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מטרות המערכת להערכת איכות

בישראלהגבוההההשכלהבמערכתמתמידשיפורשלתרבותקידום1.
בחשיבותלהכרהגבוההלהשכלההמוסדותוהבאת,ממדיהכלעל

.הנושא

אתמתמידבאופןשיעריכופנימייםמנגנוניםלפתחהמוסדותהנעת2.
.האקדמיתהאיכות

.איכותהערכתבמערכתבינלאומייםסטנדרטיםוהתאמתהנחלה3.

ההשכלהמערכתשללאיכותהבנוגעוהמידעהנתוניםוהפצתייצור4.
.הרחבלציבור,בישראלהגבוהה

.גבוההלהשכלההמערכתלצורכימענהמתן5.



 תחומי לימוד על ידי ועדות בינלאומיותהערכת

 לימודי ים וכד, מרכזי מחקר, אנגליתלימודי (מהשטח ומהמערכת : רוחבייםתחומים הערכת'(

 2015-תהליך חדש מ(הערכת איכות במכללות האקדמיות לחינוך(

 רים"ומחפלטפורמות (הערכת איכות של תכניות הלימודים במרכזים החרדיים(

 איכות ההוראה והערכתהקידום

 שימושים טכנולוגיים בהוראה–לימודים מקוונים

 דגל ומופתהעשרה וקורסי לימודי

 בשילוב עם התהליך המתגבש לאוטונומיה מודולרית(איכות מוסדית הערכת(

ג בנושא הערכת איכות"מעקב אחר החלטות מל

:נושאים מרכזיים בטיפול האגף להערכת איכות



-המערכת להשכלה גבוהה
2015-16נתונים ומספרים 

 9-אוניברסיטאות

  20-מכללות

 13-לא מתוקצבות מכללות

 21-מכללות אקדמיות לחינוך

מוסדות אקדמיים להשכלה גבוהה63-כ "סה
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במוסדות  2014בסקר נרחב שערכנו בשנת 
להשכלה גבוהה שעברו תהליך של הערכת איכות 

:נמצא כי

תהליך הערכת האיכות 



יצר על התכנית  למרות העומס הרב שתהליך הערכת האיכות העצמית 
.שבעי רצון מהתהליך בכללותומרבית השותפים לתהליך היו , והסגל

תהליך ההערכה העצמית עזר  , ראשי המחלקותלרב הגדול של 
לגלות דברים חדשים על המחלקה

מראשי התכניות סבורים שתהליך הערכת האיכות  41%

שיפר את היחסים של סגל התכנית עם המוסד

הרב המכריע של ראשי המחלקות סבור כי ההמלצות של הדוחות היו  
ניהוליבעלות ערך אקדמי ושימשו אותם ככלי 



ג  "החלטת מל
תחילת והודעה  על 

התהליך

במוסדותהערכה עצמית 

הגשת דוחות ההערכה  
, עצמית

ועדת  של דיונים ומפגשים  
הערכה עם המוסדות

דוחות הגשת 
ההערכה 

ג"למל

וקבלת  ג"במלדיון 
החלטות

מעקב אחר יישום  
ג"מלהחלטות 

פרסום ההחלטות  
ודוחות הוועדה

הדוחות העברת 
להתייחסות  

המוסדות

נקודות ציון-תהליך הערכת האיכות

מפגשים/סדנא/יום עיון
הקמת ועדות הערכה



תהליך העבודה של הערכת האיכות
אנגלית למטרות אקדמיות  

ג על תהליך ההערכה"החלטת מל

הערכה עצמית במוסד

הקמת הוועדה להערכה

מפגשים עם הוועדה



)2016יוני (ג "החלטת מל

כחלק ממערך  , המועצה להשכלה גבוהה רואה חשיבות רבה בלימודי האנגלית כשפה זרה
. הקניית כלים וידע מספק לסטודנטים במהלך לימודיהם לתואר אקדמי

מיומנויות בשפה האנגלית הינה תנאי בסיס לכך כי סטודנטים יוכלו להתמודד עם  רכישת 
.חומרי הרקע בקורסים השונים במהלך לימודיהם האקדמיים

ראו צורך בהסדרת לימודי האנגלית במוסדות להשכלה  ת"והותהמועצה להשכלה גבוהה 
:ג"המלגבוהה ופעלו בהתאם לכך בהחלטות 

...)ג"להשכלימודי אנגלית כשפה זרה במוסדות (11.6.13מיום 

...) אנגלית כשפה זרה האחדה בין מוסדית של רמות הלימודים באנגלית(24.3.15ומיום 

).פיתוח קורסים מקוונים ללימודי אנגלית(16.7.15ת מיום "ותובהחלטת 



המועצה להשכלה גבוהה  , בהמשך להחלטות האמורות ובהתאם למדיניותה

זרה  לימודי האנגלית כשפה מחליטה לקיים תהליך הערכת איכות של 

.  ח"תשע-ז"במהלך שנת הלימודים תשע)אנגלית למטרות אקדמיות(

גבוהההתהליך יתקיים בכלל המוסדות להשכלה 



:את הנושאים הבאים, בין השאר, הערכת האיכות יכלולתהליך 

בכל  לאנגלית למטרות אקדמיות הרמה והאיכות של תכניות הלימודים בדיקת ◦
).כולל רמת הפטור(המוסדות להשכלה גבוהה ובכל הרמות 

של עמידת המוסדות במתווים לגבי לימודי אנגלית המפורטים  בחינה ◦
.ת"והותג"המלהרלוונטיות של בהחלטות 

אנגלית למטרות  הרמה והאיכות של הקורסים המקוונים ללימודי בדיקת ◦
.י האוניברסיטה הפתוחה לכלל הסטודנטים"המוצעים ע, אקדמיות



:של היחידותחשיבות תהליך ההערכה 

במוסדות להשכלה גבוההכל תחומי הלימוד מעריכה ובוחנת את הרמה והאיכות של ג"המל.

יש צורך בניטור ומעקב על  . לידיעת השפה האנגלית חלק משמעותי ומרכזי בלימודים האקדמיים
.איכותם ורמתם של לימודים אלה כמשפיעים על המשך הלימודים האקדמיים של הסטודנטים

בין השאר  , יש צורך בשקיפות וקבלת תמונה ברורה לגבי התכנים ואופן לימודי האנגלית בכלל המוסדות
.עבור סטודנטים העוברים ממוסד למוסדהכרה הדדית על מנת לאפשר 

 להם מתאימה צורת הלימוד  לחלק מהסטודנטים הקורסים המקוונים המוצעים נותנים מענה רק
לצורך  כל הנדרש יקבלו את , יש לוודא כי שאר הסטודנטים הלומדים בתכניות הפרונטליות. המוצעת

.המשך לימודיהם האקדמיים

 ולכן  , רמה זו נלמדת רק בצורה פרונטלית במוסדות. לרמת הפטורהקורסים המקוונים לא נותנים מענה
.  יש לוודא את עמידתם בסטנדרטים של איכות אקדמית גבוהה



תהליך העבודה של הערכת האיכות 

בחירת התחום להערכת איכות  

הערכה עצמית במוסד

הקמת הוועדה להערכה

מפגשים עם הוועדה



חלק מרכזי וחשוב ביותר בתהליך הערכת האיכות

תוך חשיבה עמוקה ואסטרטגית, הזדמנות לבחון מחדש את הנעשה ביחידה

הזדמנות לבחון את יעדיה של היחידה ותכנית הלימודים

בחינת האפשרות למקסום הפוטנציאל הגלום ביחידה

ניצול האפשרות לגיבוש הסגל כולו סביב מטרות משותפות

עוד לפני הגעתה של הוועדה החיצונית להערכת איכות, הזדמנות לשיפור ותיקון

:עצמית של התכניתחשיבות הערכה 



-הנחיות להערכה עצמית
היחידות לאנגלית  מותאמות למבנה ולתכנים הייחודיים של 

למטרות אקדמיות



תהליך העבודה של הערכת האיכות 

בחירת התחום להערכת איכות  

הערכה עצמית במוסד

הקמת הוועדה להערכת איכות

מפגשים עם הוועדה



:  עקרונות בהקמת הוועדות והרכבן

 עם המוסדות ומומחים נוספיםהתייעצות
 ג"מייעץ של חברי מלצוות
ל"אקדמאים בכירים מהארץ ומחו
 ישראלים לשעבר(מגדרי ונציגות בינלאומית איזון(
 על הימנעות מניגוד עניינים ונראותהקפדה
 הנבדקותהוועדה כפונקציה של מספר התכניות גודל
 מכללות לחינוך וכד, חרדים(הרכב הוועדה לתחום התאמת'(
 ופרסומוג"במלההרכב אישור



תהליך העבודה של הערכת האיכות 
:במכללות האקדמיות לחינוך

בחירת התחום להערכת איכות  

הערכה עצמית במוסד

הקמת הוועדה להערכת איכות

מפגשים עם הוועדה



:מפגשים עם הוועדה

הכנה למפגשים ודיונים משותפים של כלל הוועדה

פיצול הוועדה למפגשים עם המוסדות השונים

מפגשים פרטניים עם נציגי היחידות והמוסדות

התייחסות למטרות הלימודים והחזון

התאמה למטרות ולחזון  . תכני הלימוד

התייחסות לייחודיות של התכניות והמוסדות

סגל ההוראה והתאמתו לתכניות ולקורסים



:לסיכום

 שלב הערכה העצמית הוא בעל חשיבות משמעותית בתהליך
.וכדאי לנצלו באופן המרבי

 יעמוד בקשר הדוק עם המוסדות  ג"במלהאגף להערכת איכות
.לכל אורך התהליך וייתן מענה לכל פניה ושאלה

  תהליך הערכת האיכות מהווה הזדמנות לכולנו להשגת
מתמיד ומצוינות של איכות המטרה המשותפת של שיפור 

.הישראליתהלימודים והאקדמיה 



תודה
ובהצלחה לכולנו
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