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ציוני דרך-תחילת הפעילות 

:להקיםמחליטה ג"המל-2003יוני 

:  שלב ראשון)מערכת להערכת איכות בהשכלה הגבוהה 1.

(מעבר להערכה מוסדית: בהמשך; בדיקת תכניות

ג"המליחידה להערכת איכות בתוך מזכירות 2.

ועדה מלווה לנושא הערכת איכות3.

מוקמת היחידה להערכת איכות והבטחתה  -2004אפריל 

והתהליך מתחיל לנוע

:אוצר-ת"הסכם רב שנתי ות-2010ספטמבר 

הקמת אגף נפרד להערכת איכות והבטחתה1.

הקמת ועדת היגוי  2.
2



?אז מה השינוי

 2004עד-
אישור: עסקה בתהליך האקרדיטציה בלבדג"המל-

.פתיחת מוסדות ותכניות ומתן הכרה והסמכות

מרגע שניתנה הסמכה קבועה המוסד והתכניות לא-

.נבדקים שוב

 2004מאז-

בוחנת גם תכניות קיימות וותיקות בכל רמותג"המל

כולל כאלה שמעולם, התואר שיש להן הסמכה קבועה

.לא נבחנו חיצונית
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?מה הוביל לשינוי

  התרחבות דרמטית של מערכת ההשכלה הגבוהה

-ראשית שנות ה-80-סוף שנות ה)משך למעלה מעשור 

2000)

(תהליך בולוניה: כגון)ל בהשכלה הגבוהה "מגמות בינ

לחצים כלכליים

בעלי תפקידים , דרישה של גורמים שונים(Stakeholders)
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מטרות  -המערכת להערכת איכות 

תרבות של הערכה ליצור–OG process !!!

 את איכות ההשכלה הגבוהה בארץלשפר

למסור לציבור מידע ביחס לאיכות הלימודים

  להבטיח את המשך השתלבותה של מערכת ההשכלה

הגבוהה הישראלית במערכת העולמית

לסייע בתהליך התכנון הכולל והתקצוב של המערכת
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עקרונות מנחים להערכה

 תכניות  )הערכה אחת לשש שנים בכל רמות התואר

י ועדה בינלאומית אחת"רוחבית ע-( בהסמכה קבועה

 הימנעות מסטנדרטיזציה ודירוג(Fitness for Purpose)

5-6-לא יותר מ; גיוון דיסציפלינארי: בחירת תחומים

תכנית רב שנתית; תחומים בשנה



שלבים4–מודל הערכת האיכות 

הערכה עצמית  
,  בתוך המוסדות

ח  "והכנת דו
הערכה עצמית  

(self evaluation 
report)

י ועדה "הערכה ע
חיצונית והגשת 

חות מסכמים  "דו
ג"למל

קבלת החלטות  
ג ופרסום  "במל

חות"הדו

מעקב אחר יישום  
ההמלצות
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מה נבדק
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

כולל שיבוץ  )ולאחריהם במהלך הלימודים : הדרכים להערכת תוצאות הלמידה
(סטנדרטים אירופאים חדשים

(רמה)פרופיל : סטודנטים

תשתיות פיזיות

המסגרת הארגונית הרחבה והמצומצמת

אופן ביצוע הערכה עצמית ומנגנוני הערכה פנימיים

נושאים נוספים עליהם מחליטה הוועדה המעריכה

: ח הכללי"במסגרת הדו

האם אנחנו בחזית המחקר וההוראה  8



2004-14-בתהליך שינויים עיקריים 

!משוב ובדיקה עצמית לאורך כל הדרך

 בשנהמספר התחומים שעוברים הערכה

 בינלאומיות  מעבר לוועדות

שינויים בהנחיית הוועדות

 עצמיתבהנחיות לביצוע הערכה שינויים

 המחקרכניסה מעמיקה יותר לנושא

 במוסדותהארכת משך הביקורים
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2014–סיכום פעילות 

'מח300-מבלמעלהתחומים עברו ועוברים הערכה 50-כ

: המוסדהשפעות ברמת 

תכנית אסטרטגית וכלי לתכנון פנימי

המוסדות מינו אדם בכיר כאחראי על נושא האיכות במוסד

 סגל , קוריקולום–פרטני בבעיות המרכזיות במחלקות טיפול
(  סגירת תכניות, שינויים פרסונליים)

הדוחות משמשים בחלק מהמוסדות כלי לתכנון פנימי

 ההוראהתשומת לב רבה יותר לאיכות
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המשך-סיכום פעילות 

: השפעות ברמה הלאומית

 תוצאות ההערכה מהוות כלי מרכזי בידי מקבלי ההחלטות בתכנון

הפיתוח , עם האוצרש"התרהשפעה ישירה על גיבוש : ובתקצוב

; הקצאת משאבים; האקדמי בהתייחס בעיקר לפתיחת תכניות נוספות

תעריפי תקצוב

התייחסות כוללת ברמת המאקרו לבעיות בתחומים מסוימים כגון  :

מתקדמיםתארים , מדעי הרוח, מתמטיקה וסטטיסטיקה

 (פסיכולוגיה)לשיח בין האקדמיה לבין הגוף המקצועי קטליזטור

 סטנדרטיםקביעת

:  השפעות ברמה הבינלאומית

הכרה בתהליכי האקרדיטציה ו-QA (רפואה)ג"המלשל

  חלק מהקהילייה העולמית בזכות קיומה של מערכת לאומית להערכת

ל "צורפנו לארגוני גג בינ–איכות 
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2004/5-2013/14 - Summary

 1st Round (pilot) 2 fields: CS (16); Law (10)

 2nd Round 8 fields: Medical Schools (4); Business Adm. 
(13); Physics (7); EE Eng. (13); Physical Therapy (4); 
Social Work (7); Human Services (2); History (6)

 3rd Round 4 fields: Mechanical Eng. (6); Industrial Des. 
(4); Psychology & Behavioral Sci. (12); Economics (12) 

 4th Round 6 fields: Chemical Eng. (4); Communication 
(6); Architecture (4); Biology/Life Sciences (8); General 
Philosophy (5); Jewish Philosophy (4)

 5th Round 7 fields: Industrial & Management Eng. (4); 
Mathematics (7); statistics (4); Political Sciences 
&International relations (7), Pub. Policy (5); Nursing (4); 
Middle East Stud. (5)
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Summary - cont.

 6th Round 5 fields: Chemistry (8); Communication 

Disorders (3); Civil/Structural Eng. (4); Archaeology (5); 

Sociology and Anthropology (8)

 7th Round 8 fields: Geography&Enviro. Sci. (5); Geology 

& Earth Sci. (3); Biotech Eng.&Biotech. (7); 

Language (5); Linguistics (4) Hebrew Literature (5);

Occupational Ther. (3); Nutrit. Sci. (3); 
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Summary - cont.

 8th Round 5 fields: Computer Sci. (17); Software Eng. 

(9); Information Systems Eng. (3); Art History (5); 

Arabic Language and Literature (4) 

 9th Round 5 fields: Law (10); Medicine (4); Materials 

Eng. (3); Education & Science Teaching (6+5); Med. 

Laboratory Sciences (3) 
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