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המלצות כלליות לאופן ביצוע ההערכה העצמית

לעצור לרגע ולעשות חשיבה עמוקה  כהזדמנותקחו את תהליך ההערכה  

:ואסטרטגית

ביחידהלבחון מחדש את הנעשה •
והתכניתהיחידה לבחון את יעדיה של •
להיכנס לתהליך חשיבה סדור•
לנצל את האפשרות לגיבוש הסגל סביב המטרות המשותפות•
ביחידהלמקסם את הפוטנציאל הגלום •



המשך-העצמית המלצות כלליות לאופן ביצוע ההערכה 
לפעול לשיפור וקידום התכניות –מטרה משותפת לכל הצדדים : הוועדה אינה ועדת ביקורת•

וההשכלה הגבוהה בישראל

התכנית/היחידהחזקות וגם חולשות של -אמיתיתח צריכה להיות ביקורת עצמית "בדו•

חברי הוועדה גם הם חברי סגל במוסדות שמתמודדים עם . ומוסדיחידה חולשות קיימות בכל •
אתגרים דומים

הוועדההצפת הבעיות באופן כן וגלוי תוביל לסיוע ועצה טובה של •



המשך-העצמית המלצות כלליות לאופן ביצוע ההערכה 

:מומלץ
לוחות זמנים לכל  קביעת תוך , ח"לתכנן את שלבי ביצוע ההערכה וכתיבת הדו◦

.  שלב
בעיקר של סעיפים הדורשים הכנה  , ח לרגע האחרון"לא לדחות את הכנת הדו◦

).'עבודה מול גורמים שונים במוסד וכו, איסוף נתונים, עריכת סקר(מוקדמת 
.סנכרון ודיונים, להשאיר מספיק זמן לארגון החומר◦



ההערכה העצמיתהמלצות לאופן ביצוע 

:אבל כדאי... אין דרך אחת נכונה•

.להתייעץ עם קולגות ממחלקות אחרות שעברו את התהליך•

בתהליך) מנהלי, בכיר, זוטר(לשתף את כל חברי הסגל •

תתי צוותים, לחלק לצוותי חשיבה•

למנות גורם בכיר שירכז את העבודה  •

לחלק את הכתיבה בין מספר אנשי סגל  •

לעדכן ולשתף את הסטודנטים בתהליך•

ח"בדוהגדרות אחידות למונחים שימושיים ולהקפיד על עקביות בשימוש בהם לקבוע •

תהליך הערכת  את שעברו להתייעץ עם קולגות במחלקות אחרות במוסדכם או במוסדות אחרים •
.איכות בעבר



ח"הגשת הדולגבי דגשים 
.ברור ומצומצם ככל האפשר, ח צריך להיות ענייני"הדו•
להבדיל בין עיקר וטפל•
להימנע מחזרה על מידע•
להתייחס לכל השאלות בהנחיותיש •
)'פקולטה וכו, יחידה(ב "נתונים וכיו, ניסוחים, יש להקפיד על אחידות במושגים•
נתונים עדכניים ומלאים•
אחידות בהגשת קורות חיים וסילבוסים•

02.04.2017: הגשת הדו״חמועד •



תהליך הערכת האיכות

ג"מעקב אחר יישום המלצות הוועדות והחלטות מל-שלב חמישי 

ג"חות הוועדה והחלטות מל"פרסום דו-שלב רביעי 

ג"במלחות הוועדה "דיון בדו-שלב שלישי 

ידי ועדת איכות חיצונית וכתיבת דוחות הערכה-הערכת איכות על-שלב שני 

ח הערכה עצמית"ביצוע הערכה עצמית בתוך המוסדות והגשת דו-שלב ראשון 
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Executive Summary
A short summary of the main strengths and weaknesses pointed out 
during the self-evaluation process.

A short description of the actions the Institution and the Unit are going 
to take in order to improve the weaknesses.  

A brief summary of the extent to which the Study Program has 
achieved its mission, goals and learning outcomes, and whether the 
outcomes comply with its mission statement. 

Are the Institution and Unit satisfied with the outcomes of the Study 
Program? 

The length of the Executive Summary should be about one page. 

:ח"מתוך הדו
החולשות של התכנית  , החוזקותתמצות •

.ח"ופתרונות מוצעים המובאים בדו
האם התכנית משיגה את מטרותיה  •

.ויעדיה
האם תוצרי הלמידה תואמים את חזון  •

.התכנית

תקציר המנהלים מסייע לוועדה לקבל  
על כן  , היחידהתמונת מצב ממצה על 

חשוב שיהיה בהיר ותמציתי  
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Background -The Institution

◦ Mission statement of the institution, its aims 
and goals. 

◦ A description and chart of the institution's 
organizational structure, and the functions of 
holders of senior academic and administrative 
positions.

◦ The mutual relationship between the 
institution and the evaluated unit.

◦ The overall number of students studying 
towards a bachelor degree in the institution 
according to faculty/School in the last 2 years 
(in the format of table 1). 

זה ייכתב ברמת המוסדפרק •

וממצהאינפורמטיבי •
המוסדשלוהיעדיםהמטרות•
בתרשים–המוסדשלהארגוניהמבנה•
לביןהמוערכתהיחידהביןהגומליןיחסי•

המוסד
ודרגותהמחלקותבכללסטודנטיםמספרי•

)1טבלה(התואר
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The Evaluated unit 
◦ The name of the unit and a brief summary of its history, activities and 

development in the period of its existence. 
◦ Mission statement of the unit, its aims and goals.
◦ Description and chart of the unit's academic and administrative organizational 

structure. 
◦ Who decides (internal/external bodies) on the rationale, mission and goals of the 

unit and of the study programs? What were the considerations behind these 
decisions and are they periodically re-examined and, if deemed necessary, 
changed? What were the changes made (if any)? How are the mission, goals and 
changes brought to the attention of the teaching staff, the students and the 
institution's authorities?

◦ In the format of table 2 (in the excel appendix), provide the number of students in 
the unit according to year of study of the degree (1st, 2nd, 3rd, 4th) who are studying 
and have studied in the unit in each of the last 5 years according to the course level, 
and how many of those students are repeating the course. 

◦ In the format of table 4(in the excel appendix), provide the number of students 
that took the Open University online English course. 

שם היחידה והמבנה הארגוני האקדמי  •
)תרשים(והאדמיניסטרטיבי 

ויעדיםמטרות •
–היחידה המערך האקדמי והמנהלי של •

תרשים/טבלה
קבלת ההחלטות  אופן •
העברת מידע בין הגורמים השונים ביחידה  •
)  2טבלה (סטודנטים מספרי •
טרום  "אם יש לתכנית חלוקה ברמת ה•

ניתן להוסיף עוד שורה  ) ב/א" (בסיסי
.לטבלה

מספר הסטודנטים שהשתתפו בקורס •
המקוון של האוניברסיטה הפתוחה
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The Evaluated Study Program 
◦ Provide a flow chart of the study program presenting the process of 

completing the courses. The chart should present the "program at a glance" 
at all levels. (including the learning outcomes for each course as well as 
frontal teaching hours).

◦ In the format of table 3 (in the excel appendix) provide details about the 
study program’s   structure and content, division of courses according study 
levels, and specialized courses.  

◦ Does the study program have faculty affiliated courses? Please describe in 
detail (specialized courses according to course level and field of 
studies/faculty). 

◦ Specify what bodies are responsible for the planning and managing of the 
study program. What are the mechanisms responsible for introducing 
changes and updating the study program, and how do they operate. If 
fundamental changes have been made in the study program during the last 
five years, please specify what they are.

◦ Describe the mechanism for coordinating and examining the contents that 
are, in fact, being taught, if such a mechanism exists.

◦ Are there any digital/online/distant learning components in the study 
program (as a whole and in the different courses). Please specify. 

◦ In summary, what are its strengths and weakness of the study program?

–" פטור"תהליך הדרישות להגעה לרמת •
של הקורסים הנלמדים בתכנית  " מבט על"

כולל תוצאות הוראה ולמידה של כל קורס  
)תרשים(
)3טבלה (ותוכן תכניות הלימוד מבנה •
קורסים ייעודים לפקולטות שונות•
לניהול ותכנון תכנית הלימודיםמנגנונים •
מנגנונים לבדיקה של החומר הנלמד•
)חלקית(אפשרויות ללמידה מקוונת •

וחולשות של תכנית הלימודיםחוזקות•
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Teaching and Learning Outcomes
"התואר/עמם אמור הסטודנט לצאת בסיום הקורס, המיומנויות והערכים, הידע"

.  ניסוח ברור של תוצאות הלמידה משמש כבסיס להערכת היעילות של תהליך ההוראה והלמידה
:חשוב להקפיד" תוצאות למידה"כשכותבים 

להתמקד בהתנהגות הסטודנט◦
)לא דימויים(להשתמש בפעלים פשוטים וקונקרטיים ◦
לבחור שיטות הערכה מתאימות◦
להגדיר קריטריונים ברורים לביצוע מוצלח◦
)מה הסטודנט יידע וילמד ולא מה אני אלמד(לשים דגש על הלימוד של הסטודנט ולא ההוראה של המרצה ◦

1. Reading: Students will become accomplished readers who can articulate their own interpretations from different 
perspectives.

2. Writing skills and process: Students will be able to write effectively for a variety of professional and social settings.
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Teaching and Learning Outcomes
◦ What are the program's intended Learning Outcomes (LO)? How were they set 

and where are they stated? Are LOs defined in the course syllabi? what is the 
passing grade for each course level? Please refer to each level and each faculty 
separately. 

◦ Describe the methods applied to measure Learning Outcomes according to the 
following:
◦ Describe the method of examinations and their character, the relative 

weight of each type of examination in the program and in the final course 
grade (written/oral/open/multiple-choice etc.). 

◦ Who writes the examinations and exercises and how is their validity 
assessed?

◦ Who grades the examinations and exercises? Please describe the feedback 
given to students, apart from the grade.

◦ Please present the distribution of the final grades over the last three years in 
the format of a histogram (in all course levels).

◦ In summary, to what extent have the methods applied to measure the teaching 
and learning outcomes achieved their goals? Do you think that the intended 
LOs were achieved by the students?

כיצד הם  ? מה הם-תוצאות הלמידה של התכנית•
?מופיעים בכל סילבוס? נקבעים

.ציון מעבר לקורס בכל רמה ובכל פקולטה•

תוצרי למידה
אילו סוגי בחינות  –עבודות כתובות , תרגילים, בחינות•

כיצד נבדקת  , מי בודק אותן, מי כותב אותן, ומטלות
תקפותן

שנים  3לכל קורס ב , סופיים בכל רמהציונים התפלגות •
.היסטוגרמההאחרונות בצורת 

להערכה וקידום איכות ההוראה  בנוגע הפעולות האם •
?יעדםאת השיגו 

אתם סבורים שהסטודנטים השיגו את תוצרי  האם •
?הרצוייםהלמידה 



:תוצרי למידה
דוגמה להתפלגות הציונים הסופיים בשלושת  

השנים האחרונות
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Admission and Graduation 
◦ What are the entry requirements/criteria for the various 

course levels (entry level grades)? 
◦ Describe the selection and admission process, the criteria 

of advancement from course to course, and for completion 
of studies.  

◦ What is the drop-out rate of students from the program in 
each of the courses over the last five years. What are the 
reasons for their leaving (academic/other)? Is there 
satisfaction with the drop-out rate? If not, what steps does 
the unit take in order to change it? 

◦ Does the institution recognize English for academic 
purposes  previous studies from other institutions (both 
partial studies and full exemption), if so, from which 
institutions? What are the criteria for acceptance?

◦ Please present the grade distribution in the exemption 
exam for the past five years (+separate for students who 
took the online course) in the format of a histogram. 

◦ Do students with special needs receive special support? If 
so, please specify.
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לרישום וקבלהסף דרישות •
תנאי סף למעבר בין , תיאור של תהליך הרישום והקבלה•

"פטור"קורס לקורס והגעה לרמת 
.  בנפרדהנושרים בכל רמה כל שנה אקדמית שיעור •
האם המוסד מכיר בלימודים של קורסים באנגלית למטרות  •

מה  ? באילו מוסדות מדובר? אקדמיות ממוסדות אחרים
?הקריטריונים לקבלה

.בהיסטוגרמה" פטור"ציונים בבחינה לרמת התפלגות •
הכוונה  .נפרדת לתוצאות בקורסים המקווניםהיסטוגרמה•

היא לסטודנטים שלמדו בקורס המקוון של האוניברסיטה  
הפתוחה ברמות הקורס הנמוכות יותר ונבחנו בבחינה  

לרמת הפטור במוסד 

.תמיכה לסטודנטים עם לקויות למידה•



Human Resources
השונות  פירוט לגבי אנשי הסגל בדרגות •

)5טבלה (
במידה ודרגות הסגל במוסד שונות מדירוג  •

אנא ציינו זאת והוסיפו מפתח  –ות״ת 
בנספחים

העסקה וקידום של סגל, לגיוסקריטריונים •
הלימודיםחברי הסגל בנהלים ובתכנית עדכון •
קריטריונים  , הגדרת תפקיד של ראש התכנית•

.ותהליך מינוי
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A. Attach Table 5 (In the Excel Appendices) detailing faculty in
the Unit.

B. Specify the rules, criteria and procedures for recruiting,
appointing, renewing appointments and dismissals of
academic staff, what are the steps to ensure faculty members
are informed of these policies and procedures?

C. What steps are taken to ensure that staff members are
updated, academically and professionally, with regard to the
program? Are there professional development plans? Please
specify.

D. What is the definition of the position of the head of the unit?
What credentials (experience and education) are required for
this position? How the head of the unit is appointed and what
is the duration of the term?

E. In summary, what are the points of strength and weakness of
the human resources?



Infrastructures
תשתיות טכנולוגיות ופיזיות•
,  זה יש לפרט על המנהלהבפרק •

טכנולוגיה להוראה  , מעבדות, הכיתות
מחשבים  , ותקשורת עם סטודנטים

מרחבי לימוד  , זמינים לסטודנטים
.לסטודנטים וחדרי סגל

האם התשתיות מאפשרות קיום של •
תכנית הלימודים בהתאם ליעדי  

?התוכנית
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Describe the overall physical
infrastructure that serves the unit and
the study program under evaluation.
Please refer to classrooms,
computerization, administrative and
academic faculty offices; to what extent
does this infrastructure enable the parent
unit to operate the study program
according to the set aims and goals?



CHE Decision (6/2013) 

Please provide a short 
description of the changes 
made in the study program 
following the CHE decision 
(June 2013) and how the 
program complies with the 
new guidelines set by the 
CHE. 
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תיאור של השינויים שחלו •
בתכנית הלימודים בהתאם  

, בנושאג"המללהחלטת 
.2013מיוני 

ג"המלכיצד החלטת •
מיושמת בתכנית 

?הלימודים



Additional required materials
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סילבוסים הכוללים את •
,  הדרישות של כל קורס

תוצאות הוראה  , ביבליוגרפיה
,  ולמידה ומרכיבי הציון הסופי
מעודכנים לשנת הלימודים  

.הנוכחית
קורות חיים מעודכנים של •

.הסגל
.דוגמאות למבחנים•

•Detailed syllabi, including the name of the lecturer, the 
requirements of each course, its subject and bibliography, how 
is the grade composed and expected learning outcomes in 
each of the study programs under evaluation. Please note that 
only the syllabi of the courses that are taught in the academic 
year during which the quality assessment is taking place 
should appear in this section (in English).

•Updated curricula vitae of staff members, including education, 
academic and other positions, research areas and list of 
publications (in English).

•Examples of tests of each course level in three different grade 
categories (good, average, poor).



General guidelines
יש להעלות בלחצנים הרלוונטיים , )ב"וכיוצדיאגרמות , טבלאות(את כל הקבצים אשר משתלבים בגוף הדוח 

PDFבפורמט של ורק בהתאם להנחיות ואך
לכל מוסד  . (ולא לאתר של ההנחיות Dropbox-יש להעלות באופן ישיר ל) סילבוסים, ח"קו(קבצי הנספחים את 

)לכתובת המייל הייעודית DROPBOXנשלח קישור ל
במידה וקיימת  . על כן אין להשאיר תיבה ללא התייחסות, כל השדות למילוי השאלות בהנחיות הם שדות חובה

.יש לציין זאת בתיבת הטקסט הייעודית לשאלה, שאלה שאינה רלוונטית למוסדכם או לתכנית הנבדקת
אין לעבוד במקביל ובאותה עת על  , על מנת לוודא כי כל הנתונים והחומרים במסגרת השאלון נשמרים כיאות

.שכן במצב כזה יתכן וחלק מהחומר לא יישמר ויאבד, ההנחיות על ידי מספר משתמשים
תהיה   (final submission(ורק לאחר ההגשה הסופית , האפשרות לצפייה ועריכת הדוח הינה למוסד בלבד

.גישה לצפייה בדוח, והוועדהג"המללנציגי 
שבתחתית   preview-לשם כך יש להשתמש בלחצן ה. ניתן להדפיס את הדוח בשלביו השונים, במידת הצורך

print-העמוד שבכל פרק ובהמשך על לחצן ה

.מכתב חתום נלווה מראש המוסדמייל בצרוף יש לשלוח , עם סיום כתיבת הדוח והגשתו דרך האתר
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