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   רקע–עבודת הוועדה : 1פרק 

ל " בשנהלקיי�) ג"להל� המל( החליטה המועצה להשכלה גבוהה 08.03.2005בישיבתה ביו� 

והיסטוריה של כללית  היסטוריה � בתחומישל תכניות הלימודי�הערכת איכות תהלי� ו "תשס

  .ע� ישראל

�  :ועדה בהרכב הבא, ג"ר המל"המשמשת מתוק� תפקידה כיו, בהתא� לכ� מינתה שרת החינו

ר "יו, אביב+אוניברסיטת תל,  החוג להיסטוריה של ע� ישראל–אניטה שפירא ' פרופ •

  הועדה

 1ב"ארה,  נשיא אוניברסיטת ברנדייס–יהודה ריינהר, ' פרופ •

 ב"ארה, רסיטת פרינסטו�אוניב,  המחלקה לדתות–פיטר שפר ' פרופ •

 ב"ארה, אוניברסיטת ייל,  המחלקה להיסטוריה–יי וינטר 'ג' פרופ •

 אוניברסיטת חיפה , החוג להיסטוריה כללית –מרי� ירדני ' פרופ •

  :2ר שקיי� צור� לגייס שני חברי ועדה נוספי�רבמהל� הביקורי� במוסדות התב

  וניברסיטה העברית בירושלי�הא,  החוג להיסטוריה של ע� ישראל–יוס� קפל� ' פרופ •

 האוניברסיטה העברית בירושלי�,  החוג להיסטוריה–עמנואל סיו� ' פרופ •

  

  :3במסגרת עבודתה התבקשה הוועדה

 מיות ולתכניות הלימודי� המוערכותג דוחות מסכמי� ביחס ליחידות האקד"להגיש למל .1

� את תגובותיה� הוועדה והמלצותיה וכמימצאי הכולל את , ח נפרד עבור כל מוסד" דו+

  .של המוסדות

באשר ללימודי� בתחומי� המוערכי� במערכת ההשכלה כללית ג חוות דעת "להגיש למל .2

 .ח שלהל� נות� מענה למשימה זו"הדו. הגבוהה בישראל

 4.להציע סטנדרטי� ללימודי היסטוריה .3

  

  

ביצוע להערכה עצמית בהתא� להנחיות המוסדות בשלב הראשו� של תהלי� הערכת האיכות ערכו 

  �לתחומיייחודיות ובהתבסס על שאלות ) 2005כפי שנקבעו באוקטובר (ג "הערכה עצמית של המל

  .על ידי הוועדהשחוברו והיסטוריה של ע� ישראל כללית היסטוריה 

                                                 
א� מסיבות רפואיות נמנע ממנו לקחת חלק , דת הוועדהריינהר, השתת� בשלבי� המוקדמי� של עבו' פרופ 1

 .בביקורי� ובכתיבת הדוחות
סיו� על נכונות� למלא את ' קפל� ולפרופ' אנו מודי� לפרופ; ל נאלצו להיעדר מסיבות רפואיות"שני חברי ועדה מחו 2

 .מקומ� בהתראה קצרה ביותר
  .1 מצורפי� בנספח )TOR(כתב המינוי בצרו� הנחיות ממליצות לעבודת הוועדה  3
 . הוועדה הגיעה למסקנה שבקשה זו אינה רלוונטית לתחו� ההיסטוריה, למרות שהתבקשה להציע סטנדרטי� 4
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   סקירה כללית: 2פרק 

כאשר , 1930והיסטוריה של ע� ישראל החלו בשנת כללית בתחומי היסטוריה בישראל הלימודי� 

 היסטוריה  לימודי,כיו�.  האקדמי הראשו� לקיימ� היה האוניברסיטה העברית בירושלי�המוסד

האוניברסיטה העברית : טאותימתקיימי� בשש אוניברס ע� ישראלשל והיסטוריה כללית 

אוניברסיטת , גוריו�+אוניברסיטת ב�, אביב+ניברסיטת תלאו, איל�+אוניברסיטת בר, בירושלי�

  .חהחיפה והאוניברסיטה הפתו

  

, מציעי� תוכניות לימודי� המעניקות תואר ראשו�, למעט האוניברסיטה הפתוחה, כל המוסדות

  .וכ� בהיסטוריה של ע� ישראלכללית שני ושלישי בהיסטוריה 

  

עד קבלת .  קיבלה האוניברסיטה הפתוחה אישור להעניק תואר ראשו� בהיסטוריה2005בינואר 

  .מדעי הרוחי� בהיסטוריה במוסד זה תואר ראשו� בהוענק לבוגרי תכנית הלימוד, אישור זה

 השני� האחרונות כמות הסטודנטי�  15במהל� , על פי נתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה

טאות ואינ� י מתייחסי� לחמש אוניברסהנתוני� בטבלה להל�. בכל הרמות נמצאת במגמת עליה

  :5 האוניברסיטה הפתוחהכוללי� את

  ואר שלישית  תואר שני  תואר ראשו�  

  ו"תשס  ו"תשס  ו"תשס  

  168  521  655  היסטוריה של ע� ישראל

  162  277  1760  היסטוריה כללית

היסטוריה כללית 

היסטוריה של ע� ישראלו
6

  

35  104  +  

  

  :תכניות הלימודי� לתואר ראשו�

). שלוש שני� אקדמיות(שש סמסטריליות כניות הלימודי� לתואר ראשו� ה� ברוב המוסדות ת

. בקצב שלה�ברסיטה הפתוחה מש� הלימודי� אינו קבוע היות והסטודנטי� לומדי� באוני

+ואילו תוכנית דו, עות סמסטריליות ש108+120חוגית בהיסטוריה כוללת +תוכנית לימודי� חד

  .עות סמסטריליות ש60+כוללת כ) שבה מחצית התוכנית היא בתחו� ההיסטוריה(חוגית 

  

  :ישיתכניות הלימודי� לתואר שני ושל

כמעט כל ). שתי שני� אקדמיות( סמסטרי� 4נמשכות לאור� תכניות הלימודי� לתואר שני 

מש� הלימודי� במסלול . טאות מאפשרות מסלול מחקרי וכ� מסלול ללא תיזהיהאוניברס

ואילו המסלול ללא תיזה ,  ונדרשת תיזהעות סמסטריליות ש48+ ל24המחקרי משתנה ונע בי� 

ברוב המוסדות סטודנטי� לתואר שלישי נדרשי� ללמוד .  סמסטריליותעות ש44 עד 40+כולל כ

  .תחו� המחקר שלה�בהתא� לקורסי� 

                                                 
שיעור הבוגרי� שלמדו בתכנית מתחו� ,אי לזאת; בתקופה זו האוניברסיטה הפתוחה העניקה תואר במדעי הרוח 5

על פי נתוני האוניברסיטה . ה המרכזית לסטטיסטיקהההיסטוריה  באוניברסיטה הפתוחה לא נכלל בנתוני הלשכ
הוא סטודנט " סטודנט להיסטוריה"כאשר ,  סטודנטי� להיסטוריה998ו למדו במוסד "ל תשס"במהל� שנה, הפתוחה

 .הלומד לפחות קורס אקדמי אחד בתחו� בשנה זו ואשר סיי� לפחות ארבעה קורסי� בתחו� עד וכולל שנה זו
אביב כתוכנית לתואר +יימת באוניברסיטה העברית ברמת תואר ראשו� ובאוניברסיטת תלתכנית משולבת זו מתק 6

  .שני
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  מסקנות והמלצות: 3פרק 

 והיסטוריה  כלליתהוועדה התבקשה להערי� את תכניות הלימודי� בחוגי� להיסטוריה .1

� הוועדה מודעת לעובדה שקורסי� בתחו� ההיסטוריה נלמדי� בחוגי. של ע� ישראל

לימודי אר, ישראל , לימודי מזרח אסיה, כגו� לימודי המזרח התיכו�, נוספי�אקדמיי� 

 י החברה משלבי�חוגי� רבי� בפקולטות למדעי הרוח וכ� בפקולטות למדע, כמו כ�. ועוד

רק ח מתייחס "הדו. כניות הלימודי� שלה�בתמתחו� לימודי ההיסטוריה מרכיבי� 

בהנחה שאלה ה� , ריה ולהיסטוריה של ע� ישראלבחוגי� להיסטולהוראת ההיסטוריה 

  .מוקדי המצוינות בתחו� זה

ובמיוחד החוגי� להיסטוריה של ע� , החוגי� להיסטוריה, במהל� עשר השני� האחרונות .2

 שיש להתייחס ,תופעה המשקפת את המצב במדעי הרוח בכלל,  ירידה בביקושחוו, שראלי

ה� חיוניי� להתפתחותה של , לאומיב משאמדעי הרוח מהווי� . אליה ברמה הלאומית

לשימורה של המורשת הלאומית וכ� לטיפוחה של , של השפה העברית, תרבות ישראלית

 .זהות לאומית ותחושת אחריות אזרחית

ההוראה סגל קיצוצי� במצבת  , מצטברי� תקציביי�הירידה בביקוש הובילה לקיצוצי� .3

ל ס� איבוד המסה הקריטית אחוגי� רוב ההביא את זה מצב . צעירסגל בגיוס  הולהקפא

, לפחות במקרה אחד. )שני ושלישי, לתואר ראשו�(הנחוצה על מנת לקיי� תוכנית מלאה 

הוועדה סבורה שמצבת סגל ההוראה במוסד נמצאת מתחת למינימו� הדרוש על מנת 

 .אוניברסיטאית בהיסטוריהלימודי� לקיי� תוכנית 

סגל בכירי� קבועי� לקיו� תוכנית הוראה  חברי 12הוועדה סבורה שנחוצי� לפחות  .4

א� זהו מצב , מספר נמו� מזה מצליחי� להתנהל ע�אמנ� מצאנו שני חוגי� ש. מלאה

שבתו� או פרישה לגמלאות של אחד , עדי� ביותר העלול להיפגע בכל עת במקרה של מחלה

 .תואר שני או שלישילקראת מצב זה אינו מאפשר הוראה תקינה . מחברי הסגל

ובמיוחד באוניברסיטה העברית , דה הבחינה במצב מסוכ� במספר אוניברסטאותהווע .5

ש� חברי סגל רבי� עומדי� לפני פרישה לגמלאות ,  ובאוניברסיטת תל אביבבירושלי�

למלא  + או שיש מתי מעט –ואי� אקדמאי� צעירי� יותר , במהל� חמש השני� הקרובות

כי בהיעדר התייחסות ,  להתייחס למצב זה ברצינות רבהקוראתהוועדה . את מקומ�

כזאת חוגי� אלה יעמדו בפני משבר וא� סגירה כתוצאה מאיבוד המסה הקריטית 

  .הנחוצה לקיומ�

יצול אופטימלי של משאבי האנוש ניש חשיבות רבה ב, לוצי� התקציביי�לאור האי .6

 .לקותהסרת המכשולי� הארגוניי� המונעי� שיתו� פעולה בי� המחוב

באמצעות דיקני הפקולטות למדעי הרוח ולמדעי , טאותיהוועדה ממליצה שהאוניברס .7

יבחנו את אפשרות שילוב� של חברי הסגל במחלקות להיסטוריה בהוראת , החברה

כגו� , ייתכ� שקורסי� אלה יהיו זהי� לקורסי� קיימי�. אוניברסיטאיי�+קורסי� כלל

שילוב נית� לבחו� ג� . ו תולדות השואהא, מבוא לתולדות הע� היהודי בעת החדשה

 את הצור� של יש להדגיש, ובכל מקרה, קורסי� חוצי מחלקות של תבניות אחרות

סטודנטי� ממחלקות רבות בכלי� בסיסיי� שיסייעו לה� לנתח שינויי� חברתיי� 

א� ההיסטוריה חייבת , זו יכולה ללבוש צורות רבות" תוכנית ליבה. "במהל� ההיסטוריה

 .למסגרות לימוד רחבות צריכה להיות מיועדת בה מרכיב יסודי והיא להוות
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השונות המחלקות בי�  + ת תו� ובי� מוסדי+ה דיסציפלינהוועדה לא מצאה הבדלי  .8

הוועדה ממליצה לחזק את שיתו� . להיסטוריה של ע� ישראלוהמחלקות להיסטוריה 

בכל מה שות הקיימי� למסורות ולחש, הוועדה ערה לרגישויות. מחלקותהפעולה בי� ה

מקובל עלינו . אישיות וענייניות, נובעי� מסיבות היסטוריותש, איחוד חוגי�שנוגע ל

כל עוד הוא עומד בסנדרטי� האקדמיי� ועונה על , שהמבנה הארגוני הקיי� יישאר על כנו

הוועדה סבורה שיש להנהיג , אול�. דרישות היסוד של תכניות הלימודי� במדעי הרוח

לבי� כללית ר תאפשרנה שיתו� פעולה הדוק יותר בי� החוגי� להיסטוריה מסגרות אש

כניות לימודי� תי� א� בשיתו� חוגי� נוספי� או תלע, החוגי� להיסטוריה של ע� ישראל

 .יכול להוות מסגרת כזאת, לדוגמא, בית ספר להיסטוריה.  אחרות הקשורות לתחו�

, למשל; רוחביי� חיבורי�ר ה ליצוהוועדה ממליצ, של שני חוגי�אנכי במקו� איחוד 

 . של המחלקותי�הנוכחי מי�לתחושמעבר הקמת תכניות לימודי� על פי נושאי� 

כללית חוגי� להיסטוריה  בשתכניות הלימודי�הוועדה מבקשת להסב תשומת לב לעובדה  .9

הוועדה מודעת לעובדה שברוב . הינ� אירופוצנטריות וממוקדות בתרבות המערבית

� חוגי� ללימודי המזרח התיכו� וללימודי מזרח אסיה הממלאי� חסר המוסדות קיימי

יש לציי� שרוב האונברסטאות אינ� כוללות בתכנית הלימודי� קורסי� , ע� זאת. זה

+פריאלית מנקודת מבט רבמ או היסטוריה איהיסטוריה אפריקנית, בהיסטוריה עולמית

תחומי לימוד . תחומיות+רבנמצאת כיו� בהמחקר וההוראה חזית , יתרה מזאת. לאומית

אלה וכ� שיטות המחקר המודרניות אינ� באי� לידי ביטוי במידה מספקת בישראל ויש 

, חוגיי�+ תחומיי� או בי�+הוועדה ממליצה לפתח קורסי� בי�, כצעד בכיוו� זה. לעודד�

 .מחוגי� שוני�, שיונחו על ידי שני מרצי� או יותר

בחלק  רק . ית מובנית לתואר שלישיהוועדה מצאה שברוב המוסדות אי� תוכנ .10

ואלה משתני� מבחינת מבנ� , טאות מתקיימי� סמינרי� לדוקטורנטי�ימהאוניברס

הוועדה ממליצה . אי� הגדרות ברורות לגבי הדרישות מסטודנט לתואר שלישי. ותפקוד�

 תואר שלישי לימודי על מועמד ל.על ארגו� מחדש של תוכניות הלימודי� לתואר שלישי

ת דח את שליטתו בחומר הביבליוגרפי הרלוונטי לתקופה ולתרבות שבה� מתמקלהוכי

 .בתרבות ובנושא התיזות, יש לעמוד על כ� שהמנחי� יהיו מומחי� בתקופה. התיזה שלו

טאות לעודד מסלולי� לתואר שני יקיימת נטייה באוניברס, האילוצי� התקציביי�בגלל  .11

טאות יא� לדעתה על האוניברס, לי� אלההוועדה מכירה בנחיצות� של מסלו. ללא תיזה

 .יבמסלולי� לתואר שני מחקר, כספיי� ואחרי�,  יותר אמצעי�להשקיע

ת לצור� השלמת תואר " על ידי ותהוועדה מצאה שמש� הלימודי� של שנתיי� המוקצה .12

הוועדה ממליצה לאפשר לסטודנטי� להמשי� את לימודיה� . קצר מדיע� תיזה שני 

 .ג� במהל� שנת לימודי� שלישיתתיזה ע� לקראת תואר שני 

 הוועדה מציעה לדרוש מכל חוג לספק לאוניברסיטה סקירה סטטיסטית של הציוני� .13

נתוני� אלה יוערכו פע� בשנתיי� על מנת לפקח על . שניתנו על ידי כל המרצי� בחוג

 .פיזור ציוני� תקי� ולמנוע ניפוח ציוני�

ולה בי� חוגי� שוני� באותה האוניברסיטה הידוק שיתו� הפעמחייבי� תקציביי� לחצי�  .14

וכ� ניצול מקסימאלי של משאבי� באמצעות הקמת מסגרות של שיתו� פעולה בי� 

 :המלצות הוועדה ה� כדלהל�, ברוח זו.  שונותאוניברסיטאות
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תחת חסותה של , הקמת מרכז ללימוד שפות זרות שישמש את כל האוניברסיטאות  .א

. בכל חלקי האר,לביקוש  בהתא�רסי� בשפות האוניברסיטה הפתוחה המקיימת קו

  .ת תתמו� במרכז זה"הוועדה ממליצה שות

 .אוניברסיטאי לשימוש במאגרי נתוני� יקרי�+הקמת מאגר בי�  .ב

על האוניברסיטאות לאפשר לסטודנטי� לתארי� מתקדמי� להשתת� בקורסי�   .ג

המתמחי� בתחומיה� המתקיימי� במוסדות אחרי� מחו, לאוניברסיטה בה ה� 

 .לומדי�

על המועצה להשכלה גבוהה לעודד את פיתוח� של תחומי הלימוד הייחודיי� לכל   .ד

 שכל מבלי ,כל תחומי הלימודאפשר יהיה ללמוד באר, את כ� ש, אוניברסיטה

אוניברסיטה תכלול בתכנית הלימודי� שלה את כל הנושאי� הקשורי� לתחו� 

 .ההיסטוריה

ת תחזור ותנהיג את התקצוב "ה ממליצה שותהוועד, לאור המצב העגו� של רוב הספריות  .ה

 .הייחודי לספריות מעבר לתקצוב הכללי של האוניברסיטאות

יש ,  את איכות ההוראה ולהטמיע נושא זה בתרבות האקדמית בישראלעל מנת לשפר  .ו

 .להדגיש את נושא ההוראה בכל הקשור למינויי� ולקידו� הסגל

  

 והטמעת איכות  בחוגי� להיסטוריהור הפעילותהלי" שיפהערכה זו מהווה צעד ראשו� בלבד בת

, התהלי" רציפות על מנת להבטיח את. של חוגי� אלההמקצועיי� ההוראה כנושא מרכזי בחיי� 

 יישו� המלצות שנתי המפרט את אופ�&ח דו"ה להשכלה גבוהה דוכל מוסד יחוייב להגיש למועצ

  .המועצה

  


