
 המחלקה לספרות עם ישראל, הערכת יישום המלצות ועדת המל"ג

יהודית והמחלקה אכן יישמה זאת. עם -הועדה המליצה על הוראת ספרות ערבית:  יישום חלקי .1

יהודית וארמית חדשה ואלה לא יושמו. ההערה בעניין ספרויות -זאת, ההמלצה כללה גם פרסית

 שנכתבו על ידי יהודים בשפות אחרות מקובלת עלי. 

 להמלצה היו שני חלקים:  יישום חלקי .2

 יהודית שנייה  ספרותא. הכרת 

 יהודית שנייה.  שפהב. חיוב בידיעת 

נראה לי שהסעיף הראשון, א', יושם, אם כי באופן מוגבל מאוד )קורס אחד בלבד(. סעיף ב' לא יושם 

 אך נדון. מקובל עלי ששינוי כזה מצריך היערכות מחדש. 

ההמלצה הייתה ספציפית ואילו היישום כללי ובלתי מחייב. אין פירוט של : ההמלצה לא יושמה .3

 מסוייםשיתוף פעולה ממשי בין המחלקות )למשל בהפניית תלמידים למחלקה אחרת ללימוד נושא 

 שנלמד בה ואינו נלמד במחלקה לספרות עם ישראל(. 

לפי הסילבוסים שנמסרו אמנם יש הרחבה של תחומי הלימודים בספרות : ברובה ההמלצה יושמה .4

 והתייחסות רבה יותר לתרבויות וספרויות אחרות. 

הסטוריים לצד קורסים -ההמלצה הייתה ללמד קורסים ספרותיים: לא יושמהכמעט שלצה ההמ .5

על אף שמוצעים במחלקה קורסים סינכרוניים אחדים, הם נוטים להזניח  .הנוקטים בגישה סינכרונית

בקורסים ז'אנרים או נושאים מרכזייםהמגדירים את התקופה ומתמקדים בשוליים. למשל,  

 כלומר שירה, חשוב באותה תקופההז'אנר המי הביניים כמעט שמתעלמים מהמתייחסים לתקופת י

  ומייחדים את הדיבור לקרנבל או ויכוח )ראו בהמשך( --שירת חול במיוחד  --

היא באה ה בקורסים המוצעים. יהחלוקה למדורים נראית נכונה אך אינה משתקפת די:  יישום חלקי .6

ייעוץ  תומכת, אישית, שתנחה את התלמיד  לביטוי במערכת הממחושבת בלבד בלא במערכת

בדו"ח. החל במילים "התיחום בין המדורים  זהבבחירת המדורים )זאת לפי ההערה הסוגרת סעיף 

 השונים..."

ולא  ובתחום הסיפור החסידי נעשה כפי הנראה בתחום ספרות ההשכלהשל ההמלצה יישום מלא 

 " בין המדורים. clear divisionsההמלצה הייתה ליצור "רצוני להדגיש ש באחרים. 

לפי חלקית ההמלצה להפרדה בין קורסים לתואר ראשון לקורסים למתקדמים יושמה :  יישום חלקי .7

, אך בעקבות יישום זה נפגע יישום של המלצות אחרות.  מצד אחד עדיין אין הפרדה ממשית ח"הדו

 מסיבות אחרות. מצד שני, בין התלמידים ברמות השונות בין שזה מתורץ בצורך "השלמות" או

כדוגמה ללמידה סינכרונית )בלי  ,למשל ,קורס בספרות ותיאוריה של נתנאלהמחלקה משתמשת ב

קורס  , כלומר, חסרשהוא מיועד רק למתקדמיםעיון נוסף מגלה ציון אם זה לתואר ראשון או שני( 

  ( לתואר ראשון.5"סינכרוני" )כמומלץ בסעיף 

בסעיף זה הייתה אולי החשובה ביותר מכל שנכללה ההמלצה   :לא יושמהכמעט שההמלצה  .8

תולדות הספרות  כלהועדה דרשה שתוכנית הלימודים תשקף את  המלצותיה של הועדה.

בתחום דור המדינה יש יישום חלקי ומוגבל מאוד. רק קורס אחד על תקופה כה גורלית העברית. 

 . בלבד השכלהבתחום ספרות הבתולדות הספרות העברית. ההמלצה יושמה 

דרישתו התקיפה של המומחה לספרות ( ספרות חסידית.במלבד  : )לא יושמהש כמעטההמלצה  .9

דיוס ז"ל, להציע קורסים בשירת החול בימי הביניים, כלומר תור הזהב, נותרה אימי הביניים, אנחל ב

 בלתי נענית. 

. הועדה המליצה לאייש את המבואות בפרופסורים מלאים וזה כמעט ההמלצה כמעט שלא יושמה .10

 שלא נעשה. יתר על כן, הדו"ח מתווכח עם ההמלצה. 

 בתחום היידיש והלדינו ההמלצה יושמה. .11

 . ההמלצה יושמה .12



על יעוץ אישי ולא ממחושב. הדו"ח טוען "אנו משתדלים..." אך אין בכך הומלץ  לא יושמהההמלצה  .13

 משום יישום ממשי.

 היו שני חלקים המלצה ל --יישום חלקי  .14

 שקיפות בקידום.  :יושם חלקית בלבד  .א

 הדרכה לסגל הזוטר.  :יושם .ב

 לפי הערת הדו"ח אין עניין זה בידי המחלקה כי אם בידי ועדת המינויים. ההמלצה לא יושמה:  .15

אף , ולפיכך נראה לי שעל הסכמי ההעסקה המשופרים עדיין אינם מספקים תקן  יישום חלקי .16

 השיפור  עדיין יש הפליה על סמך גיל

אולי מחוסר  ) אך לא על הגשמה של ההמלצה "שאיפה"לשון הדו"ח מראה על  ההמלצה לא יושמה .17

 שזה קשור למשרד הרקטור ולא למחלקה עצמה. שוב המחלקה טוענת  ( משאבים.

צה הייתה ההמלובמקרים בודדים בלבד )צבי מארק ולילך נתנאל(. ההמלצה יושמה באופן חלקי .18

קשה להאמין  אחרות ולא ממחלקות אחרות באותה אוניברסיטה. אוניברסיטאותלשכור סגל מ

 .לדעת הממליציםכאן שמנסחי התגובה לא ירדו 

עניין זה נדון בסעיפים אחרים. נראה שחברי סגל צעירים אכן מלמדים סמינרים  יישום חלקי .19

סגל בכיר שילמד  , ההמלצה בענייןעם זאתמתקדמים בתחומי התמחותם כפי שהועדה המליצה. 

 (10מבואות לא יושמה)ראה סעיף 

להקטין ההמלצה הייתה חד משמעית  והתגובה אינה מתייחסת להמלצה.ההמלצה לא יושמה:  .20

. המחלקה רק כזאת אין התייחסות להפחתההדו"ח לפי  .שכל חבר סגל מנחה טורנטיםקמספר דו

זו לא הייתה כוונת  .ולהכיר במאמציהם מהאוניברסיטה לפצות את המנחים באופן נדיב יותר דורשת

 הועדה.

 הדו"ח אינו מפרט. .21

יהיו בעלי רמה גבוהה  / נכנסיםלדרוש שתלמידים חדשיםהיתה ההמלצה ההמלצה לא יושמה:  .22

חלקה יטה בעניין הכניסה למוקובעת שדרישות האוניברס זו המחלקה מתנגדת להמלצה .יותר

  הולמות את שאיפותיה. דומה שחסרה כאן חתירה ליתר מצויינות.

 לקבל דוקטורנטים נוספים. להמשיך בדרך זו ולאאך הדו"ח אינו מתחייב  ההמלצה יושמה .23

חוזר בדו"ח במספר סעיפים אך בכולם ההנחייה האישית לתלמידים עניין ההמלצה לא יושמה:  .24

על הביטוי "אנו משתדלים לעקוף את  זרודו"ח חה. ההמלצה של הועדהיש מין הימנעות מנראה ש

  אפשר פשוט להנהיג ייעוץ אישי...המערכת הממוחשבת" .

 נראה שאין יוזמה יצירתית בעניין שמירת קשר עם בוגרים. יישום ההמלצה הוא חלקי.  .25

 עניין זה חוזר בסעיפים אחרים. .26

 קריאת שוב הימנעות מ. ההוראהדו"ח המחלקה מתמקד בעניין אילו ומחקר ההמלצה הייתה בעניין  .27

 . כפי שהן  ההמלצהכוונות 

  ההמלצה לא יושמה .28

התופעות הוא מ מצב הספרייה של המחלקהאחת ההמלצות החשובות ביותר זוהי 

בבר אילן. לפי הדו"ח הספרייה לא שוקמה. דומה במחלקה לספרות המדאיגות ביותר 

האוניברסיטה. כחברת הועדה היה מאוד שעניין זה אינו בידי המחלקה כי אם בידי 

 מתסכל לקרוא את הדו"ח על סעיף זה.

 

  סיכום

רוב המלצות הועדה יושמו בחלקן בלבד. לדעתי חשוב מאד  כפי שניתן לראות מהפירוט לעיל

   28וסעיף  8סעיף לעקוב בעיקר אחרי יישום 


