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May 13, 2013 

 

Ms. Tamar Maagan-Efrati, Coordinator 

Quality Assessment Division (QAD) 

Council for Higher Education (CHE) 

 

Dear Ms. Efrati,  

 

We would like to thank the members of the Band’s Committee for their 

thorough analysis of the Department of Hebrew Literature, and also for 

their thoughtful and useful recommendations. We are very pleased with 

the committee’s assessment that the department “has today highly 

qualified faculty that offers excellent courses and attains a very high level 

of research and publications”. The letter written by Dr. Aminadav 

Dickman summarizes the Department’s response to some of the 

recommendations made by the committee. Here I would like to refer to the 

hiring situation and promotion procedures at the Hebrew University.  

 

As is well known, the number of tenured positions at the Hebrew 

University has been reduced quite dramatically in the Faculty of 

Humanities (and in the University as a whole) in the last decade. This 

reduction has also affected the Department of Hebrew Literature. 

Nevertheless, the teacher/student ratio in the department is one of the best 

by far in Humanities and in the University. Moreover, in a recent long-

term strategic plan the Dean of Humanities allocated 8.5 faculty positions 

to the Department, which is comparable to the number as at the present 

time. We believe that the Department can flourish within this plan, while 

increasing interactions and synergies within the broader organizational 

structure of the School of Literatures (which the committee recommends to 

maintain). In this context, we embrace the committee’s recommendation 

regarding hiring young faculty with open and pluralistic perspectives. We 

believe that this hiring strategy will also stimulate collaborations with 

other researchers and units within the University.  

 

I also want to emphasize that the hiring (and promotion) decisions at the 

Hebrew University give considerable weight to scholarly excellence and 

international reputation. Given that our pool of candidates is often small, 

and that in every year top candidates might be grouped in one or two 

special areas only, we must recruit the very best applicants, regardless of 

specialization. This seems to be the correct choice for a small nation 

hoping to produce big science.  

 

 

Let me close by once again thanking the committee,  

 

Sincerely,  

 

Prof. Oron Shagrir 

Vice Rector 



  0202.5.5          ירושלים
       

 
 

 ר עמינדב דיקמן"ד: מאת     המועצה להשכלה גבוהה: לכבוד
 ראש החוג לספרות עברית     וחברי הוועדה לבדיקת החוגים

 האוניברסיטה העברית בירושלים      להוראת לספרות עברית
 
 

 פרות עבריתמכתב תשובה לדין וחשבון הוועדה להערכת החוגים להוראת ס: הנדון

 

 ,מכובַדי

ח הנוגע לחוג "חברי הסגל של החוג לספרות עברית באוניברסיטה העברית בירושלים קראו בעיון את הדו

ח זורק אור הן על היבטים "הדו, לדעתם של מורי החוג2 זה והם מודים לחברי ועדת הבדיקה על עבודתם המסורה

בו מספר המלצות רבות ערך לשם שיפור יכולתו של החוג של עוצמה הן על נקודות חולשה בתפקודו של החוג ויש 

 2 להתמודד עם האתגרים הכבירים העתידים לעמוד לפניו בשנים הקרובות

שהחוג לספרות עברית באוניברסיטה , לאמור, ח"חברי הסגל מאמצים בחום את מסקנתו העיקרית של הדו

ראשון ( ועולמי)ה מפוארת מאחוריה ותפקיד לאומי שיש לה היסטורי, העברית בירושלים הוא ֵיׁשּות מיוחדת במינה

אלא אם , עד כי מתעורר חשש כבד פן לא יוכל לעמוד במשימותיו, כך-וכי מצבו כיום חמור כל, במעלה מלפניה

 2להבראתו ולפיתוחו הלאה, ג ושלטונות האוניברסיטה מעשים מיידיים לייצובו"יעשו המל

לקרוא לרשויות : "היא( 26 עמ" )יעוד החוג ומטרותיו"ו המלצתה הראשונה של הוועדה בסעיף שעניינ

חברי הסגל מבקשים "2 לחברי הסגל וההנהלה לשאוף לקימום אופיו הייחודי של החוג כבשנותיו לפנים, האקדמיות

עם , ואילו עתה( שאף זה מעט מדי)כי דברים אלה נכתבו בשעה שהיו בחוג שלשה פרופסורים מלאים , להתריע

אנשי החוג 2 כשיש בו שני פרופסורים מלאים בלבד, עומד החוג על עברי פי פחת ממש, מהם עזיבתו של אחד

 2כי על הרשויות לעשות מעשה ולהוסיף לחוג לאלתר תקנים חדשים, מתריעים אפוא בכל לשון

כי מימוש רובן המכריע של המלצות הוועדה תלוי ברשויות ההשכלה הגבוהה , אנשי סגל החוג מוצאים

2 הגם שהם עצמם עושים וימשיכו לעשות כל שלאל ידם כדי לממש המלצות תרומיות אלה, האוניברסיטהוברשויות 

לא יהיה מי שישמח יותר מאנשי החוג (2 ..2 עמ" )סטודנטים"ו( 2.5 עמ" )סגל"כזהו מקרה רוב ההמלצות בסעיפים 

לקבל על עצמם את הוראת קורסי לספרות עברית אם יוקצו לו לחוג תקנים חדשים שיאפשרו לאנשי הסגל הבכירים 

2 עמ, 4המלצה )כיום כראוי " מכוסים"או ללמד קורסים בתחומים שלדעת חברי ועדת הבדיקה אין הם , המבואות

או , (2.5 עמ, 0המלצה )בטוח של אנשי הסגל הזוטרים -בהמלצות לשפר את מעמדם הלא, למשל, הוא הדין(2 5.

 (2 2.5 עמ2 6ה המלצ)להביא ליתר בהירות בהליכי הקידום 

כי הם שותפים , מבקשים חברי הסגל לציין, (..-2.5 עמ)במה שנוגע להמלצות בסעיף הנוגע לסטודנטים 

וכי אין הם יכולים , במלוא ִמרצם למאמץ השיווק הכולל שפתחה בו הפקולטה למדעי הרוח באוניברסיטה העברית

המאמצים המשוקעים 2 צבו של החוג בתחום זהאלא לקוות שמאמץ זה יניב את פירותיו המקּווים וישפר את מ

 (2..-..2 עמ, "בוגרים"לסעיף )בהליכי השיווק כוללים גם את המגע עם בוגרי החוג לדורותיהם 

ח בנוגע לתוכנית "ביקשו חברי סגל החוג ממדורים שונים להגיב במיוחד על הנאמר בדו, לבסוף

החוג לספרות עברית באוניברסיטה העברית אינו מציע כי , טענה העולה מן ההמלצות בתחום זה היא2 הלימודים

ספרות ההשכלה והחסידות והספרות העברית , השירה העברית באיטליה: לתלמידיו קורסים מספיקים בתחומים אלה



ישמחו אנשי סגל החוג עד מאוד להרחיב את , כבמקרה המלצותיה האחרות של ועדת הבדיקה2 שלפני קום המדינה

עוד ביקשו חברי 2 בהרחבת מצבת כוח האדם, כמובן, אלא שהדבר תלוי, תחומים האלה כולםהיצע הקורסים בכל ה

כוללת תוכנית הלימודים נגיעה של ממש בשירת יהודי איטליה בשני , כי גם במצב הדחוק דהיום, הסגל להדגיש

ג קורס חובה כוללת תוכנית הלימודים של החו, ואילו מצד ספרות ההשכלה, קורסי מבוא מרכזיים לכל הפחות

אלא , קורס מיוחד על הספרות החסידית נהג החוג להציע בעבר2 ג"ל ועד יל"הסוקר את שירת ההשכלה למן רמח

ינסו חברי הסגל להציע קורסים ברוח המלצותיה של הוועדה בשנים , עם כל זאת2 שחרב הקיצוצים גדעה גם זאת

 2ככל שיאפשר זאת המצב, הבאות

ח "עממית בחוג ביקשו להביע את תמיהתם על התעלמותו הגמורה של הדוחברי מדור האגדה והספרות ה

בתוקף ההצטמצמות , ואף הוא מצוי כיום, שגם עליו נשענה תפארתו המסורתית של החוג, מתחום חשוב זה

 2במצב קשה, המסוכנת במצבת כוח האדם

, לדעת אנשי החוג, נוגעחלק הארי , (0.-4.המסוכמות בעמודים )ח "מכלל המלצות הדו :לסיכום הדברים   

, מַאמצים בכל לב את רוב ההמלצות, מצידם, הם2 ולא באנשי החוג לבדם, לרשויות שבהן תלוי החוג לספרות עברית

כי הם רואים את , חברי החוג מבקשים להתריע בקול גדול2 ויעשו בכל מאודם את שיש לאל ידם כדי לממשן, כאמור

עם חברי ועדת הבדיקה ומקווים שרשויות ההשכלה הגבוהה ורשויות מצבו הקשה והמסוכן של החוג עין בעין 

שאינה , כראוי לישות ִיחּוִדית ומיוחדת זאת, הבראה ובניין לעתיד, האוניברסיטה תנקוטנה לאלתר פעולות הצלה

 2נופלת בערכה משום אתר מורשת לאומית

 

 ,בברכה      

 

 ר עמינדב דיקמן"ד      

 יתראש החוג לספרות עבר      

 האוניברסיטה העברית בירושלים      
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