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הערכת איכות והבטחתה

המטרות

בעולם

התהליך

החשיבות
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מטרות המערכת להערכת איכות

  להגיע ליצירת תרבות של שיפור מתמיד במערכת ההשכלה הגבוהה
.בישראל

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

.האקדמית

  להבטיח את המשך השתלבותה של המערכת האקדמית הישראלית
הרואה בתהליכי הערכת האיכות אבן  , במערכת האקדמית העולמית

.יסוד בתהליך הגלובליזציה של ההשכלה הגבוהה

  לידע הציבור הרחב על קיום תהליך ההערכה ועל קיום תהליך
.השיפור המתמיד במוסדות להשכלה גבוהה
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אנחנו לא ממציאים את הגלגל

ב"בארה–
.הערכת איכות בהשכלה הגבוהה החלה בראשית המאה הקודמת•

י המוסדות  "שהוקמו ע, י ארגונים פרטיים"ההערכה מתבצעת ע•
להשכלה גבוהה כדי למנוע התערבותם של גורמים ממשלתיים  

.בענייני השכלה גבוהה

.  אולם בפועל היא מחייבת, ההערכה מוגדרת כוולונטרית•

.תכניות לימודים. 2; מוסדי. 1: ההערכה מתבצעת בשני מישורים•

.ארגונים אזוריים6י "הערכה מוסדית מתבצעת ע•

ארגונים  60-י למעלה מ"הערכה של תכניות לימודים מתבצעת ע•
.פרופסיונאליים

בשנים האחרונות שמים ארגוני ההערכה השונים דגש רב יותר על  •
. Learning Outcomes-" תפוקות הלמידה"הערכת 

או

?מה כבר קיים בעולם
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...המשך–מה כבר קיים בעולם 

באירופה–
.90-הערכת איכות בהשכלה הגבוהה החלה בשנות ה•

שהוקמו  , ציבוריים/ י ארגונים ממשלתיים"כ ע"ההערכה מתבצעת בד•
.י חוק"עפ

אולם כולם בוחרים לעבור , ההערכה וולונטרית בחלק מהמדינות•
.אותה

.תכניות לימודים. 2; מוסדי. 1: ההערכה מתבצעת בשני מישורים•

מדי פעם מתבצעת הערכה של תכניות לימודים בתחום מסוים במספר  •
.מדינות

בשנים האחרונות עוסקות מדינות אירופה רבות בגלובליזציה של  •
יצירת  )פ בנושא "ומנסות למצוא דרכים לשת, ההשכלה הגבוהה

במסגרת זו נחתמו הסכמים שונים בין מדינות  "(. אירופה הגדולה"
.האיחוד האירופי
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וישראל...

ישראל מנסה לחבור לכל מיני הסכמים של האיחוד  

האירופי ובכלל זה הסכמים הקשורים הן במישרין והן  

לקיומה של , לכך-אי. בעקיפין להשכלה הגבוהה

מערכת הערכת איכות ולתהליך כולו חשיבות רבה  

ב מחייבת  "גם מדיניות מוסדות מסוימים בארה. ביותר

(למשל, רפואה)התהליך אצלנו 
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:עד סוף השנה יעברו הערכה

תחומים  50

מחלקות300-בלמעלה מ 
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(ה"תשע-ד"סבב תשיעי תשע)בסבב הנוכחי 

:התחומים הבאים

;  (11)עבודה סוציאלית ושירותי אנוש -

;  (14)מנהל עסקים -

;(5)מוסיקה ומוסיקולוגיה -

,  אופטיקה-הנדסת אלקטרו, הנדסת חשמל ואלקטרוניקה-

;  (15)הנדסת מערכות תקשורת 

8
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דוגמאות להשפעת תהליך הערכת האיכות
.רוב המוסדות הקימו בתוכם יחידות להערכת איכות1.

(.'סקרי הוראה וכו)רציף /איכות ההוראה מוערכת באופן שיטתי2.

.הפך למרכיב חשוב במינוי וקידום סגל אקדמי' איכות ההוראה'3.

.ניכר טיפול בבעיות המרכזיות במחלקות עצמן4.

תוצאות ההערכה מהוות כלי מרכזי בידי  -ברמה הלאומית 5.

מקבלי ההחלטות בתכנון ובתקצוב מערכת ההשכלה הגבוהה  

;  פתיחת תכניות נוספות; התכנית הרב שנתית מול האוצר)

(.שינוי תעריפי תקצוב; הפניית משאבים

.עם התעשייה והגופים המקצועיים למיניהםפ"השתחיזוק 6.

,  הסתדרות הפסיכולוגים)תיאום עם גופי הרישוי המקצועיים 7.

(.מדעי התזונה, רשם המהנדסים והאדריכלים
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המשך עתידי של הפעילות

:שנתית להערכת תחומי לימוד-נקבעה תכנית רב

 הערכת"רגילים"להערכת תחומים

 ייחודיים"להערכת תחומים"



תהליך הערכת האיכות

ארבעה שלבים

ח הערכה  "והכנת דו, הערכה עצמית בתוך המוסדות1.
(self evaluation report)עצמית 

חות  "י ועדה חיצונית והגשת דו"הערכת איכות ע2.
ג"מסכמים למל

ג ופרסום לציבור"קבלת החלטות במל3.

מעקב אחר יישום ההמלצות4.

11

11
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חלוקת התהליך לשני חלקים מרכזיים

עד סיום עבודת'חלק א

ועדות ההערכה

מסיום עבודת'חלק ב

ועדות ההערכה

12
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תרשים סכמטי של מהלך העבודה  

תוכנית לימודים/להערכת תחום
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חות"סיום כתיבת הדו

קבלת הערות המוסדות

דוחות סופיים ח כללי"דו

(פרטניים)

ברור ומקובל

המלצות

ת להתייחסות"הצגה לות

ג"הצגה למל

תגובת המוסדות  / ח משוב"דו

על ביצוע המלצות

ועדת איכות/מעקב יחידת

?מקבלים

סיום מחזור

:  המלצותח ביצוע "דו

ח כללי"דו

דיון פורום מורחב ועדת איכות

(ח כללי בלבד"דו)מוסדות + 

ח כללי"דו: קבלת המלצות

(איכות. ו)

ת"הצגה לות

ג"הצגה למל

מינוי מוביל 

תהליך הטמעה

מעקב ועדת איכות

חות לועדת איכות"הצגת הדו

בירור 

ר"יו-ר "יו

יישום המלצות ועדות הערכה

(זמני)תרשים זרימה 

כן

לא

כן

לא

הערות

המלצות 

למוסד

לפורום: כללי
כן

לא
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...חשיבות

החלק החשוב ביותר בכל התהליך הוא

!ההערכה העצמית

!ידי היחידות עצמן-המתבצעת על



המחלקה במרכז התהליך

הזדמנות פז להביא את המחלקה לקדמת הבמה במוסד

תשומת לב מיוחדת מההנהלה מהדיקן עד הנשיא

להניע את המחלקה מהמסד עד הטפחות

הסטודנטים  ,והטכני,המנהלי,הזוטר,שיתוף הסגל הבכיר
ח בראש"הרמ–האצלת סמכויות ,עבודת צוות,והבוגרים

סגל וסטודנטים לפי התמחויות: איסוף נתונים כגון...

הגדרת תחומים, תוכנית אסטרטגית, סיעור מוחות  ,
תכנון גיוס סגל, עוצמות וחולשות המחלקה

...דע מאין באת ולאן אתה הולך.....
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?= הפער בין הרצוי למצוי 

306=200+90+6+10בגימטריה -רצוי

146=40+90+6+10בגימטריה -מצוי

306-146=160 כסףבגימטריה

 160=20+60+80בגימטריה –כסף

 כסף הוא לעיתים תרוץ של ראש מחלקה להפיל  –כן ולא
האשמה על ההנהלה שמעליו

במסגרת התקציב הקיים המחלקה יכולה לעשות המון  :
וגיוס מענקי מחקר, המחקר, שיפור תכני ההוראה

חים מסוגלים לאמוד את הצרכים בכסף כדי  "כמה רמ
?  לשפר את המחלקה בהיבט מסויים

17



קידום התחום בארץ ובעולם

  שיתופי פעולה בין ראשי מחלקות מקבילות

במוסדות השונים בארץ

שתופי פעולה עם גופים מקצועיים רלבנטים
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עקרונות מנחים להערכה

הערכה אחת ל-X תכניות  )שנים בכל רמות התואר

.י ועדה בינלאומית אחת"רוחבית ע-( בהסמכה קבועה

 הימנעות מסטנדרטיזציה(Fitness for Purpose.)

הימנעות מדירוג.

תחומים  5-6-כ; גיוון דיסציפלינארי: בחירת תחומים

.תכנית רב שנתית; בשנה
19
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תודה


