
 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.

 אוניברסיטת בן גוריון בנגב

 מידע .1

ברסיטת בן עיינתי בחומר שהוגש בשעתו למל"ג על המחלקה לספרות עברית באוני

, ובדו"ח מפורט 2013גוריון בנגב, על דו"ח הוועדה להערכת איכות מתאריך פברואר 

על יישום המלצות הוועדה להערכת איכות שנשלח מאוניברסיטת בן גוריון )חתום 

בידי ד"ר חביבה ישי, ראש המחלקה לספרות עברית, פרופ' דוד ניומן, דיקן 

 2014.2די רבינוביץ, סגן הרקטור( בדצמבר הפקולטה למדעי הרוח והחברה, ופרופ' ג

 האם המוסד יישם את המלצות הוועדה? .2

המלצות של הוועדה  17-הדו"ח שנשלח מאוניברסיטת בן גוריון כולל התייחסות ל

להערכת איכות. הדו"ח רצוף כוונות טובות, ניסוחים כוללים ולעתים עמומים 

 ערכת איכות יושמו באורח משהו, והבטחות לעתיד, אולם ההמלצות של הוועדה לה

 

 

חלקי מאוד. התרשמתי מהרצון הטוב לשפר את הטעון שיפור, אולם הביצוע לוקה 

 בחסר.

ההמלצה לתגבור כוח אדם בכיר )פרופסורים( לא מומשה. במחלקה  

מלמדים ששה פרופסורים, שניים מן המניין וארבעה פרופ' חבר. מחציתם במסלול 

תחום המחקר. פרישתם לגמלאות של מומחים ויוצרים, ורק מחציתם ב

הפרופסורים דבורה ברגמן, טובה רוזן ואיריס פרוש פגעה באיכות ההוראה  

 במחלקה.

ההמלצה לתגבור קורסים אקדמיים לעומת הקורסים בכתיבה יוצרת  

יושמה אף היא באורח חלקי. קורסי המבוא לסוגיהם רבים מדי, על חשבון קורסים 

יפורת, שירה, מסה וכו'. לעומת זאת מצב הסמינריונים ספציפיים ביצירות עצמן בס

 משביע רצון.

ההמלצה לתקצוב לסגל נוסף לא מומשה. האוניברסיטה הבטיחה להשתדל  

 בלבד.

                                              
 אילן.-מפאת ניגוד עניינים תגובתי איננה כוללת, כמובן, את אוניברסיטת בר  1
ן גוריון היא היחידה שבה חתמו על תשובתם ראש המחלקה, הדיקן וסגן הרקטור. משום מה לא אוניברסיטת ב  2

 נהגו כך בשאר המוסדות. ראו להלן.



ההמלצה לפטור סטודנטים מתשלום עבור קורסים נוספים מעל למכסה  

המחייבת לתואר נשארה בגדר המלצה. האוניברסיטה גלגלה את ההמלצה למועצה 

 שכלה גבוהה...לה

 

 מסקנות והמלצות .3

אני  מודע לכך שתהליך חיזוק מצבת ההוראה בסגל בכיר נמשך זמן לא מועט, ומשום   

כך אני סבור שיש לקיים מעקב אחר יישום ההמלצות ואחר מלוי ההבטחות שטרם 

 קוימו. 

 

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.

 


