
ת"מחקר צרכים איל
:עריכת הסקר וכתיבה

מכון דוידסון לחינוך מדעי, און-נעמה בר

הרשות הארצית להערכת תכניות–ה"ראמ, יואב לוי

מכון דוידסון לחינוך מדעי, גומושיוליה : עיבוד סטטיסטי

ועבורהת"אילבשם הנהלת 



האם ובאיזה אופן 

צריכה לעסוק בפיתוח  ת"אילאגודת 

?מקצועי של מעריכי תכניות



עיסוק הערכההגדרת
%

62ה/מעריך

19מוביל מעריכים/ מנחה 

6ת הערכה/צרכני

6מזמין הערכות

6(לא נתנו פרוט)אחר 

1ת מעריכים/מפעיל

0אין קשר לתחום

וותק-עיסוק הערכההגדרת
%

6ית/סטודנט

19שנתיים-עד שנה שנה

11שנים2-5

64שנים ויותר6



למדתי לתואר שלישי ייעודי בהערכה

למדתי לתואר שני ייעודי בהערכה

למדתי בקורס בודד

השתתפתי בהשתלמויות וכנסים

למדתי תוך כדי עבודה

6%

18%

26%

48%

63%

של המשיבים לשאלוןרקע הכשרתם 



להגדיר ולקבוע את המתודולוגיה להערכה

לתת סיוע מקצועי פרטני ואישי

לעסוק בפיתוח ידע

ליצור ידע ומחקר/לפתח את תחום הערכה 

ל"ליצור חיבור למערכות בינ

להוות מקור מידע למעריכים ולעבודות

להשפיע על משרדי ממשלה, לקדם את תחום הערכה

לספק מידע על מחקרים ועל מגמות עדכניות

לאפשר מרחב דיון ומקום מפגש, ליצור רשת מקצועית

לקדם התפתחות מקצועית והכשרות

1%

2%

3%

3%

4%

5%

15%

16%

23%

34%

ת"מאילציפיות 



1

2

3

4

5

עניין להשתתף בתהליכי פיתוח 
מקצועי כמלמד בתכנית

עניין להשתתף בתהליכי פיתוח 
מקצועי כלומד בתכנית

2.0

4.7

3.1

4.4

2.9

4.0

3.8

4.2

ת/מתלמד

ה/ה מתחיל/מעריכ

ה/ה מנוס/מעריכ

ה/ה מוביל/מעריכ



תובנות והמלצות הנגזרות מן הממצאים

מרבית המשיבים מביעים רצון ומוכנות גבוהים  •

.להשתתף בתהליכי הכשרה כלומדים

.  לרובם אין הכשרה פורמאלית  בהערכה•

תעסוק בהכשרה  ת"שאילהמשיבים מצפים •

.מקצועית של מעריכים



התחומים המרכזיים שבהם צריכים לעסוק תהליכי הפיתוח 

:  המקצועי הם

הרחבת ידע תיאורטי•

פיתוח ארגונים באמצעות הערכה•

שיטות וכלים עדכניים לתכנון  •

יישום הערכה ופיתוחים חדשים בתחום התיאוריה  •

והפילוסופיה

.חשוב לציין כי הניתוח הנוכחי לא הצביע על נושאים  ספציפיים להכשרות

(המשך)תובנות והמלצות הנגזרות מן הממצאים 



תהליכי הפיתוח המקצועי צריכים לעסוק בנושאים  •

תיאורטיים אך גם בנושאים פרקטיים ושימושיים  

רבים מבין המעריכים המנוסים יותר הביעו נכונות  •

לקחת חלק בתהליכי פיתוח מקצועי כמנחים  

(המשך)תובנות והמלצות הנגזרות מן הממצאים 



?  איך אתם מפרשים את הנתונים•

?ת"איללמה זקוקה קהילת •

?מהו מודל ההכשרה הרצוי והאפשרי•

?ת"אילמה הם תפקידי •

?מה אנחנו לוקחים מהתוצאות•

סוגיות לדיון


