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 :תיאור הקורס
 

ת לסטודנטים ידע תאורטי ופרקטי המאפשר מדידה והערכות ונותן יטות מחקר יישומיקורס זה עוסק בש
קיימות פרט ובעולם בכלל, ישראל ב. בעשור האחרון במדינת עולם של שירותי אנושב תפוקות ותוצאות

שונים הכולל משקיעים ותורמים פילנתרופיים ניין שלישי ומבעלי עציבורי ו העסקי,המגזר חדשות מ ותדריש
כבר אינם עצמם תוצאות רצויות. אנשי מקצוע, גופים תורמים ומשתתפים ביחס ללמדוד ולהעריך תוכניות 

ות באופן שיטתי, מדידה והערכה הנעשהם מצפים למסתפקים בדיווחי יחסי ציבור הסופרים תפוקות בלבד. 
וקובעי מדיניות. הקורס יציג תפיסות שונות  יםחברתי יםרותוקידום שי הולינהכרחי לכלי כומתמשך משתף, 

ת השינוי, מודלים לוגיים, מערכי יאוריישל הערכה ויאפשר למשתתפים להתנסות בכלים שונים כגון: ת
מקצועי  חס לצורךיתיועוד. הקורס י יתוח נתונים )כמותיים ואיכותיים(, ארגון, וננתונים הערכה, כלי איסוף
 ומגדרית בהנחיית תהליכי הערכה וגם יגדיר את ההבדל הקריטי בין אפקטיביות ליעילות ברגישות תרבותית

. מטודולוגיות הקורס ישלבו סקירה ספרותית אקדמית ופרקטית, תרגילי שדה, בעולם של שירותי אנוש
מדידה תרונות והחסרונות של שיטות הכרות עם ארגונים העוסקים בהערכה וחקרי מקרה המציגים את הי

      .הערכה שונותו
 

 יעדים

 ., ויתנסו בשיטות מדידה והערכה שונותילמדו, והסטודנטים יחקר .1

 .בכלי איסוף, ארגון וניתוח נתונים שוניםו, ילמדו, ויתנסו הסטודנטים יחקר .2
תוך דגש על  יכירו ארגונים ואנשי/נשות מקצוע מובילים/מובילות מתחום ההערכה,הסטודנטים  .3

 . "Participatory Evaluation" –הערכה משתפת 

 בניית מודל לוגי ותכנית הערכה.ילמדו ויתרגלו הסטודנטים  .4

גבי המקום של מדידה והערכה בחיים ערכו התבוננות עצמית על מנת לגבש עמדה וחזון לסטודנטים י .5
 .בתחום של שירותי אנוש כמוביליםהמקצועיים שלהם 

  )ניתן לחידודים/שינוים( :ודות והערכהעיצוב הקורס, עב

 
  50%  –ותרגילים קבוצתיים בשטח אקטיבית קריאה נוכחות, השתתפות פעילה הכוללת  .1

 50%  -ניתוח דו"ח הערכה מהשטח על פי קריטריונים מקצועיים : סיוםעבודת  .2
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 תוכן הקורס
 

I. וסקירת מושגים מבוא 
 ? הערכה ומה בינה לבין מדידהמהי 

 .בשרותי אנושהערכה ומדידה  חשיבותה של
קדמת ועל מה ומי את מה ואת מי היא מ – הערכת תוכניות בארגונים חברתיים, עסקיים וציבוריים

 ?היא מאיימת
 בניהול שירותי אנוש. (sustainabilityותחזוקה ) הערכההקשר בין 

 
II. יםיווהיבטים עכש 

 הערכה ומדידהמודלים של 
 הערכה פנימית מול הערכה חיצונית

 שפעת הקונטקסט )הפוליטי, תרבותי, ארגוני, חברתי, ועוד( על מדידה והערכהה
   

III.  כליםלימוד ותרגול 
תאורית השינוי, מודל לוגי, בחירת שאלות הערכה, כלי איסוף ארגון וניתוח נתונים, שימוש 

 בממצאים, הצגת ממצאים לקהלי יעד שונים 
 

IV. אתגריםסיפורי הצלחה ו 
 לימודי מקרה

 מרצים אורחים
 תרגילי שטח

 
V. השלכות יישומיות 

 לגביך כמוביל/ה, סוכן/ת שינוי, ועוד.
 אנוש? בשירותיויעילות על אפקטיביות הערכה האם וכיצד משפיעה 
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