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המצב כיום-פעילות שוטפת של המערכת להערכת האיכות

 בנושא הערכת , מוסדות להשכלה גבוההבתוצאות הסקר

האיכות

מחשבות ויעדים לעתיד המערכת להערכת איכות

:נושאים עיקריים
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פעילותה השוטפת של המערכת להערכת איכות  
:ג"במלוהבטחתה 

הערכת תחומי לימוד על ידי ועדות הערכה בינלאומיות•

ג בנושא הערכת האיכות"מעקב אחר יישום החלטות מל•

התאמה-סבב שני של הערכת איכות במוסדות•

הערכת איכות של המסגרות החרדיות  •

הערכת איכות ההוראה•
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הערכההערכת תחומי לימוד על ידי ועדות 
(  ה"ל תשע"שנה)

ביקורים  
במוסדות

בדוחות ג"במלדיון
הוועדות

י "הערכה עצמית ע
המוסדות

(ה"תשע)מקרא ותלמוד (ג"תשע)רפואה (ג"תשע)משפטים 

(ה"תשע)ביורפואית/הנדסה רפואית(ב"תשע)מדעי המחשב (ג"תשע)חינוך 

(ה"תשע)כלכלה (ב"תשע)הנדסת תוכנה (ד"תשע)סוציאלית . ע

(ג"תשע)משפטים (ד"תשע)מנהל עסקים 

ומוסיקולוגיה  מוסיקה
(ד"תשע)

(ג"תשע)חינוך 

רפואית  מעבדנות
(ב"תשע)

(ד"תשע)הנדסת חשמל 

5(שנת התחלת הערכה העצמיתמצויינתבסוגריים )



פעילותה השוטפת של המערכת להערכת איכות  
:ג"במלוהבטחתה 

הערכת תחומי לימוד על ידי ועדות הערכה בינלאומיות•

ג בנושא הערכת האיכות"מעקב אחר יישום החלטות מל•

התאמה-סבב שני של הערכת איכות במוסדות•

הערכת איכות של המסגרות החרדיות  •

הערכת איכות ההוראה•
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-סבב שני של  הערכת איכות במוסדות
:השני ובמהלכהבסבב ההתאמות לקראת ההערכה 

העצמיתלהכנת דוחות ההערכה ההנחיות( קיצור)עדכון ומיקוד •

החלטות  , הוועדהח "מדוההערות העיקריות עם תכנית שנבדקה לכל טבלה מסכמת •
.הבינלאומיתהוועדה הטבלה תשמש כלי עזר משמעותי בעבודת . והמעקביםג "מל

נציגי המוסד עם אנשי האגף להערכת איכות  של , פרטנייםמקדימיםמפגשים•
.  ייעול התאום וההכנה לקראת הוועדה הבינלאומית. ג"במל

.הבינלאומית שפעלה בסבב ההערכה הראשוןמתוך הוועדהגיוס חברי ועדה •

לרציונל  לפעול ולהגיש דוחות מסכמים בהתאם הבינלאומיות הנחיית הוועדות •
.  הסבב שני

להערות  יתוכננו ויותאמו באופן פרטני לכל תכנית בהתאם במוסדות הוועדהביקורי •
7.לכל מוסד להצגת ייחודו" חלון זמן"יינתן . ובמעקביםהראשון בסבב שהועלו 



פעילותה השוטפת של המערכת להערכת איכות  
:ג"במלוהבטחתה 

הערכת תחומי לימוד על ידי ועדות הערכה בינלאומיות•

ג בנושא הערכת האיכות"מעקב אחר יישום החלטות מל•

התאמה-סבב שני של הערכת איכות במוסדות•

הערכת איכות של המסגרות החרדיות  •

הערכת איכות ההוראה•
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הערכת איכות של המסגרות החרדיותסבב שני של הערכת איכות במוסדות

האיכות של  שוטפת באשר להבטחת תערך בקרה , ג"פ החלטת מל"ע•
.  לקמפוסובמיוחד תכניות הנלמדות מחוץ , התכניות למגזר החרדי

יינתן דגש לרמה האקדמית ולזהות לתכניות המקבילות במוסד 
.האם

רים"במחגבוההלהשכלההמועצהשלהאיכותאבטחתפעילות•
לתהליכיאלהמוסדותלהתאיםנועדההחרדיותובפלטפורמות

בישראלגבוההלהשכלהבמוסדותהשוטפיםהאיכותאבטחת

סטטוסתחום

הוגשו לוועדת היגוי  הדוחותעבודה סוציאלית
ג"למלחרדים ויובאו 

הדוחות הועברו להתייחסות  מנהל עסקים וחשבונאות
המוסדות

2015ההערכה תחל בתחילת משפטים
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המצב כיום-פעילות שוטפת של המערכת להערכת האיכות.

בנושא הערכת האיכות, תוצאות הסקר במוסדות להשכלה גבוהה.

יעדים ומחשבות לעתיד המערכת להערכת איכות.

:נושאים עיקריים
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תודה לכל המשתתפים בסקר  

סקר הערכת איכות
2014נובמבר 

האיכות  בנוגע לעתיד הערכת החשיבה והתכנון , במסגרת תהליך הלמידה•
.יצאנו בסקר רחב במוסדות להשכלה גבוהה בישראל, ותהליך ביצועה

:  הסקרמטרת 

,  בחינת השפעתו של תהליך הערכת האיכות על מערכת ההשכלה הגבוהה•
השגת היעדים שהוצבו לתהליך ובחינת פיתוחה העתידי ויעדיה של מערכת 

.הערכת האיכות
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אוכלוסיית הסקר

מן השאלות הוצגו לשלוש האוכלוסיות וחלקן האחר היו שאלות  חלק •
.  שהותאמו לתפקידים השונים

ממוני הערכת  
האיכות  
במוסדות

ראשי מוסדות  
שהיו מעורבים  

בתהליך  
הערכת האיכות

ראשי  
תכניות /מחלקות

שעברו הערכת  
איכות בשנים  

האחרונות
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:שיעור ההיענות לסקר

שאלונים133כ "נשלחו סה•

:התהליך התקבלושל בסופו •

מלאיםשאלונים 52%-כ

חלקייםשאלונים 13%-וכ

ממצאים עיקריים שעלו מהסקר
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רואים צורך בתהליך שיטתי ותקופתי של הערכת האיכות  90%מעל  * 
.גבוההלימודים במוסדות להשכלה תכניות של האקדמית

עיקרון  בקנה אחד עם עולה האיכות שתהליך הערכת מסכימים90%-כ*
.החופש האקדמי

58%

72%
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35%
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ראשי מוסדותאחראי איכותראשי מחלקות

הערכת האיכות האקדמית של יש או אין לדעתך צורך בתהליך  שיטתי ותקופתי האם 
(N=75)גבוהה של תכניות לימודים במוסדות להשכלה 

בטוח שיש צורך

חושב שיש צורך

חושב שאין צורך

בטוח שאין צורך  

אין העדפה/לא משנה

67
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4

0

4
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?ההערכהתהליך מה חושבים על מטרת 

מוסדיותכנון אסטרטגי מחלקתילצורך פנימי בעיקר : חושבים שהוא52%

לתכנן באופן אסטרטגי את ג"למלגם לאפשר חושבים שהמטרה היא 43%
.מפת ההשכלה הגבוהה בארץ

שמטרת תהליך הערכת האיכות היא מיפוי פנימי של  ( 5%)רק מיעוט קטן 
פעילות התכנית להסקת מסקנות פנימיות בלבד

?ואיזו יחידה צריכה לעמוד במוקד ההערכה

(76%)רב גדול מהמשיבים , ג"המלבהנחה שהתהליך מתקיים מטעם 
צריכות  ,ולא הפקולטות או המוסד בכללותו, שתוכניות הלימודיםסבורים 

.  לעמוד במוקד הערכת האיכות



1

24

31

41

3

במסגרת תכנית הלימודים  
או במוסד ויישלחו  /ו

ג"למל

במסגרת תכנית 
או /הלימודים ו

ג"למליישלחו , במוסד
י ועדת  "וייבחנו ע

הערכה חיצונית  

?היכן יש לדון בתוצאות הליך הערכת האיכות

במסגרת תכנית  
הלימודים ובהנהלת 

המוסד

אין העדפה
רק במסגרת תכנית  

הלימודים
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:האיכותצריך להיות הגוף שמנהל את תהליך הערכת מי יש מחלוקת לגבי 
ג"המלצריך להישאר באחריות התהליך : 43%

צריך להתנהל בתוך המוסד האקדמי  התהליך : 32%
(.  אחריםהתוכניות או גורמים י ראשי "ע)

ישנם פערים בין עמדת ראשי המוסדות לבין ראשי המחלקות וממוני הערכת איכות
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ראשי מוסדותאחראי איכותראשי מחלקות

ראשי התכנית עצמה

המוסד האקדמי

ג"המל

אחר

אין העדפה/לא משנה

":אחר"
אנשי החוג/בכיר/ח "רמ•
גוף חיצוני לא תלוי•
המוסד+ ג "מל•
ת"מוסד במיון ות•
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:תכיפות תהליך ההערכה
שנים6עד 4שההערכה צריכה להתבצע כל סבורים 52%
.  מעל שש שניםשההערכה צריכה להתקיים בתכיפות של סבורים 44%

19
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בהנחה שמקיימים תהליך שיטתי ותקופתי של הערכת איכות אקדמית במוסדות  
(N=76)?עדיף לקיים אותו, לדעתך, באיזו תכיפות, להשכלה גבוהה

כל שנתיים

כל ארבע עד שש שנים

מעל שש שנים

4%

52%

44%



?ומה לגבי דרוגים
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לא רצוי כלל

די לא רצוי

די רצוי

רצוי מאוד

19

73

8
עדיף דירוג כולל

עדיף דירוג פרטני לפי  
קריטריונים

אין העדפה| לא יודע 

האם עדיף דירוג כולל לכל תכנית או פרטני לפי קריטריונים  , אם יהיה דרוג של תכניות הלימודים
(N=75)? ('בוגרים וכו, תשתיות , מחקר, איכות הוראה)

60

38

20

מוסדי של -שאחד התוצרים של תהליך הערכת האיכות יהיה דירוג בין, לדעתך, האם רצוי
(N=75)? (או יחידות גדולות יותר והיה ויוחלט על כך)תכניות הלימודים 



ח הערכת האיכות צריך להיות  "האם דו
?פתוח לציבור הרחב
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ועדות ההערכה
:הרכב הוועדה•

. ג"והמללהיקבע במשותף על ידי המוסדות צריך -68%

.האיכות במוסד או ראשי המוסדקובע בהתייעצות עם אחראי ג"המל-22%

:מקצועיות הוועדה•

בעיקר  )ההערכה    כללי ניכרת שביעות רצון מן האיכות המקצועית של חברי ועדת באופן 

(.חים"רמבקרב 

:ייצוג ישראלי•

.  באופן כללי ניכרת שביעות רצון מהתאמת הייצוג הישראלי בוועדה

:ייצוג גישות מקצועיות מגוונות

מיוצגות במידה רבה או רבה מאוד-41%

מיוצגות במידה מועטה או כלל לא-30%
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:  ולסיכום
שביעות הרצון כללית מתהליך הערכת האיכות

ראשי מוסדות אחראי איכות ראשי  

מחלקות/תכניות

11.8 0 0 בכלל לא

5.3 11.1 16.2 במידה מועטה

35.3 0 27 במידה בינונית

35.3 66.7 43.2 במידה רבה

5.3 22.3 10.3 במידה רבה מאוד
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המצב כיום-פעילות שוטפת של המערכת להערכת האיכות.

בנושא , תוצאות הסקר בין המוסדות להשכלה גבוהה

.הערכת האיכות

יעדים ומחשבות לעתיד המערכת להערכת איכות.

:נושאים עיקריים
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חברהמחקרהוראה
וקהילה

:יעדי המערכת להשכלה גבוהה
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ההשכלהבמערכתמתמידשיפורשלתרבותקידום1.
המוסדותוהבאתממדיהכלעלבישראלהגבוהה

.הנושאבחשיבותלהכרהגבוההלהשכלה

באופןשיעריכופנימייםמנגנוניםלפתחהמוסדותהנעת2.
.האקדמיתהאיכותאתמתמיד

במערכתבינלאומייםסטנדרטיםוהתאמתהנחלה3.
.איכותהערכת

שללאיכותהבנוגעוהמידעהנתוניםוהפצתייצור4.
.הרחבלציבור,בישראלהגבוההההשכלהמערכת

-איכותמטרות המערכת להערכת 
:הנחות עבודה
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בהתבסס על מטרות המערכת להשכלה  
ועל  , גבוהה והמערכת להערכת איכות

:נתמקד בשאלה, ממצאי הסקר

היעד  הוא קהל מי 
?לתהליך הערכת האיכות
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מערכת להערכת  
איכות 

והבטחתה
סטודנטים 
מועמדים

סטודנטים 
במערכת

מעסיקים

מוסדות אקדמיים  
:להשכלה גבוהה

הציבור  
הרחב

:ג"מל :ת"ות

הנהלת המוסד

מחלקות  
שיפור: הלימוד

קבלת תלמידים  
לתארים מתקדמים

פתיחת תכניות  
חדשות

הסמכות

אקרדיטציה  
(מודולרית)

: תקצוב
תקצוב דיפרנציאלי

שינויים בתקצוב תחומי

תכנית  : תכנון
רב שנתית

אוטונומיה

אנשי  
אקדמיה

הריבון
(הממשלה והכנסת)
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התאמת תקצוב  
תחומי



בהתאם למטרות שהצענו למערכת הערכת 
,האיכות ועל מנת לתת מענה לקהלי היעד שלה

:מוצעים יעדי פעולה אפשריים

במספר שלבים: יעדים אסטרטגיים* 

יעדים ליישום ולשיפור התהליך  * 
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:יעדים אסטרטגיים מוצעים לטווח הקרוב

שיפור הממשק בין המלצות הערכת האיכות  •
, תקצוב, תכנון)רלוונטיםלמנגנוני יישום 

...(  צרכים לאומיים, אקרדיטציה

מודולרית/הערכת איכות מותאמת •

הערכת איכות ההוראה•

המוסדות  כלהחלת מנגנון הערכת איכות על •
כולל מכללות אקדמיות  )להשכלה גבוהה 

(לחינוך
30



שיפור הממשק בין המלצות הערכת האיכות  
:רלוונטייםלמנגנוני יישום 

?מה עושים עם ההמלצות: במילים אחרות

תכנון המערכת להשכלה גבוהה בהתחשב בהמלצות : ת"בותאגף תכנון •

ועדות ההערכה הבינלאומיות

,  שינויים בתקצוב התחומי בהתייחס להמלצות רוחביות: ת"בותאגף תקצוב •

.תקצוב דיפרנציאלי תלוי איכות ברמת המוסד

אקרדיטציה מודולרית ואוטונומיה המתבססות בין השאר על  : ג"מל•

ממצאי הוועדות להערכת איכות

של ההמלצות הרוחביות של הוועדות להערכת איכות : היבטים לאומיים•

פ עם משרדי ממשלה רלוונטיים"תוך שת
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מודולרית/איכות מותאמת הערכת 
one size does not fit all

המערכת תתייחס בהערכתה לשונות בין  
המוסדות המוערכים בהתבסס על קריטריונים  

:אובייקטיביים שונים כדוגמת
ממצאים ויישום של הערכות איכות קודמות
מנגנוני הערכת איכות פנים מוסדיים
 המוסדותק
חזון ויעוד המוסד

:השונות בתהליך ההערכה תוכל לבוא לידי ביטוי בין השאר ב
תהליך מלא או חלקי: היקף ההערכה
סוקר, מקומיות/ ועדות בינלאומיות : אופן התהליך
תדירות התהליך החיצוני למוסד
הערכת איכות עצמית
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הערכת איכות ההוראה

במרבית המוסדות להשכלה גבוהה קיימים כיום פעילויות ומנגנונים  •
.  עצמאיים לקידום איכות ההוראה

ועדת מומחים  ת"הותר "ויוג"המלר"סיומינו 2013בחודש אוקטובר •
.  ד"באבאלישע ' בראשותו של פרופ

לבחון את המצב בארץ ובעולם בכל הנוגע לאיכות התבקשה הוועדה •
ולהציע דרכים כיצד לתקצב את איכות  , ההוראה בהשכלה הגבוהה

.ת"הותי "ההוראה לכל המוסדות המתוקצבים ע

.והחל הדיון בנושאג"במלח הוועדה הוצג לאחרונה "דו•
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כלהחלת תהליך הערכת האיכות על 
גבוהההמוסדות להשכלה 

 המוסדות האקדמיים כלהערכת האיכות תוחל על
שלא מוסדות אקדמיים לחינוךבישראל ובכלל זה 

.נכללו עד היום בתהליך

 שינוי זה יצריך התאמה של המערכת להערכת איכות
ושיתוף פעולה עם משרד החינוך הממונה על הפן 

.התקציבי והתכנוני של המכללות האקדמיות לחינוך
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:יעדים אסטרטגיים מוצעים וסוגיות לדיון  לשלב הבא

(?על ידי מי/ פ פרמטרים"ע/כללי )תחומים / דרוג מוסדות •

משולבת/ מוסדית / הערכת איכות תחומית •

הערכת איכות שיטתית אל מול הערכה מדגמית•

הערכת איכות כמותית אל מול הערכה איכותנית•

הערכת איכות רוחבית אל מול הערכה ממוקדת תחומים•

(יחודייםתחומים , צרכים בעלי חשיבות לאומית)

הערכת איכות המחקר•

הערכת איכות של תחומים חברתיים  •

החלת סטנדרטים בינלאומיים•
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להערכה עצמיתוהתאמת ההנחיות עדכון •

,  נציגות ישראלית, מגוון תחומים, רב לאומיות)הוועדות הבודקות הרכב התאמת •

('וכו,  מגדריייצוג 

מתן דגש על הכנת הוועדות הבינלאומיות לפעילותן ובעיקר בהצגת ייחודיותה של   •

.מערכת ההשכלה הגבוהה והתחום הנבדק בישראל

חיזוק ערוצי התקשורת מול המוסדות והמחלקות המוערכות•

האיכותהממצאים העולים מדוחות הערכת הגברת הנגישות והשקיפות של •

ומצויינותהמלצות לשיפור לעומת חלוקת המלצות הערכת האיכות לקריטיות •

התמקדות בתהליך המעקב והיישום של ההמלצות הקריטיות•

כולוקיצור משך התהליך •

, על מנת לתת מענה ליעדים בטווח הקרוב
:מוצעות הדרכים הבאות
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הערות  , נשמח לרעיונות: ולסיום
והארות נוספים בדיונים שיתקיימו  

בהמשך הכנס וגם לאחריו
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