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תהליך כתיבת דוח הערכת האיכות נערך בשיתוף בין הפקולטה 
והמחלקה המוערכת לבין רשות המחקר.

דיקן הפקולטה, ראש המחלקה / החוג /התכנית,    מתחילים בפגישה בין:  
ראש רשות המחקר, רכז הערכת איכות.  

מינוף התהליך, בניית לוח זמנים,   מטרת הפגישה:  
חלוקת תחומי אחריות, מעקב אדמיניסטרטיבי    

על התהליך.  

 לאורך התהליך יתקיימו פגישות עבודה מחזוריות בין נציג רשות המחקר 
לבין ראש המחלקה המוערכת.

שלבי תהליך הערכת האיכות המוסדית:

הדגמת תהליך כתיבת דוח הערכת האיכות:

תהליך כתיבת דוח הערכת האיכות במכללת סמינר הקיבוצים

 ראש רשות המחקר
rinat.arviv@smkb.ac.il | ד"ר רינת ארביב-אלישיב

 רכז הערכת איכות
ohad.menasherov@smkb.ac.il | אוהד מנשרוב



בהתאם לכך - מטרות הערכת האיכות במכללות 
לחינוך:

קידום תרבות של שיפור מתמיד במערכת ההשכלה   •
הגבוהה בישראל על כל ממדיה והבאת המוסדות 

להשכלה גבוהה להכרה בחשיבות הנושא.

הנעת המוסדות לפתח מנגנונים פנימיים שיעריכו   • 
באופן מתמיד את האיכות האקדמית.

מתן מענה לצורכי המערכת להשכלה גבוהה.  •

הנחלה והתאמת סטנדרטים בינלאומיים   • 
במערכת הערכת איכות.

ייצור והפצת הנתונים והמידע בנוגע לאיכותה של   •
מערכת ההשכלה הגבוהה בישראל, לציבור הרחב.

תהליך הערכת האיכות במכללות לחינוך מהווה 
מרכיב אינטגרלי בתכנית העבודה של האגף 

להערכת איכות של המועצה להשכלה גבוהה 
)המל"ג(.

* מבוסס על חוברת "הבטחת איכות באקדמיה", המועצה להשכלה גבוהה

הערכת האיכות מתבצעת לפי השלבים האלה:

החלטת מל"ג - איזו תוכנית אקדמית תעבור הערכת איכות

הערכה עצמית במוסד

יום עיון במל"ג

הקמת ועדת הערכה ודיון פנימי במל"ג

הגשת דוח הערכה מוסדי למל"ג

דיון בדוח כולל ביקור הוועדה במוסד

פרסום החלטת המל"ג

מעקב על יישום ההחלטות

 הערכת האיכות והבטחתה מבוססת על סט 
סטנדרטים בינלאומיים ועקרונות מנחים, לפי ה-
*ESG - European Standatrs and 
Guidelines for Quality Assurance: 

סטנדרטים הנשענים על שיטות עבודה מסודרות   •

אחד מהכלים המשמעותיים לגיבוש מדיניות,    • 
לקידום ולשיפר תרבות הערכת איכות

אומץ ע"י מרבית המוסדות להשכלה גבוהה בעולם    • 
כבסיס להערכת איכות

מוביל לשקיפות מערכתית ולאמון הדדי בין קהלי    •
היעד של מערכת ההשכלה הגבוהה

מספק הנחיות לגבי הצעדים החיוניים לקיום   • 
תהליכי הערכה והבטחת איכות יעילים ומשמעותיים

מהווה מסגרת ליישום תהליכי הערכה   • 
והבטחת איכות ללא הכתבה כיצד יתבצעו 


