
השתלמות בנושא הערכה עצמית

להערכה עצמיתג"המלהנחיות 

13.1.14, כפר המכבייה

ה  "תשע-ד"בתשעעבור המוסדות העוברים הערכת איכות 
:באחד או יותר מהתחומים הבאים

עבודה סוציאלית ושירותי אנוש  מנהל עסקים  

מוסיקה ומוסיקולוגיה  

והנדסת מערכות תקשורת' אלקטרואופהנדסת , הנדסת חשמל
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מטרות המערכת להערכת איכות

  להביא את המוסדות להשכלה גבוהה בישראל להכרה
בחשיבות הנושא ולפיתוח מנגנונים פנימיים שיעריכו באופן  

האקדמיתמתמיד את האיכות 

לשפר את איכות ההשכלה הגבוהה בישראל

  למסור לציבור מידע ביחס לאיכות הלימודים בתחומים
הנלמדים במוסדות להשכלה גבוהה

  להבטיח את המשך השתלבותה של המערכת האקדמית
הישראלית במערכת האקדמית העולמית
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-מודל הערכת האיכות 
שלבים4

ג"חות הוועדות והחלטות מל"פרסום דו-4שלב 

ג"במלדיון וקבלת החלטות -3שלב 

אשר עבודתה תתבסס  ג"המלי ועדה חיצונית שתמנה "הערכת איכות ע-2שלב 
הוועדה תבקר במוסדות הנבדקים ובסיום העבודה  . חות ההערכה העצמית"על דו

חות מסכמים"דוג"למלתגיש 

ח הערכה עצמית"ביצוע הערכה עצמית בתוך המוסדות והכנת דו-1שלב 
(ותיקות-תכניות קיימות )

(self assessment/self study report)



4

מטרות-הערכת איכות עצמית -1שלב 

ליצור תרבות של הערכה

ועמידה על העוצמות והחולשות  " התבוננות פנימית. "1

של תכניות הלימודים

חתירה לשיפור תמידי של איכות הלימודים.  2
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אופן ביצוע ההערכה העצמית

לא הכתבנו מודל מחייב. נתון לשיקול דעת המוסדות.

המלצותינו:

להקים צוות הערכה עצמית שיכלול חברים מהמחלקה עצמה  1.
צוות זה ינהל את תהליך  . ואולי גם ממחלקות אחרות במוסד

.  ח ההערכה העצמית"ההערכה כולל הכנת דו

לחלק את המשימות בין מספר  , חברי הסגלכלללשתף את 2.
לקבוע מי יהיה הגורם שירכז את כלל העבודה וליידע , אנשים

.בכך את כל הנוגעים בדבר

.לשתף סטודנטים בתהליך3.

ולכלול , לתכנן את המהלכים לביצוע ההערכה שלב אחר שלב4.
כדי שניתן יהיה לקיים דיון רציני בתוך  , לוחות זמנים לכל שלב

.חות בזמן"תוך הגשת הדו, היחידה והמוסד בממצאי ההערכה
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ההמלצות והקווים המנחים לביצוע הערכה  

עצמית

כללי
מה הרעיון

מדובר בהמלצות           קיימת גמישות

חשוב–עוצמות וחולשות : חלק/סיכום בכל פרק!!!

תמצית מנהלים
עד עמוד אחד-------החולשות ופתרונות , תמצית העוצמות

המוסד האקדמי-1פרק 
חזון ויעדים, של המוסד" תעודת זהות: "אינפורמטיבי

הנהלת המוסד: אחריות על מתן המידע
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המשך-ההמלצות והקווים המנחים 

יחידת האם-2פרק 

 (גודל, מבנה, היסטוריה קצרה)אינפורמטיבי בעיקרו

חזון ויעדים

 ביחידת האם ומערך היחסים  המחלקה ' מקום'רוצים ללמוד על

ביניהם  

המוסד ויחידת האםהנהלת : אחריות על מתן המידע



המשך-ההמלצות והקווים המנחים 

תכניות הלימודים המוערכות-3פרק 

התוארהתייחסות לכל תכנית בכל אחת מרמות 

(?עובד' העסק'איך )–תכנית הלימודים

;  אסטרטגיתתכנית -

;  מטרות ויעדים-

למטרות וליעדיםתוכן ומידת התאמתם , היקף, מבנה-

(תיאום בקורסים, עדכון תכניות)מנגנונים אקדמיים -

פנים וחוץ מוסדיפ "שת-

פרקטיקה-תיאוריה-

בינלאומיות-

אקדמייםשל גופים לא מעורבות -
8



המשך-ההמלצות והקווים המנחים 

המשך-3פרק 

הוראה  

(  וטכנולוגיות)ההוראה מתודות -

הכשרת הסגל-

ופעולות לשיפור ההוראה  ההוראה שיטות להערכת איכות -

ההוראהלקידום האם קיימת יחידה -

?כיצד–עידוד מצוינות בהוראה -

הוראהתוצאות סקרי סיכום -
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המשך-ההמלצות והקווים המנחים 

המשך-3פרק 

-(Learning Outcomes)למידה תוצאות 

?הוגדרו תוצאות הלמידה והיכןהאם -

,בחינות)להערכת הישגי הסטודנטים שיטות -

?  מה הן בוחנות-( עבודת שטח/התנסות קלינית, עבודות

?מי בודק ונותן ציונים-

משובים לסטודנטים  -

(?אינפלציה)ממוצעי ציונים -

!!!אמירות מבוססות–מידת השגתן -

דוגמאות לתזות ודיסרטציות
10
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המשך-ההמלצות והקווים המנחים 

סטודנטים-4פרק 
הקבלההליך -

3)נתונים מספריים ,בפועלנתוני קבלה : פרופיל הסטודנטים-

(החלו ללמוד בפועל=מימשו , התקבלו, הגישו מועמדות: קטגוריות

הסיוםהקשר ליעדי התכנית ולנתוני מידת -

נשירה-

חזרה על )דרישות לסיום התואר ותנאי מעבר משנה לשנה -
(? קורסים

מנגנונים )טיפול בתלונות ; סיוע כספי; ייעוץ: שירותים לסטודנט-
;  (דוגמאות מהשנתיים האחרונות+ 

(חשוב מאד גם בהקשר של תוצאות הלמידה)קשר עם הבוגרים -



המשך-ההמלצות והקווים המנחים 

משאבי אנוש–5פרק 
?core facultyהאם יש :ההוראהסגל 

קליטה וקידום, גיוסמדיניות -

ליעדיםומידת התאמתו ( תחומית ומספרית)הסגל הרכב -

היקף ההוראה  -

לתאריםהנחיית סטודנטים התעדכנות ועיסוק במחקר כולל -

מתקדמים

!!!חשוב ביותר–תכניות עתידיות לגיוס סגל -

!טבלת הסגל חשובה ביותר

,  מזכירות: למשל, תחומים ומספר)הרכב :וטכניסגל מנהלי 
האקדמיתומידת תמיכתו בפעילות ( מעבדות, מחשוב

12
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המשך-ההמלצות והקווים המנחים 

מחקר–6פרק 
!!! רק אם רלבנטי

מהי תפיסת המחקר של המחלקה-

נתונים שמעידים על ; מה רוצים להשיג והאם משיגים-
IF, פרסומים, קרנות: תפוקות המחקר/ הפרודוקטיביות

(תמיכה+ מספר + נושאים )מידע על תלמידי מחקר -

סינרגיה בין הוראה למחקר/קשר-

מחקרייםפים"שת-

ובעיקר הייחודיות של המחקר במחלקההחוזקותתיאור -



המשך-ההמלצות והקווים המנחים 

תשתיות–7פרק 

כיתות-

(הוראה ומחקר)מעבדות -

טכנולוגיה-

(כולל טכנולוגיות מידע)ספריה -

נגישות לבעלי צרכים מיוחדים-

תשתיות ברמה הלאומית-
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המשך-ההמלצות והקווים המנחים 

ההערכה העצמיתתהליך -8פרק 

תיאור המנגנון הקיים במוסד-

מתודולוגיה ומשתתפים: תיאור תהליך ההערכה שהתבצע-

ח ההערכה העצמית"תהליך כתבית דו-

מעקבמסקנות והמשך הסקת -
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המשך-ההמלצות והקווים המנחים 

במידה שהתחום )יישום המלצות קודמות -9פרק 
(עבר הערכה בעבר

הקודמתעיקריים במחלקה מאז ההערכה שינויים -

,  סגל, קוריקולום, יעדים, תכנית אסטרטגית)

(.  סטודנטים

כיצד עומדים בהם –במידה ונקבעו סטנדרטים -

16



המשך-ההמלצות והקווים המנחים 

נספחים–10פרק 

ח ההערכה העצמית  "כחלק מדו

לימודיםתכנית טבלאות -

סגל הוראה-

משובי איכות ההוראה-

!  באנגלית-פרשיות לימוד וקורות חיים -נוספיםחומרים 
.אחריםמסמכים , תקנונים ונהלים, ידיעון

מטעם  -(אופציונאלי)ספציפיות לתחומים שאלות 
.ועדת ההערכה

17
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ח ההערכה העצמית"דו

ח הינו תוצר סופי של פעילות ההערכה"הדו

אמיתיתח צריך שתהיה משום ביקורת "בדו

יש לכלול  בו עוצמות וחולשות

 התייחסות עניינית לשאלות–הוא צריך להיות ענייני  ,
אחיד בכתיבה, מצומצם ככל האפשר, ברור

אנא תשומת לבכם לאמירות מבוססות!!!
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דוגמאות.....מה לא כותבים 

 נכתבתכנית הלימודיםבתיאור המבנה של:
“The study program incorporates courses from the Faculty of Engineering…”

.פקולטה להנדסההיתהאבל לאותו מוסד לא 

נכתב( על גבי הכריכה)ח הערכה העצמית "של דוכותרתב:
"2BSubmitted to the Israeli Council of Higher Education, December 2010"

 יחידת האםבפרק שמתאר את(“Parent Unit” )נכתב:

“In the academic year 5767, the institution was granted CHE approval to offer…”

 נכתב(הקשר עם הבוגרים)סטודנטיםתחת:
"The department conducted 2 years ago a comprehensive survey among its alumni, but 

we could not find the results )although they were good(…”

נכתבסגל בפרק הדן ב:

"Dr. X joined the department (1/2 "misra"). He is in "tahalichim" to become a senior 

lecturer” 
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המשך-דוגמאות .....מה לא כותבים 

:תחת תיאור המשרדים של הסגל נכתב: בפרק התשתיות

“Each faculty member has a spacious, single-occupancy office. The office is 

equipped with office furniture, computer workstation, telephone, carrot juice 

machine, and Internet connection. “

 מספר המוסד על מנגנון המעקב  סטודנטים בשאלה האם יש מעקב אחר בוגרים תחת

אבל , מחקרים ותחקירים שהוא מבצע בנושא, (שלושה עמודים מלאים)החדש שהוא הקים 

(.נ"תעוהנדסת )אין כל אמירה על המעקב אחר הבוגרים בתכנית המוערכת 

נכתבתמצית המנהלים ב:

“our graduates are much sought after in both Hi-Tech companies and in the 
world of academic research"

:נכתבסטודנטיםתחת בוגרים ח תחת השאלה על המעקב אחר "דוובאותו 

“It is hard to keep contact with our alumni. More than a year ago we sent out 
letters to more than 500 of our graduates for which we could locate an 
address, asking them to fill out a form with details about their employment, 
their experience …, etc. Only 60 replies were received. The sample can thus 
not be claimed to be representative, but it gives some knowledge...”
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ENGLISHשפה קשה

 “The library manager complains of a lack of professional 

librarians. We draw on student-worker personnel. However, 

despite these workers being successful, the requirements of work 

and profesional knowledge of the students are not identical to the 

requirements of a professional worker.” 

 “…register on the department…”

 “Big work load…”

 “The degree now offered was a B.Sc. …”

 Typos: “had of department”; “weeknesses”; “admition

criterions”; “good academic stuff”; “Rules&Regulations

regarding sexual arrestment”.
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המשך-ח ההערכה העצמית "דו

ח ההערכה העצמית יותאם למבנה  "מבנה דו
.  ההנחיות להערכת איכות ויכלול תמצית מנהלים

.נבקש לכלול את השאלות לפני התשובות

ח ההערכה העצמית באנגלית  "ניתן להגיש את דו
.בלבד

עמודים100עד -ח "גוף הדו.



23

המשך-ח ההערכה העצמית "דו

ג "ח והחומרים הנוספים יוגשו ע"הדוCD .ללא  ח עצמו "את הדו
כן יש . עותקים15-יש להגיש מודפס בהחומרים הנוספים

CD-עותקים של ה15להגיש 

(בחתימתו)י ראש המוסד האקדמי "ח יוגש ע"הדו

ג"למלחות "ז להגשת הדו"לו:

הנדסת; מנהל עסקים; עבודה סוציאלית ושירותי אנוש--

הנדסת מערכות תקשורת  , הנדסת אלקטרואופטיקה, חשמל

–7.9.14

28.12.14–מוסיקה ומוסיקולוגיה --
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ל"ביי ועדות הערכה "הערכה ע-2שלב 

מיפוי  : לעזרתכםזקוקים . תהליך ההקמה ארוך ומייגע

(עד ראשית פברואר)הדיסציפלינה וקבלת שמות בחלוקה לתחומים 

ניסיון ניהולי והיבטים אישיותיים  , דגש על בכירות אקדמית

 מורכבת מאנשי אקדמיה  , אחתלכל תחום לימודים מוקמת ועדה

ר"בהם היו–ל "רוב לחברים מחו. ל"בכירים בתחום מהארץ ומחו

חברי ועדה לא משתתפים בהערכת מוסד אליו הם משתייכים  .

!  אנא הימנעו מיצירת מצבים בעייתיים

(חתימה על הצהרה בדבר העדר ניגוד עניינים)
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עבודתן של ועדות הערכה

חות ההערכה העצמית שמגישים המוסדות"בחינת דו.

 במסגרת הביקור  . ביקור בן יומיים בתיאום מראש-ככלל
,  סגל וסטודנטים, הפקולטה והחוג, נפגשים עם הנהלת המוסד

!  חשוב שכולם יבינו וידעו במה מדובר. בוגרים ומקיימים סיור

:  ז כללי לביקורים"לו
( 14)מנהל עסקים ( 9+2)עבודה סוציאלית ושירותי אנוש *

, (1)הנדסת אלקטרואופטיקה , (11)' הנדסת חשמל ואלק
(     3)הנדסת מערכות תקשורת 

ה"ל תשע"בסמסטר הראשון והשני של שנה

(5)מוסיקה ומוסיקולוגיה *

ה"ל תשע"בסמסטר השני של שנה
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המשך-עבודתן של ועדות הערכה 

חשיבות  . הימנעות מסטנדרטיזציה של תכניות הלימודים

השונות והייחודיות של תכניות לימודים במוסדות השונים  

(.Fitness for Purpose)מודגשת בפני הוועדות 

 (:  חודשים4מתבקשות תוך )ג"למלהוועדות מגישות

הכולל הן את    , ח פרטני ביחס לכל אחד מהמוסדות"דו.א

.  ג"ולמלמסקנות הוועדה והן המלצות אופרטיביות למוסדות 

(.כולל סטנדרטים)ביחס לתחום שעובר הערכה ח כללי "דו.ב

הוועדות יתבקשו לסווג את ההמלצות כ-Major/Minor



מה נבדק
המסגרת הארגונית הרחבה והמצומצמת

מטרות התכנית ויעדיה  .

פריסה, היקף, מבנה, תכנים: תכנית הלימודים עצמה

כיסוי תחומים, כמות, איכות: סגל

סטודנטים לתארים מתקדמים; רמת הסגל והמחלקה: מחקר

איך מודדים ומה עושים עם התוצאות: איכות ההוראה

נבחנים והאם מושגים, כיצד מוגדרים: תוצאות הלמידה

(רמה)פרופיל : סטודנטים

תשתיות פיזיות

אופן ביצוע הערכה עצמית ומנגנוני הערכה פנימיים

 (לתחומים הרלבנטיים)מה נעשה בעקבות ההערכה הקודמת

נושאים נוספים עליהם מחליטה הוועדה המעריכה

:  ח הכללי"במסגרת הדו

האם אנחנו בחזית המחקר וההוראה בתחום   27
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ג"במלדיון וקבלת החלטות -3שלב 

חות המסכמים של ועדות ההערכה נשלחים להתייחסות  "הדו

בצירוף  )כ מובאים לדיון "המוסדות והיחידות האקדמיות ואח

ג"ובמלבוועדת המשנה להבטחת איכות ( ההתייחסויות

המחלקות/לא עורכת דירוג של המוסדותג"המל

 ליישום  תכנית פעולה כ דרישה ל"כוללות בדג"המלהחלטות

ח יישום בפועל"דו-ההמלצות ובהמשך 

 בהתאם להמלצות הוועדות -מעקב אחר יישום המלצות

ג"והחלטות מל
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ג"המלפרסום החלטות –4שלב 

 החלטותיה גלויות לציבור–גוף ציבורי ג"המלבהיות

לא מתפרסמיםחות הערכה עצמית של המוסדות "דו!

תגובות  , של ועדות ההערכההמסכמיםחות "הדו

ותוצאות המעקבים  ג"המלהחלטות , המוסדות

:מתפרסמים באתר

www.che.org.il
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לוח זמנים להערכת איכות של  

תחום לימודים/תכנית לימודים

חודשים20-23-כ לתהליך "סה

חודשים2-3-ג ופרסום החלטותיה "דיון במל

-עבודת הוועדה החיצונית 

ח ההערכה  "ממועד קבלת דו)

ח מסכם "העצמית ועד הגשת דו

(.ג"למל

חודשים8-10

-הערכה עצמית 

ממועד קבלת ההנחיות ועד הגשת  )

(.ג"ח ההערכה העצמית למל"דו

חודשים10-כ
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האגף להערכת איכות

מפעיל את המערכת להערכת איכות

 צוות האגף-במסגרת הפעלת המערכת:

:מרכז את עבודת ועדות ההערכה ומפעיל אותן. א
מוסיקה ומוסיקולוגיה; עבודה סוציאלית ושירותי אנוש–ביליק-'בוסלוביץאלכס 

'תקשהנדסת מערכות ', אלקטרואופהנדסת ', הנדסת חשמל ואלק–דניאלה סנדלר 

מנהל עסקים  –אור -לוינסוןמריה 

מעקב אחר יישום המלצות ועדות האיכות  –מעגן אפרתי תמר 

מזכירת האגף–אלבוחריעל 

עומד לרשות המוסדות והמחלקות העוברות הערכת איכות. ב

מקשר בין ועדות ההערכה לבין המוסדות והמחלקות.  ג

לנושא הערכתג"המלאחראי על ריכוז ועדת המשנה של .  ד

ג"ובמלת"בוותאיכות ועל העלאת הנושאים 

ל להערכת איכות"אחראי על הקשר עם ארגונים בינ.  ה
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סיכום

תקוותנו שהפעילות להערכת איכות תסייע

לשפר ג"והמלבידי המוסדות להשכלה גבוהה 

.את איכות הלימודים האקדמיים בישראל



-ת ו ד ו ת -
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ב  ה  צ  ל  ח  ה



???שאלות 

...!!!ותשובות


