
 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.

 

 ירושליםב העברית האוניברסיטה

 מידע .1

ברסיטה העברית עיינתי בחומר שהוגש בשעתו למל"ג על החוג לספרות עברית באוני

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

"התקדמות" )בלשונו של ראש המחלקה( ביישום המלצות דו"ח הוועדה להערכת 

איכות שנשלח מהאוניברסיטה העברית )חתום בידי ד"ר עמינדב דיקמן, ראש החוג 

 .2014לספרות עברית( בנובמבר 

 

 מוסד יישם את המלצות הוועדה?האם ה .2

ראש החוג לספרות עברית הצהיר, אמנם, על כך שחברי הסגל בחוג "מאמצים 

בחום" את  המלצות הוועדה, אולם את מימושן של חלקן הוא מגלגל על הנהלת 

האוניברסיטה, במיוחד בכל הקשור לצמצום הפער בין סגל בכיר לזוטר בגלל 

בכירים. לעומת זאת נעשה צעד חשוב לקראת  פרישתם לגמלאות של כמה חברי סגל

בדו"ח בפתיחת קורסים בשירת ההשכלה ושירת איטליה.  9מימוש המלצה מס' 

כנ"ל לגבי המלצת הוועדה לא להעמיס על חברי הסגל הבכיר מודרכים רבים מדי 

 לתארים מתקדמים.

ראש המחלקה מציין בדו"ח שלו כי "השנה נפתחה מגמת כתיבה יוצרת,  

לחוג לספרות עברית ולחוג לספרות כללית והשוואתית". יתכן, אולי,  משותפת

שמגמה זו תביא לתוספת תלמידים לחוג, אולם אין להתעלם מן העובדה שמגמה זו 

אביב, וריבוי תלמידים במגמת כתיבה -קיימת גם באוניברסיטות בן גוריון ותל

עשויה להיות  יוצרת לא מבטיח העלאת רמת הלימודים האקדמיים. כתיבה יוצרת

"תבלין", מאתגר לפעמים, ואינה יכולה לבוא כתחליף לקורסים אקדמיים בספרות 

 עברית לדורותיה, לחטיבותיה ולזרמיה.

 

 

 

 

                                              
 אילן.-מפאת ניגוד עניינים תגובתי איננה כוללת, כמובן, את אוניברסיטת בר  1



 מסקנות והמלצות .3

אכן פעלה למימוש חלקי של ההמלצות, אולם היא מצויה, האוניברסיטה העברית 

המשיך ולקיים מעקב עדיין, בשלב המאמצים והכוונות הטובות. לפיכך רצוי מאוד ל

 אחר המשך מימושן של ההמלצות של הוועד להערכת איכות ההוראה.

 

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

 :אביב(-ותל

מאחר שתוספת התקנים לחברי סגל בחוגים לספרות עברית מסורה בידי דיקן 

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

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

מצוקה, משקפת את עמדת האוניברסיטאות לגבי טיפוח הספרות העברית בפרט 

 ומדעי הרוח בכלל.

 


