים ועובדים



תשובת המוסד  –דוח הוועדה . ד•

–ג "ביצוע הערות המל. ה•

הערות ברמת ביצוע של המחלקה או של המוסד

המטרה האמיתית של  , שיפור ושדרוג המחלקה. ו•

"ההליך"

החלק החשוב ביותר בהליך וכנראה גם הארוך  •

לעיתים כנראה גם  , ביותר והקשה ביותר לביצוע

על ידי המחלקות וכנראה על ידי המוסדות בעיקר 

,  תקנים,  תקצוב–כשמדובר בהקצעת משאבים 

!ציוד ושטחים  ויש עוד הרבה עבודה 



!! בהצלחה לכולם  .


