
 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.

 חיפהאוניברסיטת 

 מידע .1

 עיינתי בחומר שהוגש בשעתו למל"ג על החוג לספרות עברית באוניברסיטת חיפה,

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

 המלצות הוועדה להערכת איכות שנשלח מאוניברסיטת חיפה )מלשכת הרקטור 

 

 

וממשרד המחלקה לספרות עברית והשוואתית ללא חתימת מחברי הדו"ח וראש 

 .2014החוג או הדיקן( בנובמבר 

 

 הוועדה? האם המוסד יישם את המלצות .2

המלצות של הוועדה להערכת  5-הדו"ח שנשלח מאוניברסיטת חיפה כולל התייחסות ל

איכות,  ומצטמצם לספרות עברית בלבד. שאלת כלילתה של ספרות השוואתית בחוג 

היא נושא בפני עצמו, ומחייב דיון מיוחד במסגרות מתאימות. בדו"ח מובעת הסכמה 

והבטחה לתקן בעתיד את הטעון תיקון. לפי מלאה להערות הוועדה להערכת איכות, 

שעה קלטו בסגל הבכיר את ד"ר נטשה גורדינסקי בתחום שירה עברית חדשה, ונעשים 

אלרן בתחום ספרות האגדה, ספרות עממית -מאמצים לקלוט את ד"ר צפי זבא

אלרן תבוא במקופ פרופ' חיה בר יצחק שפרשה לגמלאות. -וההשכלה. ד"ר צפי זבא

חבר סגל בכיר לספרות ימי הביניים טרם יושמה, ובאוניברסיטה  ההמלצה למנות

 פועלת למצוא מועמד מתאים.

 

 מסקנות והמלצות .3

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

המאמץ לשפר את איכות ההוראה, ומשום כך אני סבור שיש להמשיך ולקיים מעקב 

 ות ואחר מלוי ההבטחות שטרם קוימו. אחר יישום ההמלצ

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

 :אביב(-ותל

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



מאחר שתוספת התקנים לחברי סגל בחוגים לספרות עברית מסורה בידי דיקן 

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

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

מצוקה, משקפת את עמדת האוניברסיטאות לגבי טיפוח הספרות העברית בפרט 

 ומדעי הרוח בכלל.

 


