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 טבת   תשע"ח  כ"ז
  :לכבוד
 ינעם ליף, נשיאפרופ' 
 חיים פרמונט, סגן נשיא לעניינים אקדמייםפרופ' 

 האקדמיה למוסיקה ולמחול בירושלים
 

 שלום רב,
 

 ומוסיקולוגיהמוסיקה בתחום  תכניות לימודים להערכת איכות הבינלאומית דוחות הוועדההחלטת מל"ג על  הנדון:
 

המועצה להשכלה הגבוהה  קיבלה 14.2.2017-, הזתשע" שבטי"ח ב שלישי, יוםבישיבתה בברצוני להביא לידיעתכם כי 
מוסיקה  ם בתחוםלימודיתכניות ההחלטות הבאות בנושא המלצות הוועדה הבינלאומית להערכת איכות את 

 בישראל: ומוסיקולוגיה
 

באקדמיה מוסיקה ומוסיקולוגיה  בנוגע לדו"ח הערכת איכות לימודילהלן החלטת המועצה להשכלה גבוהה 
 למוסיקה ולמחול בירושלים:

על עבודתה היסודית  ג'ואל לסטרמודה לוועדת ההערכה הבינלאומית בראשותו של פרופ'  המועצה להשכלה גבוהה .1
 והמעמיקה ועל הדו"ח שהגישה.

את האקדמיה למוסיקה  ה הבינלאומית שבדקהח ההערכה של הוועד"דו מברכת על המועצה להשכלה גבוהה .2
 וקוראת למוסד לפעול בהתאם להמלצותיה. 

ת לימודים תוכניעם  מובילנה מוסד הי הוועדה הבינלאומית מצאה כי האקדמיה למוסיקה ולמחול בירושלים .3
האקדמיה יסודית, סגל הוראה מכובד, ותשתית טכנולוגית טובה )לרבות כיתות "חכמות"(. סגל ההוראה של 

ישנם מספר תחומים ספציפיים , עם זאתבמצוינות ומחויבות נלהבת, הן ליצירתיות והן להוראה.  ןמאופיי
 הוועדהשל האקדמיה למוסיקה ומחול בירושלים.  לשמר ולהמשיך לשפר את רמתה הגבוהה הדורשים שיפור בכדי

 .דו"חמספר המלצות המפורטות בלשם כך  הבינלאומית הציעה
מבקשת מהמוסד להתייחס למספר נושאים מרכזיים המופיעים בדו"ח הוועדה ולדווח  כלה גבוהההמועצה להש .4

 .1.1.2018 א להלן, עד לתאריך ףלמל"ג בפירוט אודות יישומן של ההמלצות אשר מפורטות בסעי
 תוכניות לימוד .א

ת תוכניב את האופן שבו מוצעים קורסיםלארגן מחדש ים ולספק מוקד ברור יותר לתוכנית הלימודיש  .1
בחלוקה לפי קורסי חובה/בחירה, ת הלימודים באופן ברור תוכנילהציג את . יש הלימודים לתואר ראשון

 ועל פי סמסטר. 
לקיים פגישות סטודנטים יש לשנות את תהליך פרסום ורישום לקורסים. על התהליך החדש לאפשר ל .2

  רישום לקורס.  עם יועץ מסגל ההוראה בכל סמסטר לפני אישיות
פיתוח שמיעה ל החוג לשאוף לכך כי בכל קורס יהיה מספר זהה של משתתפים, במיוחד בקורסים בנושאי ע .3

, ישנה חשיבות לכך שהמרצה יתן תשומת לב אינדיווידואלית לכל וקורסים שונים בתיאוריה וניתוח
 סטודנט. 

בנוסף מומלץ כי האקדמיה תעשה כל מאמץ בכדי לסיים במהירות האפשרית את בניית האגף החדש, לרבות  .4
חלל קונצרטים לתזמורת, אופרה ומחול.  חשוב לוודא כי איש אקוסטיקה לוקח חלק בתהליך העיצוב של 

 פרטי החללים לכל אורך תהליך התכנון והבנייה. 
 סדרת שיתוף הפעולה עם האוניברסיטה העברית בירושלים. על האקדמיה למוסיקה לפעול לחיזוק וה .ב
 סוג א' )או שווה ערך( לאולפן ההקלטות.   Dאו  Bלרכוש סטיינווי מומלץ  .ג
 

מוסיקה תחום הלהלן החלטת המועצה להשכלה גבוהה בנוגע לדו"ח הרוחבי של הוועדה הבינלאומית להערכת 
 : ומוסיקולוגיה

על  ג'ואל לסטרמודה לוועדת ההערכה הבינלאומית בראשותו של פרופ'  המועצה להשכלה גבוהה .1
 עבודתה היסודית והמעמיקה ועל הדו"ח שהגישה.

 כדלקמן:  אותןלאמץ  ומחליטהמברכת על המלצות ועדת ההערכה הבינלאומית  המועצה .2
 Arts Musical Doctor of א.

תחום המוזיקה בישראל, הינו ב הגבוהה להשכלה הבא החיוני השלבהוועדה הבינלאומית מצאה כי 
 (. DMAפתיחת תוכנית דוקטורט ביצועי )



המורכבת מנציגים של מקצועית להקים ועדה  המל"ג מאמצת את המלצת הוועדה הבינלאומית
, וכן נציגים של שני בתי הספר אחרות ממדינות DMA תוכניות של לשעבר מנהלים או מנהלים

 מובילים במוסדות בביצוע  DMA תארי סוגי את סקורל הוועדה יהיהעל הביצועיים למוסיקה בארץ. 

 תכנים אקדמיים  לבין יצירתיים/אמנותיים קורסים הנדרשים בין  לאיזונים להתייחסו ל"בחו

 הדיסרטציהתכני מ הדרישות ואופיורט לדוקט הסמכה בחינות העדר או נוכחות הלימודים; בתוכנית
 . (בכתב ומחקר הופעה-הרצאה , הופעות תמהיל)

 הוועדה תתבקש להגיש את המלצותיה למל"ג שתקיים דיון בנושא.
 חברי הסגל של יצירתית ופעילות מחקר ב.

הקידום של חברי הסגל בתחום הביצועי.  יהבינלאומית ישנו צורך בשינוי בקריטריונ הוועדהלדעת 
זהה הן לפעילות  משקל יינתן כי ראוי בתחום המוסיקה קידום הליכי במסגרתהוועדה סבורה כי 

 הופעות ,סולו םרסיטלי ) סולן בתור במיוחד) בקונצרטים ופעההמחקרית והן לפעילות יצירתית. 

 ערך ישווינם ה , 'וכו באופרה תפקיד ביצוע  ,תזמורת על ניצוח  ,תזמורת עם סולן בתור רטו'קונצ

 האישית היצירתיות  ,בכך הכרוכה ההשקעה מבחינת  ,בכנסים מאמרים הצגת או מחקר לפרסום

  .התוצאות של יתפומב וההצגה בכך ההכרוכ
 .יצירתית פעילותלבין  פורמלי מחקר בין האיזון הנדרש מה הוא  מחדש שקוללאור זאת, המל"ג ת

 בישראל ותיכוניים יסודיים ספר בבתי מוזיקלי חינוך ג.
לדעת הוועדה שיתוף פעולה בין ההשכלה הגבוהה ובין בתי הספר היסודיים והתיכוניים בתחומי 

 ם בתחומים אלה בכלל המסגרות הרלוונטיות בישראל.לימודיה היקףהמוזיקה, יביא להרחבה של 
לפיכך, המל"ג מאמצת את המלצת הוועדה הבינלאומית לפנות למשרד החינוך ולבדוק אפשרות לעודד 

 ללימוד תוכניות להם שיש יסודיים-ועל יסודיים ספר ובתי אקדמיים מוסדות בין פעולה שיתופי

   .מוזיקה
המל"ג מייחסת חשיבות רבה להמלצות הנוספות של הוועדה הבינלאומית, וקוראת למוסדות לפעול  .3

 :למפורט להלןבהתאם 
 :שונים מוסדות בין פעולה שיתופי א.

חשוב להמשיך ולטפח את השיח בין  .שונים מוסדות בין פעולה שיתופי פרטניים מתואריםה בדוחות
התוכניות השונות, הנהלתן, הסגל המלמד והסטודנטים על מנת שיתפתחו שיתופי פעולה נוספים 

 שיועילו לכל התוכניות בתחום. 
 קורסי מכינה:  ב.

 על המוסדות לפעול לפתיחת קורסי מכינה לסטודנטים המתקשים בשנה א' בתואר הראשון. 
 מבקשת להביא לידיעת המוסדות את ההמלצות שלהלן:המל"ג  .4

 חברי סגל: של פרישותתקנים חדשים בעקבות  א.
 שנתיים. הוועדה ממליצה כי סגלה של חברי פריש בשל תפנויש תקנים לשמר ממליצה הוועדה

 או למחלקות ,לחוגים אשרת מהאוניברסיטאות אחת לשל חבר סגל,  כ פרישה כל לפני אקדמיות

 .להתחיל בהליך של גיוס חברי סגל חדשים הספר לבתי
 תוכניותח הרוחבי, בכלל  ה"הוועדה הבינלאומית ממליצה לכלול את תכני הלימוד כמפורט בדוב. 

  בלימודי מוסיקולוגיה. ראשון לתואר
כמפורט  במוזיקה דוקטורטה תוכניתהוועדה הבינלאומית ממליצה למוסדות לפעול לשיפור  ג.

 ח הרוחבי."בדו
 החוץ מן למורים העסקה תנאי ד.

  החוץ מן מורים של ההעסקה תנאי את לשפרבכדי   ממליצה לעשות כל מאמץ הוועדה
  מגוון ה.

בכדי  ,הןשל ההוראה וסגל התוכניות של המגוון היבטי כל את לשקול המוסדות כלממליצה ל הוועדה

 הזדמנויות ן יספקווכ , והסטודנטים ההוראה סגל של אתניה איזוןשיביאו לידי ביטוי את ה

 תרבויות שונות. של להכיר מוזיקה לסטודנטים
 

 אנו מודים לכם שוב על שיתוף הפעולה בעניין זה, 
 

 , הבברכ
 מלי אברמסון

 
 רכזת

 האגף להערכת איכות והבטחתה
 



 העתק:
 , סיו"ר מל"גפרופ' אדו פרלמן

 ד"ר ורדה בן שאול, סמנכ"ל להערכת איכות


