
 

 
 

 טבת תשפ"ג י"א
 3202 ינואר 4

 לכבוד:
 ראשי המוסדות להשכלה גבוהה

 ממוני הערכת איכות במוסדות
 

 שלום רב,
 

 ג"פתששנה"ל ל להשכלה גבוההבמוסדות  (RSEעצמית ) הערכת איכותהנחיות ל הנדון:
 

ת תכנית העבודה הרב שנתית של האגף להערכ, בנוגע ל24/10/2022אמור במכתבנו מיום בהתאם ל .א

וההערכה בפועל של , המפורטים להלןיעברו הערכה התחומים  (22/2023) תשפ"גבמהלך שנה"ל איכות, 

 : האגף להערכת איכותאת תהליך ההערכה תרכזנה מטעם . תשפ"דמהלך שנה"ל הוועדות תהיה ב

 תחום
 מרכזת

 פרטי קשר שם

 KerenK@che.org.il קרן חרושצ'ובגב'  (Iקרימינולוגיה )סבב 

 II) הנדסה אזרחית )סבב
 anath@che.org.il ענת חיינהגב'  

 saharf@che.org.il גב' סהר פרידמן (IIמתמטיקה )סבב 

 anath@che.org.il גב' ענת חיינה II) סבב(הפרעות בתקשורת 

 

המבוצעת על ידי המוסד בהתאם  (SER) השלב הראשון של התהליך הינו הערכה עצמיתכמקובל, 

 המצורפות למכתב זה. להנחיות 

ל הגורמים לאנו מקווים שההערכה העצמית תיעשה באופן רציני ומעמיק במוסדכם, תוך שיתוף כ

בדבר: הנהלת המוסד, הנהלת המחלקות, חברי הסגל האקדמי והמנהלי והסטודנטים. כך, אנו  הנוגעים

 לעזר.יהיה לכם תהליך ההערכה  מאמינים,

הגשת לרבות: הקפדה על  בהנחיותמפורט בהתאם לאנו שבים ומדגישים את החשיבות בהגשת הדו"ח 
הגשת המסמכים התומכים הגשה מסודרת של טבלאות האקסל; ; מידע מעודכן, מקיף ומלא כנדרש

(supporting documents באופן מסודר בנפרד מדו"ח ההערכה; והקפדה על מכסות המילים )
 בסעיפים.המפורטות 

אגף להערכת איכות ב , כמפורט לעיל,מרכזת התחוםאת דו"חות ההערכה העצמית יש להגיש ל

  .2023.10.15עד ליום והבטחתה 

אשר מפגש הדרכה לתהליך ההערכה, ם רושלינקיים במשרדי המל"ג בי 2023מרץ -במהלך פברואר .ב
מועד מדויק יישלח . דו"חהיכלול הסבר על התהליך כולו ועל אופן ביצוע ההערכה העצמית וכתיבת 

 . בהמשך
בתחומים לעיל  IQA מוסדית-פניםומתכוונים לבצע הערכת איכות  IQAבפיילוט מוסדות המשתתפים  .ג

 מתבקשים לעדכן אותנו בנדון.
מח לקבל מכם שמות של מועמדים אקדמיים לשם הקמת ועדות מומחים להערכת התחומים שבנדון, נש .ד

מעבר למעמדם האקדמי, רצוי  ראויים ומתאימים, בכירים ובעלי מוניטין בתחומם, מחו"ל ו/או מהארץ.
לשעבר(, וכן בעלי ניסיון  -שמועמדים אלה יהיו גם בעלי עבר ניהולי באקדמיה )דיקאנים, ראשי מחלקות

 וידע בהערכת איכות. 
 אנא צרפו קורות חיים עבור כל מועמד וציינו את תחום התמחותו בדיסציפלינה. 

 . 01.03.2023נודה על קבלת ההמלצות למועמדים עד לתאריך מראש,  בכדי לאפשר לנו להיערך כראוי

 ערכת איכות והבטחתהלה האגף  
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כאמור, בהתאם לתחומים הערכה הלימודים שיעברו תכניות טבלה מפורטת בדבר נודה לקבלת בנוסף,  .ה
 . 01.03.2023עד לתאריך , המפורטים לעיל

 
 אנו מאחלים לכם הצלחה ועומדים לרשותכם לכל שאלה ופניה.

 בתקווה לשיתוף פעולה פורה.
 

 

 חיות לכתיבת דו"ח ההערכה העצמית.מצ"ב ההנ

 

 בברכה,

 
 סיגל מורדוך

 הערכת איכותלסמנכ"ל מ"מ 
 העתקים:

 פרופ' עידית תשובה, סיו"ר מל"ג
 חבר מל"ג ,המשנה להבטחת איכות פרופ' אסף מידני, יו"ר ועדת

 ד"ר ורדה בן שאול, מ"מ מנכ"ל מל"ג ות"ת
 צוות האגף להערכת איכות והבטחתה במל"ג

 


