האגף האקדמי

U

החלטות מישיבת המועצה להשכלה גבוהה השתים -עשרה מס' )20 (529
שהתקיימה בירושלים ביום ג' בתמוז תשע"ג )(11.6.2013
U

************

החלטות
 414/12החלטה :הכרה למשך שנתיים בתואר "בוגר בהוראה" ) (B.Ed.דו-חוגי בהיסטוריה למסלול העל-
יסודי )ז'-י'( ,של מכללת יעקב הרצוג )גוש עציון( ,בהמשך להסמכה שניתנה לה ע"י מל"ג יו"ש
בישיבתה ביום ג' בתמוז תשע"ג ) ,(11.6.2013אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת
המשנה התחומית לחינוך ,הוראה ,רוח ,אמנות ומשפטים והחליטה כלהלן:
להכיר לתקופה של שנתיים )עד יוני  (2015בתואר "בוגר בהוראה" ) (B.Ed.דו-חוגי
.1
בהיסטוריה למסלול העל-יסודי )ז'-י'( של מכללת יעקב הרצוג )גוש עציון( ,בהמשך להסמכה
שניתנה לה על ידי מל"ג יו"ש.
לקראת תום התקופה ,תעביר המכללה דו"ח התפתחות ,כנהוג במל"ג ,לעיונה של ועדת
.2
המשנה
U

U

 415/12החלטה :הסמכה זמנית לשנתיים ,עד תמוז תשע"ה )יוני  ,(2015למרכז האקדמי ויצו חיפה להעניק
תואר "בוגר בהוראה" ) (B.Ed.F.A.באמנות הקולנוע במסלול העל-יסודי
בישיבתה ביום ג' בתמוז תשע"ג ) ,(11.6.2013אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת
המשנה התחומית לחינוך ,הוראה ,רוח ,אמנות ומשפטים והחליטה כלהלן:
להודות לוועדת הבדיקה ,בראשות פרופ' ניצן בן שאול ,על עבודתה ועל הדו"ח שהגישה.
.1
לאמץ את דו"ח ועדת הבדיקה ומסקנותיו ולהסמיך לתקופה של שנתיים )עד תמוז תשע"ה,
.2
יוני  (2015את המרכז האקדמי לעיצוב ולחינוך ויצו חיפה להעניק תואר "בוגר בהוראה"
 B.Ed.F.Aבתוכנית הלימודים באמנות הקולנוע במסלול העל-יסודי )ז'-י"ב(.
לקראת תום התקופה וכתנאי לחידוש ההסמכה ,תיבדק התוכנית בשנית ,לרבות כיווני
.3
ההתפתחות האקדמיים והמקצועיים של התוכנית ,הרמה האקדמית והתשתית התיאורטית,
סגל המורים  -הרכבו ,איכותו ומחויבותו לתוכנית הלימודים ,תנאי קבלה ,פרופיל
הסטודנטים ומספרם ,וכלל הנושאים שהועלו בדו"ח ועדת הבדיקה המקצועית .בכל שנה ועד
לתום תקופת ההסמכה הזמנית יתבקש המרכז האקדמי ויצו חיפה להגיש דו"ח התקדמות
של התוכנית ,למען ניתן יהיה לבחון את השינויים וההתפתחויות שחלו בה ואם תוכנית
הלימודים ממשיכה להתנהל כסדרה.
אחת לשנה ולמשך תקופת ההסמכה הזמנית ,מתבקש המרכז האקדמי ויצו חיפה למסור
.4
לוועדת המשנה דיווח מפורט אודות פרופיל הסטודנטים הלומדים בתוכנית :תנאי קבלה
פורמאליים ,ספי קבלה בפועל )ממוצע בגרות ופסיכומטרי( ,מספר מועמדים ומתקבלים.
לבקש מוועדת הבדיקה להמשיך ללוות התוכנית עד לתום התקופה ולבדוק את יישום
.5
ההערות שהובאו בשלבים הקודמים
U

U
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 416/12החלטה :הארכה טכנית לשנה ,עד סיון תשע"ד )יוני  ,(2014של הסמכת המכללה האקדמית לחינוך
גבעת וושינגטון להעניק תואר "בוגר בהוראה" ) (B.Ed.במבנה דו-חוגי בספרות ,במסלולים :יסודי,
על-יסודי
בישיבתה ביום ג' בתמוז תשע"ג ) ,(11.6.2013אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת
המשנה התחומית לחינוך ,הוראה ,רוח ,אמנות ומשפטים והחליטה להאריך טכנית את הסמכת
המכללה האקדמית לחינוך גבעת וושינגטון להעניק תואר "בוגר בהוראה" ) (B.Ed.במבנה דו-חוגי
בספרות ,במסלולים :יסודי ,על יסודי ,בשנה נוספת )עד תמוז תשע"ד ,יוני  (2014ולבקש ממזכירות
המועצה לסיים את הליך הבדיקה ולהביא את הנושא לדיון בוועדת המשנה ובמל"ג עד למועד זה
U

U

 417/12החלטה :אישור פרסום ורישום סטודנטים לתוכנית הלימודים לתואר "בוגר בהוראה" ) (B.Ed.דו-
חוגי בחינוך מיוחד במסלול הגן )לידה (6-של המכללה לחינוך לתיירות ולספורט  -אוהלו
בישיבתה ביום ג' בתמוז תשע"ג ) ,(11.6.2013אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת
המשנה התחומית לחינוך ,הוראה ,רוח ,אמנות ומשפטים והחליטה כלהלן:
להודות לוועדת הבדיקה ,בראשותה של פרופ' שונית רייטר ,על עבודתה עד כה.
.1
בהתאם להמלצות ועדת הבדיקה ,לאשר למכללה לחינוך ולתיירות ולספורט – אוהלו ,לפרסם
.2
את דבר פתיחתה של תוכנית לימודים לתואר "בוגר בהוראה" ) (B.Edדו-חוגי בחינוך מיוחד
)לידה (6-במסלול הגן ולרשום אליה תלמידים.
לחייב את מכללת אוהלו )כנהוג במועצה להשכלה גבוהה( להחתים כל תלמיד/ה על הצהרה,
.3
לפיה ידוע לתלמיד/ה כי מכללת אוהלו עדיין איננה מוסמכת להעניק תואר אקדמי ראשון
בחינוך מיוחד לגיל הגן.
לקראת שלב ההסמכה ,תבחן הוועדה את הפעלת תוכנית הלימודים הלכה למעשה .עד
.4
להסמכת המכללה להעניק את התואר בתוכנית ,על המכללה יהא להציג תוכנית פרטנית
לחיזוק ופיתוח הסגל הקיים המוצע ללמד את לימודי החינוך המיוחד בדגש על גיל הרך,
כלהלן:
עידוד חברי סגל במכללה שאינם בעלי תואר שלישי לפנות להמשך לימודים ומחקר
א.
בתחומים הרלוונטיים.
עידוד חברי סגל הלומדים לתואר השלישי לסיים את לימודיהם בהקדם.
ב.
להמשיך לצרף לשורות הסגל בעלי פוטנציאל אקדמי ובפרט בעלי תואר שלישי
ג.
וניסיון מקצועי אקדמי בתחום החינוך המיוחד ,בדגש על הגיל הרך.
U

U

 418/12החלטה :העברה לבדיקת סוקרים של בקשת המכללה האקדמית אחוה לפתוח תוכניות להכשרת
מורים ) (B.Ed.לחברה הבדואית בחוגים ובמסלולים כלהלן :הגיל הרך )דו-חוגי( במסלול הגן;
מדעים )חד-חוגי( במסלול היסודי )א'-ו'(
בישיבתה ביום ג' בתמוז תשע"ג ) ,(11.6.2013אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת
המשנה התחומית לחינוך ,הוראה ,רוח ,אמנות ומשפטים והחליטה כלהלן:
להעביר כל אחת מתוכניות הלימודים )הגיל הרך )דו-חוגי( במסלול הגן; מדעים )חד-חוגי(
.1
במסלול היסודי( לבדיקה ע"י סוקר חיצוני מהתחום ,שיאושר על ידי ועדת המשנה.
להנחות כל אחד מהסוקרים לחוות דעתו אם קיימים הבדלים בין תוכנית הלימודים במסלול
.2
הכללי לבין תוכנית הלימודים הייעודית המבוקשת ,הפוגעים ברמה האקדמית של התוכנית.
U

U

 419/12החלטה :העברת הבקשה של מכללת גורדון לחינוך לפתוח תוכנית לימודים לקראת תואר "בוגר
בהוראה" ) (B.Ed.דו-חוגי בהוראת תרבות ישראל ומורשתו ,במסלול היסודי )א'-ו'( ובמסלול העל-
יסודי )ז'-י'( לבדיקה של ועדה מקצועית ,ואישור הרכבה
U

U
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בישיבתה ביום ג' בתמוז תשע"ג ) ,(11.6.2013אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת
המשנה התחומית לחינוך ,הוראה ,רוח ,אמנות ומשפטים והחליטה להעביר את בקשת מכללת גורדון
לחינוך לפתוח תוכנית לימודים לקראת תואר "בוגר בהוראה" ) (B.Ed.דו-חוגי בהוראת תרבות ישראל
ומורשתו ,במסלול היסודי )א'-ו'( ובמסלול העל-יסודי )ז'-י'( לבדיקתה של ועדה מקצועית בהרכב
כלהלן:
• פרופ' דוד זיסנויין  -מרכז קלמן לחינוך יהודי בביה"ס לחינוך באוניברסיטת תל-אביב  -יו"ר
• פרופ' שמואל ורגון  -המחלקה לתנ"ך באוניברסיטת בר-אילן
• פרופ' דליה עופר  -המכון ליהדות זמננו באוניברסיטה העברית
• גב' בתיה הקלמן  -מרכזת הוועדה
 420/12החלטה :הסמכה זמנית לשלוש שנים ,עד תמוז תשע"ו )יוני  ,(2016למכללה האקדמית גליל מערבי
להעניק תואר ראשון ) (B.A.בקרימינולוגיה
בישיבתה ביום ג' בתמוז תשע"ג ) ,(11.6.2013אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת
המשנה התחומית לחברה ,ניהול ,עסקים ,רב תחומי ושלוחות מחו"ל והחליטה כלהלן:
להודות לוועדה בראשותו של פרופ' גיורא רהב על עבודתה ועל הדו"ח שהגישה.
.1
לאמץ את דו"ח הוועדה על כל המלצותיו ולהסמיך את המכללה האקדמית גליל מערבי
.2
להעניק תואר ראשון ) (B.A.בקרימינולוגיה .ההסמכה ניתנת לתקופה של שלוש שנים )דהיינו,
עד תמוז תשע"ו ,יוני  .(2016לקראת תום התקופה וכתנאי לחידוש ההסמכה תיבדק התוכנית
בשנית.
לקראת הארכת ההסמכה יש לפנות לשני סוקרים שיבדקו את תוכנית הלימודים על כל
.3
היבטיה ובפרט את עמידתה בתנאי הקבלה ואת עיבוי סגל ההוראה.
U

U

 421/12החלטה :הפסקת פעילותה של "המכללה למינהל מיסודה של הסתדרות הפקידים" כשלוחה
בישראל של  NYU-POLY Polytechnic Institute of NYUמארה"ב
בישיבתה ביום ג' בתמוז תשע"ג ) ,(11.6.2013אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת
המשנה התחומית לחברה ,ניהול ,עסקים ,רב תחומי ושלוחות מחו"ל והחליטה ,בהמשך להודעת
המוסד ,לפיו הלימודים בתוכניות הסתיימו ואין כיום סטודנטים הלומדים בשלוחה ,לבטל את
רישיונה של "המכללה למינהל מיסודה של הסתדרות הפקידים" לפעול כשלוחה בישראל של NYU-
 POLY Polytechnic Institute of NYUמארה"ב.
U

U

 422/12החלטה :הארכה טכנית בשנה ,עד תמוז תשע"ד )יוני  ,(2014של הסמכת המסלול האקדמי של
המכללה למינהל להעניק תואר שני ללא תזה ) (M.A.בייעוץ ופיתוח ארגוני
בישיבתה ביום ג' בתמוז תשע"ג ) ,(11.6.2013אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת
המשנה התחומית לחברה ,ניהול ,עסקים ,רב תחומי ושלוחות מחו"ל והחליטה להאריך טכנית את
הסמכת המסלול האקדמי של המכללה למינהל להעניק תואר שני ללא תזה ) (M.Aבייעוץ ופיתוח
ארגוני בשנה נוספת ,דהיינו ,עד תמוז תשע"ד )יוני .(2014
U

U

 423/12החלטה :אישור פרסום ורישום סטודנטים לתוכנית הלימודים לקראת תואר שני "מוסמך במדעים"
 - M.Sc.ללא תזה בהנדסת תעשיה וניהול במכללה האקדמית להנדסה סמי שמעון
בישיבתה ביום ג' בתמוז תשע"ג ) ,(11.6.2013אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת
המשנה התחומית לטכנולוגיה ,הנדסה ,אדריכלות ,ביולוגיה ,פארה רפואי וחקלאות ,והחליטה
כלהלן:
U

U
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.1
.2
.3
.4
.5

להודות לוועדה בראשותו של פרופ' שאול לדני על עבודתה ועל הדו"ח שהגישה;
לאשר למכללה האקדמית להנדסה סמי שמעון לפתוח תוכנית לימודים לתואר שני )- (M.Sc.
ללא תזה בהנדסת תעשייה וניהול ,לפרסמה ולרשום אליה תלמידים;
בשלב הראשון יאושר רישום של  30סטודנטים בלבד לתוכנית לתואר שני במכללה;
לקראת פתיחת שנה"ל הראשונה ,תעביר המכללה טבלת שיבוץ סגל בתוכנית;
לאחר פתיחת התוכנית ,תוודא הוועדה המלווה כי סגל ההוראה בתואר הראשון לא נפגע
ועומד בסטנדרטים האקדמיים הנדרשים;
לקראת סיום מחזור הלימודים הראשון ,תדון הוועדה המלווה בעניין הסרת מגבלת רישום
של  30סטודנטים לתוכנית;
לקראת תום שנת הלימודים הראשונה יגיש המוסד דו"ח התפתחות כמקובל במל"ג;
הוועדה הבודקת תמשיך ללוות את התוכנית לקראת שלב ההסמכה ,תעקוב אחר התנהלותה
של התוכנית ויישום כל המלצותיה ותקיים ביקור במוסד;
על המוסד לציין באופן ברור ובולט בכל פרסום הנוגע לתוכנית לימודים זאת )בין אם תפוצתו
תהא בין כתלי המוסד ובין אם מחוץ להם( כי "הענקת התואר מותנית באישור המועצה
להשכלה גבוהה".

.6
.7
.8
.9

 424/12החלטה :דוחות הוועדה להערכת איכות בספרות עברית
בישיבתה ביום ג' בתמוז תשע"ג ) ,(11.6.2013אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת
המשנה להבטחת איכות בעניין דוחות הערכת האיכות בספרות עברית ,והחליטה כלהלן:
להודות לוועדה להערכת איכות בספרות עברית בראשות פרופ' ארנולד בנד על עבודתה הרבה
.1
והמקצועית.
לאמץ עקרונית את דוחות ההערכה של הוועדה.
.2
לפרסם את דוחות ההערכה ותגובות המוסדות באתר האינטרנט של המל"ג.
.3
לבקש מכל מוסד להגיש עד חודש דצמבר  2013תוכנית פעולה ליישום המלצות הוועדה
.4
הנוגעות אליו )כולל לו"ז( ,כמפורט בדו"ח הוועדה ובנספח המצ"ב.
לבקש מכל מוסד להגיש עד חודש דצמבר  2014דו"ח ביניים אודות יישום תוכניות הפעולה
.5
הנזכרות בסעיף  4לעיל.
לקיים מפגש עם כל ראשי המחלקות לספרות עברית בארץ לשם דיון בהמלצות הוועדה
.6
המופיעות בדו"ח הכללי.
לאור מצב הבעיות המיוחדות בחוג באוניברסיטת תל-אביב ,ועדת המשנה להבטחת איכות
.7
תקיים מפגש עם הנהלת האוניברסיטה והחוג לספרות ,כדי לדון בסוגיות השונות שעלו בדו"ח
ועדת ההערכה.
המל"ג תקיים דיון כולל במדעי הרוח ,לרבות בלימודי הספרות העברית.
.8
U

נספח  1להחלטת מל"ג בנושא דוחות הוועדה להערכת איכות בספרות עברית" -עיקרי ההמלצות
בדוחות הוועדה" ,מצורף להלן.
 425/12החלטה :מעקב אחר יישום החלטת המל"ג בעניין לדוחות הוועדה להערכת הלימודים בתקשורת
בישיבתה ביום ג' בתמוז תשע"ג ) ,(11.6.2013אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת
המשנה להבטחת איכות והחליטה כלהלן:
להודות לפרופ' וולפגאנג דונסבך על בדיקת הדיווחים שהגישו המוסדות ומתן חוות דעתו.
.1
לברך את אוניברסיטת חיפה על מתן מענה לבעיות המרכזיות שעלו בדו"ח ועדת ההערכה
.2
הבינלאומית.
U

U
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.3

.4

לבקש מאוניברסיטת בן-גוריון ,המכללה האקדמית נתניה ,המסלול האקדמי של המכללה
למנהל והמכללה האקדמית ספיר להגיש עד סוף שנה"ל תשע"ד דיווח על התקדמות יישום כל
ההמלצות של פרופ' דונסבך בנושאים השונים.
לאור חוות דעתו של הסוקר בנוגע למחסור המשמעותי בסגל בכיר בחוג לתקשורת
באוניברסיטת תל אביב ,מתבקשת האוניברסיטה לדווח בראשית שנת הלימודים תשע"ד על
ההתקדמות במצבת הסגל הבכיר בחוג.

 426/12החלטה :מעקב אחר יישום המלצות דו"ח הוועדה להערכת הלימודים בעיצוב תעשייתי בשנקר
בישיבתה ביום ג' בתמוז תשע"ג ) ,(11.6.2013אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת
המשנה להבטחת איכות והחליטה כלהלן:
להודות לפרופ' גבריאלה גולדשמידט על בחינת הדיווחים של "שנקר" בנושא יישום המלצות
.1
הוועדה להערכת איכות בעיצוב תעשייתי והחלטות המל"ג בנושא.
לאור חוות דעתה החיובית של הסוקרת בדבר יישום ההמלצות ב"שנקר"  -היישום המלא של
.2
המלצות הסוקרת והוועדה להערכת איכות בעיצוב תעשייתי ייבדק במסגרת סבב ההערכה
הבא.
U

U

 427/12החלטה :מעקב אחר יישום דוחות הוועדה להערכת איכות בכימיה והחלטת המל"ג בנושא  -תוכניות
פעולה
בישיבתה ביום ג' בתמוז תשע"ג ) ,(11.6.2013אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת
המשנה להבטחת איכות והחליטה כלהלן:
לאשר את תוכניות הפעולה ליישום המלצות הוועדה להערכת איכות בכימיה במכון ויצמן
.1
למדע ,בטכניון  -המכון הטכנולוגיה לישראל ,באוניברסיטה הפתוחה ,באוניברסיטה העברית
בירושלים באוניברסיטת תל-אביב ,באוניברסיטת בר-אילן ,באוניברסיטת בן-גוריון בנגב,
ובאוניברסיטת אריאל בשומרון.
לאור העובדה שהדיון בתוכניות הפעולה הסתיים רק כעת ,יתאפשר למוסדות להגיש דיווח על
.2
יישום בפועל של המלצות הוועדה להערכת איכות בכימיה בינואר  2014ולא ביולי  2013כפי
שכתוב בהחלטת מל"ג מיום  3.7.12בנושא דוחות ההערכה בכימיה.
U

U

 428/12החלטה :הערכת איכות של תחומים ייחודיים
בישיבתה ביום ג' בתמוז תשע"ג ) ,(11.6.2013אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת
המשנה להבטחת איכות והחליטה כלהלן:
בעניין דו"ח הוועדה להערכת איכות במדעי הסביבה במכללה האקדמית תל-חי:
המועצה להשכלה גבוהה רושמת לפניה את דו"ח הוועדה להערכת איכות במדעי הסביבה
.1
במכללה האקדמית תל-חי.
המכללה האקדמית תל-חי מתבקשת להגיש דיווח על יישום המלצות הוועדה להערכת איכות
.2
עד לסוף שנת הלימודים תשע"ד.
למען הסר ספק יובהר כי יישום ההמלצות ייעשה בכפוף לתוכנית הרב-שנתית שאושרה
.3
בוות"ת ובמל"ג.
בעניין דו"ח הוועדה להערכת איכות בניהול טכנולוגיה במכון הטכנולוגי חולון:
המועצה להשכלה גבוהה רושמת לפניה את דו"ח הוועדה להערכת איכות בניהול טכנולוגיה
.1
במכון הטכנולוגי חולון.
המכון הטכנולוגי חולון מתבקש להגיש דיווח על יישום המלצות הוועדה להערכת איכות עד
.2
סוף שנת הלימודים תשע"ד.
U

U

U

U
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למען הסר ספק יובהר כי יישום ההמלצות ייעשה בכפוף לתוכנית הרב-שנתית שאושרה
.3
בוות"ת ובמל"ג.
בעניין נוהל הערכת איכות של תחומים ייחודיים:
לאור הניסיון שהיה עד כה בהערכת תחומים ייחודיים ,יש לערוך שינויים משמעותיים בנוהל
.1
הערכת האיכות של תחומים ייחודיים ,אשר אושר על ידי המל"ג בישיבתה ביום  ,21.12.10כך
שמעורבות המועצה בהפעלת המנגנון תהיה משמעותית יותר.
בהתאם לכך ,המועצה מחליטה שלא להמשיך ולהפעיל את הנוהל הקיים להערכת תחומים
.2
ייחודיים.
ועדת המשנה להבטחת איכות תדון בנושא ותגיש למועצה להשכלה גבוהה הצעה לנוהל חדש
.3
להערכת איכות של תחומים ייחודיים.
U

 429/12החלטה :רשימת התחומים שיעברו הערכה בשנה"ל תשע"ד-תשע"ה
בישיבתה ביום ג' בתמוז תשע"ג ) ,(11.6.2013אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת
המשנה להבטחת איכות והחליטה לאשר את רשימת התחומים הבאים אשר יעברו הערכה בשנה"ל
תשע"ד-תשע"ה ,שנגזרו מתוך התוכנית הרב שנתית:
עבודה סוציאלית ושירותי אנוש )סבב שני .הסבב הראשון היה ב(2005-6 -
.1
הנדסת חשמל ואלקטרוניקה  +הנדסת מערכות תקשורת והנדסת אלקטרואופטיקה )סבב
.2
שני של הנדסת חשמל ואלקטרוניקה .הסבב הראשון היה ב(2005-6 -
פיזיותרפיה )סבב שני .הסבב הראשון היה ב;(2005-6 -
.3
מינהל עסקים )סבב שני .הסבב הראשון היה ב;(2005-6 -
.4
מוסיקה ומוסיקולוגיה.
.5
המשמעות היא שהמחלקות בתחומים אלה יעברו את תהליך ההערכה העצמית בשנה"ל תשע"ד,
כאשר במהלכה יוקמו ועדות ההערכה הבינלאומיות שיבקרו במחלקות בשנה"ל תשע"ה.
U

U

 430/12החלטה :מינוי ראש מכללה במקומה של ד"ר דבורה רוזנווסר במכללה ירושלים
בישיבתה ביום ג' בתמוז תשע"ג ) ,(11.6.2013אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת הוועדה
לפיקוח ואכיפה והחליטה להטיל סנקציה אקדמית על מכללה ירושלים ,ולהקפיא את הטיפול
בבקשות המכללה הנמצאות במל"ג ,עד אשר יתחיל את כהונתו )בפועל( ראש מכללה או מ"מ ראש
המכללה ,בדרגת פרופסור ,בהתאם להחלטת המל"ג בעניין הניהול האקדמי במוסדות שאינן
אוניברסיטאות.
U

U

 431/12החלטה :לימודי אנגלית כשפה זרה במוסדות להשכלה גבוהה  -המלצות "ועדת לאופר" ו"צוות
מאור"  -עדכון החלטת מל"ג מיום ג' בכסלו תשע"ב )(29.11.2011
בישיבתה ביום ג' בתמוז תשע"ג ) ,(11.6.2013אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת
המשנה העליונה להסמכה ,הרכה ורישוי והחליטה כלהלן:
בהמשך להחלטות המל"ג מימים ג' בכסלו תשע"ב  ;29.11.11ט"ו בטבת תשע"ב  ,10.1.12להחלטת
הות"ת בנושא מיום כ"ח באייר תשע"ג  8.5.13ולאחר שניתנה זכות טיעון למוסדות להשכלה גבוהה
ולהתאחדות הסטודנטים בנושא ,המועצה מחליטה לעדכן את החלטתה מיום  29.11.2011כמפורט
להלן:
המועצה להשכלה גבוהה מודה לצוותים בראשותם של פרופ' בתיה לאופר ופרופ' משה מאור,
.1
על עבודתם המאומצת והיסודית בגיבוש הדו"ח להוראת האנגלית כשפה זרה במוסדות
להשכלה גבוהה.
המועצה להשכלה גבוהה דנה בנושא האנגלית כשפה זרה כולל ספי קבלה בשפה האנגלית
.2
במוסדות להשכלה גבוהה וזאת לאחר שהשתכנעה כי קיים צורך ממשי בקביעת ספי הקבלה
U

U
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באנגלית במסגרת הלימודים לקראת תואר אקדמי וזאת על מנת להבטיח רמה אקדמית
נאותה .המועצה רואה חשיבות בעריכת איזון ראוי בין שמירה על חופש הפעולה האקדמי של
המוסדות השונים ,מניעת פגיעה ככל הניתן בנגישות להשכלה גבוהה לבין מילוי תפקידה של
המל"ג כגוף המפקח על ההשכלה הגבוהה בישראל ואשר מתוקף תפקידו ,אמון על שמירה על
רמה אקדמית נאותה ,ומתוך כך ,היא מחליטה כדלקמן:
המועצה רואה חשיבות באחידות רמת הלימודים באנגלית במסגרת התואר האקדמי
2.1
ובהכרה הדדית בין המוסדות להשכלה גבוהה בלימודים אלה.
על מנת להבטיח אחידות ,המוסדות יעריכו את הידע באנגלית לצורך סווג לרמות
2.2
לימוד במהלך התואר הראשון אך ורק על סמך מבחנים חיצוניים הנהוגים ומקובלים
בישראל דוגמת מבחן אמי"ר או אמיר"ם ,או על סמך פרק האנגלית בבחינה
הפסיכומטרית.
לא ניתן להעריך את הידע באנגלית בקבלה למוסד על סמך בחינות פנימיות .מוסדות
2.3
המעוניינים להשתמש במבחנים חיצוניים אחרים הנהוגים בישראל או בעולם
)לדוגמה  ,(TOEFLיפנו למל"ג לקבלת אישור מראש על כך .מוסדות להשכלה גבוהה
שיבחרו להוסיף דרישות לתנאי הקבלה באנגלית ,כגון הישגים בבחינת הבגרות
באנגלית ,רשאים לעשות כן.
סטודנט נדרש להגיע לרמה של לפחות  85בחלק האנגלית של המבחן הפסיכומטרי או
2.4
ציון  85במבחן אמיר"ם ,או ציון של  185במבחן אמי"ר על מנת להתקבל לקורס
אנגלית ברמה הבסיסית .סטודנט אשר אינו עומד בתנאים אלה בשעת הקבלה
למוסד יוכל להתקבל ללימודים ובלבד שילמד את הקורסים המקצועיים במקביל
ללימודי האנגלית .על הסטודנט להגיע לרמת ידע בסיסית באנגלית )סיום בהצלחה
של קורס טרום בסיסי( עד סוף שנה א' אחרת ,לא יורשה לעבור לשנה ב' .המוסד
יהיה רשאי ,במקרים חריגים ומנומקים לאפשר הארכת התקופה לעמידת סטודנטים
בודדים ברמת ידע בסיסית באנגלית ,ובלבד שיעמוד בהוראת סעיף .2.9
סטודנט שסיים קורס אחד יוכל לעבור לרמה גבוהה יותר מבלי להיבחן בבחינות
2.5
חיצוניות כאמור.
למען הסר ספק ,סטודנט רשאי בכל שלב בלימודיו להחליט להיבחן במבחנים
2.6
החיצוניים כאמור לעיל על-מנת שתיקבע מחדש רמת האנגלית שלו לצורך סיווגו,
לרבות לצורך מתן פטור.
כל הסטודנטים יידרשו להתחיל בלימודי האנגלית מהסמסטר הראשון ללימודיהם
2.7
במוסד ,למעט סטודנטים שסווגו לרמת מתקדמים א' או רמת מתקדמים ב' שיוכלו
להתחיל את לימודיהם במהלך כל שנת הלימודים הראשונה.
פטור מלימודי אנגלית ינתן מציון  134ומעלה בחלק האנגלית של המבחן
2.8
הפסיכומטרי ובמבחן האמיר"ם ,מציון של  234במבחן האמי"ר או ע"י סיום רמת
מתקדמים ב' בלבד .לא יינתן פטור מחובות אנגלית ללא עמידה בבחינות
המתאימות.
כל הסטודנטים יידרשו לסיים את חובות האנגלית ,עד לרמת פטור ,לא יאוחר מסוף
2.9
השנה של השנה הקודמת לשנה האחרונה של לימודיהם )לדוגמא סוף שנה ב' לתואר
תלת-שנתי וסוף שנה ג' לתואר ארבע-שנתי( .סטודנט שלא עמד במועד זה לא יורשה
לעבור לשנה הבאה .התאמות לסטודנטים בעלי לקות למידה ייקבעו בהתאם לחוק
זכויות תלמידים עם לקות למידה במוסדות על תיכוניים ,התשס"ח  2008 -וחקיקת
המשנה שתקבע מכוחו .במקרים חריגים ומנומקים יורשה המוסד לאפשר
לסטודנטים בודדים הארכת התקופה לסיום חובות האנגלית ,ובלבד שהסטודנט עמד
במלוא חובותיו כאמור באנגלית עד תום תקופת לימודיו .המוסדות ידווחו לצוות
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2.10
2.11

המעקב המקצועי את מספר הסטודנטים להם הוארכה התקופה הנדרשת לסיום
חובות האנגלית.
סטודנטים שלא סיימו את חובותיהם באנגלית כנדרש ,לא יורשו להירשם לסמינרים
בתואר עד להשלמת חובותיהם באנגלית.
על המוסדות לבצע האחדה של החלוקה לרמות ,שמות הרמות וכמו כן לקבוע מספר
מינימום של שעות בכל קורס לפי הטבלה הבאה:

חלוקה לרמות עפ"י ציון הבחינה
אמי"ר
פסיכומטרי  /אמיר"ם
+234
+134
220-233
120-133
200-219
100-119
185-199
85-99
170-184
70-84

שם הרמה
פטור
מתקדמים ב'
מתקדמים א'
בסיסי
טרום בסיסי ב'

מספר שעות
לימוד
 4שש"ס
 4שש"ס
 6שש"ס
 6שש"ס

מספר הסטודנטים
המומלץ בכל כיתה
 30סטודנטים
 30סטודנטים
 30סטודנטים
 20סטודנטים

או
50-69

150-169

טרום בסיסי א'

 8שש"ס

 20סטודנטים

הערה :תלמיד המסווג לרמת טרום-בסיסי ילמד סמסטר אחד בטרום בסיסי א' או ב' על
פי ציון המבחן שלו .בגמר רמה זו ,ילמד בכל אחת מן הרמות הבאות ,כך שלימודי
האנגלית מהרמה הנמוכה ביותר יארכו  4סמסטרים.

.3

.4

.5

.6

 2.12כל מוסד רשאי להציע או לדרוש קורסים נוספים ברמה גבוהה יותר מעבר לרמת
הפטור .מומלץ כי מספר הסטודנטים בכל כיתה בקבוצות מתקדמים א' ,מתקדמים
ב' ובסיסי לא יעלה על  ,30ומספר הסטודנטים בקורסים טרום בסיסי ב' וטרום
בסיס א' לא יעלה על .20
 2.13ציון עובר בכל אחד מהקורסים המובילים לפטור יינתן אך ורק על סמך בחינה.
 2.14למוסד יינתן שיקול דעת באשר להכללת קורס מתקדמים ב' ,במניין נ"ז לתואר ,עד 2
נ"ז .יתר הקורסים לא ייכללו במניין נ"ז לתואר.
המועצה תקים צוות מעקב מקצועי שיורכב במהלך שנה"ל תשע"ד משלושה נציגי מכללות
וארבעה נציגי אוניברסיטאות .הצוות יגבש נהלים לבחינת תהליך יישום ההמלצות במוסדות
להשכלה גבוהה ואת בחינת איכות הוראת האנגלית בכל הרמות .בתום שנתיים יעביר הצוות
דיווח למל"ג על התקדמות המוסדות בנושא ואת המלצותיו.
המועצה ממליצה כי המוסדות יפעלו להקמת גוף מקצועי משותף המורכב מנציגי
אוניברסיטאות ומנציגי מכללות שיפעל לאורך זמן ,ומטרתו תהיה להקים מאגר של חומרי
לימוד ובחינות שיעמדו לרשות המכללות והאוניברסיטאות .חומרי הלימוד של מאגר זה יענו
על הצרכים הייחודיים של תחומי הידע השונים וסוג העיסוק הנגזר מהלימודים האקדמיים.
המועצה רואה חשיבות בהבטחת הנגשת אוכלוסיות מיוחדות למערכת ההשכלה הגבוהה ועל-
כן מבקשת מהמוסדות לבחון אפשרות לסייע לסטודנטים אלה במימון שכר הלימוד בלימודי
האנגלית.
המוסדות נדרשים להתחיל לפעול בהתאם להחלטה זו החל משנה"ל תשע"ה.
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סיכום :המועצה מבקשת ממנכ"לית ות"ת/מל"ג לעקוב אחר יישום ביצוע סעיפים  3ו 4-להחלטה.
U

U

 432/12החלטה :תקנון פעילות הוועדות העליונות למינוי פרופסורים הקיימות
בישיבתה ביום ג' בתמוז תשע"ג ) ,(11.6.2013דנה המועצה להשכלה גבוהה בנושא תקנון פעילות
הוועדות העליונות למינוי פרופסורים הקיימות והחליטה כלהלן:
על פי התקנון שקבעה המועצה להשכלה גבוהה לוועדות העליונות למינוי פרופסורים,
.1
במוסדות להשכלה גבוהה שאינם אוניברסיטאות ,בישיבתה מיום כ"ח בחשון תשע"ג
) ,(13.11.12הוועדות העליונות למינוי פרופסורים )החדשות( תורכבנה כל אחת מ 9-חברים,
כאשר המניין החוקי לישיבות הוועדה הוא  6חברים ,לפחות.
כיום פועלת וועדת איתור\ היגוי של המל"ג ,לגיבוש המלצות לאיוש הרכבי הוועדות העליונות
.2
למינוי פרופסורים ועדכון תקנון פעילותן .הוועדה רק החלה את פעילותה ועל כן כיום פועלות
וועדות עליונות למינוי פרופסורים בהרכב שאינו תואם את התקנון שאושר הן במספר
החברים והן בהגדרת שיוכם המוסדי .מצב זה אף הביא לכך שלא תמיד מושג מנין חוקי של 6
חברים לפחות ,לקיום ההצבעות כנדרש על פי התקנון.
נוכח האמור ולאור הערות שהתקבלו מור"מ ,ועל מנת לאפשר את המשך פעילותן התקינה של
.3
הוועדות העליונות למינוי פרופסורים הקיימות ,מחליטה המועצה כי עד אשר תושלם מלאכת
הרכבת הוועדות העליונות למינוי פרופסורים החדשות בנות  9החברים ,ועד אשר תסיים
וועדת האיתור\ היגוי למינוי פרופסורים את הליך שמיעת נציגי ור"ם לגבי הערותיהם לתקנון,
תפעלנה הוועדות העליונות למינוי פרופסורים על פי התקנון הקודם של המל"ג למינוי
פרופסורים ,שהיה בתוקף משנת  1998ועד דצמבר .2012
לפנים משורת הדין ונוכח פניות בנושא ,תקיימנה הוועדות העליונות למינוי פרופסורים דיון
.4
והצבעה מחודשים על החלטות לדחיית בקשות שהתקבלו בתקופה מינואר  2013ועד היום.
U

U

U
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1 נספח
U

425/12 נספח להחלטה
U

עיקרי ההמלצות בדוחות הוועדה
U

 יצוין כי בנוסף. אנא שימו לב לכך שההמלצות להלן מופיעות בסוף כל אחד מהדו"חות הפרטניים:הערה
להמלצות אלו נדרשת תשומת ליבכם גם להתייחסויות השונות ולפירוט ההמלצות וההרחבות המופיעות
.לאורך הדו"חות
U

אילן-אוניברסיטת בר

1. The inclusion of teachings of Jewish literatures in other Jewish languages: Judeo- Arabic, JudeoPersian, New Aramaic, and the teaching of literature by Jewish authors in European languages.
2. The institution of a requirement that every student of Hebrew literature attains a degree of
proficiency in another Jewish language, and familiarity with its literature.
3. If necessary, the above recommendations can be accomplished in cooperation with other
appropriate departments at the university.
4. The syllabi of courses in Jewish literature should include scholarship regarding the influence of other
literatures and cultures on Jewish writers and poets.
5. The historical (diachronic) orientation toward Jewish literature would be complemented by a
synchronic orientation that examines literary works in their relation with other contemporaneous
works.
6. The construction of clear divisions within Hebrew literature, based on historical or generic
parameters, or both, that enable students to specialize in some areas of the field, and gain
adequate, albeit more superficial knowledge in others.
7. The separation between beginning and advanced students in undergraduate classes, in
particular to avoid having beginners and graduating students in the same classes.
8. The development of a curriculum that offers student a consistent range of courses that
covers Hebrew literature systematically from its earliest to its most recent periods, both in
prose and in poetry. The gaps in the representation of writers of the Jewish Enlightenment,
the Jewish Renaissance, the Zionist literature, the Hebrew modernism, and up to more
recent “Dor ha-Palmah” and “Dor ba-Aretz” should be filled.
9. A similar attention should be given to early Jewish literature of the Midrash, medieval
writings, and medieval religious and secular poetry, as well as Hasidic literature.
10. The teaching of these courses should be distributed among faculty of all ranks. It is strongly
recommended that senior faculty teach introductory courses, and junior faculty teach
advanced courses that pertain to their research interests.
11. The Yiddish and Ladino sections require advanced MA courses.
12. To increase the number of courses in literary theory, and to increase attention to literary
theory in the courses that focus on particular authors, periods and genres.
13. The establishment of counseling system in which faculty members will guide students in
their course selection, following their needs and interests.

 | ע מ ו ד10

11
14. To institute greater transparency in the promotion process, supplemented by a mentoring
system in which senior faculty members counsel their junior in their scholarly career
development.
15. To give greater weight in the promotion process to scholarly publications in Hebrew, and to
drop the apparent requirements that 40% of a candidate’s scholarly publications will be in a
European language.
16. To avoid age discrimination in promotion, instituting a policy that none is too young or too
old to merit a promotion.
17. To make research, travel, and translation funds to faculty members, and in particular to
junior scholars for whom external resources are not available.
18. To avoid intellectual inbreeding and to institute an open recruitment policy that will bring into
department young scholars who trained in other universities in Israel and abroad.
19. To correct the imbalance in the teaching load in such a way that more senior faculty
members will teach introductory courses, and more junior faculty members will teach
advanced courses and seminars. Such a course distribution should be a departmental
policy.
20. To limit the number of doctoral dissertations a faculty member can supervise at the same
time.
21. To offer greater job security to the adjunct faculty members, and not subject them to cycles
of job terminations and renewals.
22. To maintain the high level standards for admittance, even at the cost of the prospects of the
admittance of fewer students in the foreseeable future.
23. To limit the number of doctoral students, ensuring an adequate faculty supervision of their
dissertations, and a transparent competition for financial awards in support of doctoral
research and writing
24. To institute faculty counseling of students regarding their course selection, the structure of
their individual curriculum, and to minimize reliance on electronic information.
25. To establish a formal organization of the Department’s alumni, and with the financial support
of the University, to maintain contact with them, through e-mail communications, regular
meetings, conferences, work-shops, and lectures by faculty members who could report
about advances in the study of Hebrew literature.
26. The implementation of a corrective measure in sharing the teaching load between junior and
senior faculty members, that will enable younger scholars to complete their individual
research projects.
27. The department should introduce a synchronic paradigm in research, which will complement
the diachronic approach that is dominant in the Department.
28. The Hebrew literature library should either be moved to the main library or have its own
building equipped with up-dated functioning modern technology.

האוניברסיטה העברית בירושלים
U

1. To invite above all academic authorities, faculty members and administrators to strive to
recover the unique character of this Department in the previous years, caring in particular.
2. To pay attention to several unattended periods and areas.
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3. To pay attention to the cultural and linguistic background of Hebrew Literature through the ages.
4. To try to return to the levels of excellence and pluralism that were characteristic of the previous
generations.
5. To search for ways of attracting again the best students.
6. If it is possible, the faculty should offer separate introductory courses for the students of the
Department of Hebrew literature. The Committee believes that crucial introductory courses
should be taught by the more experienced and accomplished senior staff.
7. The department should offer courses on Hebrew Poetry in Italy, on Hassidic and Haskalah
literature and Post-Haskalah Modern Hebrew literature, including the literature of the prestate and state periods.
8. The department should offer a more balanced presentation in the courses of medieval
Hebrew literature, with a deeper study of secular poetry and narrative, opening these
studies to a greater number of students.
9. The department should integrate the historical, theoretical and comparative perspectives on
Hebrew literature, making them the object of deep reflection for faculty members and
students. The Committee encourages the study of the languages, history, literature and
culture of the areas in which Hebrew Literature was written through the centuries.
10. The Committee considers that introductory methodology courses for beginning graduate
students are essential for the development of the intellectual coherence of the graduate
program.
11. To limit the number of doctoral and master’s students under the responsibility of senior staff.
12. Key introductory courses should not be left under the sole responsibility of young lecturers.
13. The medieval literature is characterized as multi-face literature (religious poetry, secular
poetry, love poetry) In consonance with the tradition of the HUJI, a more pluralistic
tendency would be desirable, in particular in Medieval Literature, covering more diverse
areas, and open to members of the faculty regardless their cultural background.
14. It would be of primary importance to create positions for all the abandoned fields of Hebrew
literature.
15. It seems necessary to improve the precarious situation of most young faculty.
16. It is obvious that a concerted effort must be initiated now to prepare for the future. The
norms for promotion should be clarified. The present lecturers must be inspired to advance
as rapidly as possible to the professorial rank. They should be encouraged to participate
fully in the intellectual life of their disciplines through publications, spending time in other
Universities and participating in scholarly conferences in Israel and abroad.
17. When new positions are made available, the best possible candidates should be engaged,
and not necessarily those who have been trained in the Hebrew University. In general, given
the likelihood that the Humanities in general will not be as well supported as they should be,
cooperation with the other universities in the country should be encouraged.
18. To try to increase the number of good undergraduate and graduate students without
diminishing the exigencies of the Department.
19. To make public the need of meeting the critical challenges that confront the system of higher
education in Israel today and the lack of familiarity of the students with the literary and
cultural richness of the Jewish people.
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20. To pay special attention to MA and PhD students, offering them a methodological guide and
an adequate personal tutorship, and providing them grants and tools for becoming
researchers, with the hope that some of them will assure the future of the Department.
21. To foster the good relations between the alumni and the university.
22. To take into consideration alumni's experiences and opinions.
23. To continue the same lines of high quality research in the best tradition of this university.
24. To maintain this organizational structure that has proved to be successful.
25. To try to improve the infrastructure of the Department with larger rooms for Faculty, staff and
classes.
26. Improving the situation of the secretariat should be a priority.
27. To enhance the importance of Hebrew Literature as an expression of Hebrew Culture, giving it the
central position that it deserves. The Committee thinks that the present and future of Hebrew
literary studies are at a very difficult moment and that urgent solutions are needed. The Hebrew
University and the Faculty of Humanities should demonstrate more concretely the importance they
say that they attribute to Hebrew Literature.
28. To take particular care to cover the areas where consecrated Professors are retiring now or in the
next few years, assuring the continuation of their academic efforts.
29. To increase the possibilities of promotion of young Faculty, covering the gap between the two
generations, in order to ensure the future of the Department. It should. Not however, foster
inbreeding, since it should be attracting the best professionals from other Universities.
30. To foster the best preparation of the coming generation of Faculty from an open and pluralistic
perspective, making easy the learning of languages and other cultures (the background of Hebrew
Literature), favoring residence in other universities and the participation in conferences.
31. To assure that important general courses are taught by Senior Faculty.
32. To avoid the fact that Senior Faculty have to be tutors of too many PhD students.
33. To accept for the promotion of young Faculty publications in Hebrew, recommending at the same
time to try to be recognized in the academic world with publications in other languages.
34. To improve the collaboration with other Universities in Israel and abroad, sending students to other
recognized centers and accepting the credits from those institutions.
35. Some unattended areas of Hebrew Literature should be urgently covered in the Department. Among
them, especially, literature in Italy during the Middle Ages and the Renaissance, Hassidic literature
and the literature of the time of the Haskalah. In the area of medieval literature, more attention
should be paid to non-liturgical forms of literature, with a more pluralistic perspective. If it is
necessary to bring new specialists for these areas, the University should take care of it.
36. Not to let decline the level of general courses due to the need of attracting more students, leaving
aside the students of Hebrew Literature.

גוריון-אוניברסיטת בן
U

1. The department should increase the offerings in Midrash, and Medieval Hebrew especially of the
Renaissance and Baroque period.
2. We recommend that the faculty/university consider expanding the choice in courses in Bible
and Second Temple Literature. Since the lack in these courses ultimately affects the
Hebrew Literature Department, too.
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3. Introductory courses should be taught by senior staff.
4. We recommend that Seminar courses should be introduced earlier in the degree program ,
probably in the second year.
5. There should be a seminar for doctoral students offered.
6. The faculty should admit only the best students for “Creative Writing” program.
7. Entrance requirements should be raised.
8. More preparatory courses in Hebrew should be maintained to the students whose Hebrew is
not their mother tongue.
9. Revision should be made on the "Targilim"(content and teachers).
10. The department should encourage its students—on all tracks—to avail themselves of the
course offerings in the Faculty of Humanities, specifically for the purpose of studying the
Hebrew Bible, the Mishna, the Talmud, the midrashim, and a thousand years of Hebrew
homiletically and ethical writing. We urge the department to take responsibility for the
acquisition of Judaic literacy, something in short supply in the Israeli educational system, as
key to achieving Modern Hebrew literacy.
11. The retirement of full professors needs to be replaced with younger scholars. The recent
retirement of Prof. Dvora Bergman, Tova Rosen and Iris Parush has been dispiriting. Some
replacement has been made, as in the case of Dr. Amir Banbaji.
12. It is obvious that a concerted effort must be initiated now to prepare for the future. The
present lecturers must be inspired to advance as rapidly as possible to the professorial rank.
They should be encouraged to participate fully in the intellectual life of their disciplines
through publications and participation in scholarly conferences. When new positions are
made available, the best possible candidates should be engaged, and not necessarily those
who have been trained in Ben-Gurion University. In general, given the likelihood that the
Humanities in general will not be as well supported as they should be, cooperation with the
other universities in the country should be encouraged.
13. It is obvious that the department cannot operate well without additional funds to finance the
proper teaching positions to replace those lost. The assignment of so many introductory
courses to junior faculty is an obvious sign of financial straits.
14. When seeking to replace retiring faculty with new blood, priority must be given to reinstating
the teaching of medieval Hebrew poetry and the literature of the Haskalah.
15. To establish a formal organization of the Department’s alumni, and with the financial support
of the University, to maintain contact with them, through e-mail communications, regular
meetings, conferences, work-shops, and lectures by faculty members who could report
about advances in the study of Hebrew literature.
16. Given the general impressive progress in the development of the Department of Hebrew
Literature at Ben-Gurion since 2000, precisely when departments in other Israeli university
were starved for funds and were not allowed to replace retiring faculty, we strongly urge all
the various factors of the university continue their wise support of the Department of Hebrew
Literature. By this we mean the administration in all its ranks, the chairpersons of the
Department, and the faculty themselves.
17. We understand that students have to pay for courses above those required in the
curriculum. This seems to us counterproductive to any sensible educational goals. We
should encourage eager and ambitious students, and not penalize them. This
 | ע מ ו ד14

15
recommendation is relevant not only to Ben-Gurion University but to all the other universities
in Israel.
18. Finally, the administration of the university should not be allowed to forget that the
Department of Hebrew Literature in Ben-Gurion University, or any other university in Israel,
must fill a national mission: the study and fostering of the national Hebrew culture. The
Dean of Humanities, in particular, should be aware of the unique intellectual enterprise he
has in this department and should do everything to nourish its continued growth.

אביב-אוניברסיטת תל
U

1. The department should encourage its students—on all tracks—to avail themselves of the
course offerings in the Department of Hebrew Culture Studies, That is where students can
acquire first-hand exposure to the Hebrew classics. The Department of Literature, in short,
should assume responsibility for the acquisition of Judaic literacy, something in short supply
in the Israeli educational system, as key to achieving Modern Hebrew literacy.
2. Currently, the department has a Teaching Committee whose job it is to respond to student needs
and complaints. We recommend that the department create a Committee on Instruction, whose job
it will be to coordinate and supplement course offerings from across its various constituencies.
Among its responsibilities will be to:
(A) Eliminate the duplication of syllabi; (B) Create an Introduction to Hebrew Classics analogous
to the obligatory Introduction to Western Classics; (C) create a 1st-year MA seminar in Hebrew
Literature and Israeli Culture analogous to the one that now exists in the track of Comparative
Literature and Literary Theory; and (D) Introduce an obligatory course on scholarly writing.
In addition, this committee should plan ahead, so that in the semester that an elective is being given
on Isak Dinesen’s art of storytelling, for example, a parallel elective course be offered on Agnon’s art
of storytelling. Instead of proceeding on parallel tracks that meet only by chance, if ever, the
Committee on Instruction should be empowered to create a truly coordinated curriculum.
3. When seeking to replace retiring faculty with new blood, therefore, priority must be given to
reinstating the teaching of medieval Hebrew poetry and the literature of the Haskalah. In keeping
with the department’s global mandate, an immediate search should be initiated for a tenured
position in medieval Hebrew literature within its Arabic context. The next search should be for
someone to teach the Hebrew, Yiddish, and German Haskalah within the contexts of early modern
Europe.
4. The number of dissertations per faculty member should be reduced. The department should take
into account reducing teaching loads for faculty members supervising 8-10 dissertations
5. We strongly recommend that the department be renamed The Department of Hebrew and
Comparative Literature and Literary Theory.
6. We recommend that the department set up a Committee on Instruction, whose job it will be to
create a truly coordinated curriculum across its various constituencies.
7. In all tracks, the core curriculum should be taught in rotation by all members of the tenured faculty.
8. The department should encourage its students—on all tracks—to avail themselves of the course
offerings in the Department of Hebrew Culture Studies, specifically for the purpose of studying the
Hebrew Bible, the Mishna, the Talmud, the midrashim, and a thousand years of Hebrew homiletical
and ethical writing.
P
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9. Two new searches should be initiated immediately to replace retiring faculty: one in medieval
Hebrew literature within its Arabic context, and another in the Haskalah within the context of early
modern Europe.
10. Every effort must be made to generate a spirit of cooperation and collegiality which is so lacking in
parts of the department. While we are not so naive as to believe that the restoration of tranquility
in an academic unit is easy to achieve, it is something that needs to be addressed head-on.
11. Were this great and diverse department to achieve its full potential, it would have a lasting impact
on the future of Hebrew literary studies and of Israeli culture as a whole.

אוניברסיטת חיפה
U

1.

2.

3.

4.

5.

Our recommendations pertain only to the Hebrew Literature section of the department and not to
the Comparative Literature section which we feel is beyond our mission. It must be said, however,
that the importance of Hebrew Literature, the national literature of the State of Israel, is hard to
recognize in this combined department in which two thirds of the budgeted lines are in non-Hebraic
literatures.
This department has to present a plan for development over the next few years. This said, there are
areas that cannot wait for a long range plan. The situation is critical and must be recognized as such
by the administration.
Since there are now only two senior positions in Modern Hebrew Literature, and they are not that
young, the department must appoint a scholar in this area within the next two years. The
appointment should be selected from a national or even world-wide pool of candidates.
There is no professor holding a position in Medieval Hebrew Literature, a field in which this
university has long had a permanent position and in which there are still doctoral students working.
Courses and the direction of students are handled on a voluntary basis by a retired professor. Given
the importance of this field for both Hebrew and Arabic cultures, the lack of a permanent senior
instructor is, indeed, serious.
In general, efforts should be made to integrate the study of Spanish and Arabic literatures with the
study of Medieval Hebrew poetry in Spain, and to ensure the future study of medieval Hebrew
secular poetry (the Golden Age in Andalusia, Hebrew poetry in Christian Spain, in Provence and Italy,
and the rhymed and non-rhymed prose). This is a significant area in which the University of Haifa
can assume an international leadership role in scholarship, considering its excellent library holdings,
and its student population that consists of Jews and Arabs. It is imperative, nationally, and for the
University of Haifa in particular, to train a scholar whose cultural and academic background will
enable him to conduct appropriate comparative studies between medieval Hebrew and Arab
literatures.
The academic study of our national Hebrew literature is of prime importance for a society that has
developed, over the ages traditional tools for the teaching of Aggadah, midrash, and rabbinical
literature. Academic studies of Hebrew literature are relatively new in Jewish culture and it is
incumbent upon us to continue and develop them. Hebrew literature has a historical depth of
millennia, its study requires an independent department, as the study of English and Arabic
literatures do.

הדו"ח הכללי
U

 | ע מ ו ד16

17
General:
1. Scholars in Hebrew Literature should not be expected to publish only in English to be considered
widely respected scholars, rather, also in Hebrew.
2. Each department needs to develop a plan for faculty renewal over the next few years.
3. Departments should not be allowed to restrict the search for new faculty to their own graduates.
4. Hiring and promotion practices should be clear and well defined.
Junior and adjunct faculty:
5. The situation today is that critical mass of basic courses, is taught by Junior and adjunct faculty.
These courses should be taught by senior, more experienced instructors.
Undergraduate students and program:
6. Every attempt should be made to raise the level of the students majoring in Hebrew Literature. In
general we get the impression that the requirements for admission to Departments of Hebrew
Literature are lower than in other departments.
All undergraduate students should have dedicated advisors to guide them in the choice of courses.
This important work should not be left to random scans of the computer or departmental
secretaries.
7. Since the study of literature depends so heavily on the ability to analyze texts, courses in textinterpretation (targilim) should be mandatory. In general, a return to the traditional three-staged
system of shiur (lecture), targil (text study), and seminar should be strongly encouraged. It
introduces order into programs which are otherwise whimsical and chaotic.
8. While some departments strive to offer readings in the central texts of major authors, some do not.
Instead one finds courses on topics that interest the instructor, but provide the student with little
sense of historical structure. Given the poor literary backgrounds of most entering students, this
emphasis on major modern classical texts is crucial.
9. While most departments have introduced courses on methodology and the theory of literature, at
times this tendency is promoted to the detriment of courses in major authors. Given the literature
ignorance of entering students, this policy is unwise.
10. Some departments have introduced “panorama” courses open to all students in the Humanities.
While this endeavor is welcome, since it can introduce non-majors to the riches of Hebrew
Literature (their own national literature), these courses should be closely monitored by senior staff
since they can easily deteriorate into low-level courses which deter majors in the field from
registering in these courses.
Graduate students and program:
11. The graduate program should assume that entering students have studied in an undergraduate
major in Hebrew Literature that has exposed the student to the classics of Hebrew Literature.
12. Every graduate student should have a designated advisor or supervisor.
13. All first year students should have a mandatory methodology course that includes writing of papers
that are critiqued by the instructor.
14. In general, graduate students need more experience in writing research papers that are carefully
critiqued by their instructors.
Student financial support:
15. Increase funding for fellowships In this crucial field in the future.
Inter university cooperation:
U

U

U
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16. Since no university can possibly cover all the variegated areas of Hebrew Literature, and some
universities are sadly deficient in more than one area, it is only logical that greater cooperation be
encouraged between universities. In the past, students in one university have indeed taken courses
with an expert in an area not available on their home campus. This practice should be more
strenuously encouraged. For this, cooperation is necessary in the university at the highest levels of
the administration. The CHE should, indeed, do everything to bring about this logical pooling of
resources. It is our impression, however, that cooperation between universities, even on the highest
administrative level, is minimal.
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