
 הנדון: מעקב אחר יישום המלצות הוועדה להערכת איכות בחוגים לספרות עברית

 

לדו"ח הוועדה להערכת סיטאות רהנני מתכבד להגיש בזאת את תגובתי לתשובת  האוניב

כמבוקש אפרט את הערותיי לכל מחלקה/חוג בנפרד, אולם אקדים את מסקנתי  1איכות.

שיש להמשיך במעקב אחר מימוש המלצות הוועדה, ולוודא התקדמות. חוששני שללא מעקב 

 תהיה עבודת הוועדה לשווא.

 אביב-וניברסיטת תלא

 מידע .1

אביב, -עיינתי בחומר שהוגש בשעתו למל"ג על החוג לספרות עברית באוניברסיטת תל

, ובדו"ח קצר על יישום המלצות 2013על דו"ח הוועדה להערכת איכות מתאריך פברואר 

אביב )חתום בידי פרופ' מיכאל -דו"ח הוועדה להערכת איכות שנשלח מאוניברסיטת תל

 .2015בינואר  5גלוזמן, ראש החוג לספרות(  ב

 

 האם המוסד יישם את המלצות הוועדה? .2

לם לחלוטין מההמלצה הראשונה של הוועדה להערכת מתע הדו"ח של החוג לספרות

-איכות בדבר שינוי שמו של החוג. לא ייתכן שבאוניברסיטה בישראל בכלל, ובתל

אביב בפרט, לא יהיה חוג לספרות עברית, או למצער כמקובל באוניברסיטת חיפה 

החוג לספרות עברית והשוואתית. פרופ' גלוזמן מתעלם מהמלצה זו כאילו לא  –

רה. הנושא נדון וחזר ונדון בישיבות הוועדה להערכת איכות, וכל חברי הוועדה נזכ

ללא יוצא מן הכלל שבו וחזרו על הצורך בקיומו של חוג לספרות עברית, ומשום מה 

 הנושא "נשכח".

ההמלצה לתגבור חברי סגל בימי הביניים ובספרות ההשכלה אכן מומשה.  

ימי הביניים( וד"ר יחיל צבן )ספרות שני המועמדים ד"ר אריאל זינדר )שירת 

ההשכלה( הם מועמדים מעולים, ואם יזכו בתקן הנכסף הם יעלו את איכות ההוראה 

 בחוג במידה נאותה.

ההמלצה להרחבת תוכנית הלימודים מומשה חלקית בהוספת קורס חובה  

ם על שירת ימי הביניים. אנו מצפים להמשך מימושן של ההמלצות בנדון, לרבות קורסי

במדרש ובאגדה, בתרבות הערבית בימי הביניים ועוד. ראש החוג התעלם, לדוגמה, 

 Introduce an obligatory course on scholarly (D)משום מה, מהמלצת הוועדה: 

2writing.  

בדו"ח הוועדה.  6ראש החוג מתעלם, מסיבות מובנות, מהמלצה מס'  

מצא דרך להגיב בהתאם. כיוצא בזה המדובר בעניין "פנימי" רגיש, ורצוי שמל"ג ת

 אין התייחסות להערות הוועדה על הפרזה בלימודי כתיבה יוצרת. 

                                              
 אילן.-מפאת ניגוד עניינים תגובתי איננה כוללת, כמובן, את אוניברסיטת בר  1
 ו"ח הוועדה להערכת איכות.בד 9ראו עמ'   2



 

 מסקנות והמלצות .3

, יש להמשיך במעקב אחר המשך נוכח מילוי חלקי ומצוצמם של המלצות הוועדה

 מימוש המלצות הוועדה, ולבקש מהאוניברסיטה לדווח על כך במועד מתאים.

 

לגבי כל החוגים לספרות )בן גוריון, חיפה, האוניברסיטה העברית  המלצה כללית

 :אביב(-ותל

מאחר שתוספת התקנים לחברי סגל בחוגים לספרות עברית מסורה בידי דיקן 

הפקולטה והרקטור יש להפנות המלצה זו לראשי האוניברסיטה, ולבקש מהם דווח 

ם, גם בעתות מתאים. הצהרת "כוונות טובות" אינה מספקת. הקצאת התקני

מצוקה, משקפת את עמדת האוניברסיטאות לגבי טיפוח הספרות העברית בפרט 

 ומדעי הרוח בכלל.

 


