
1.  

 

 
 2018    ינואר     14

 טבת   תשע"ח  כ"ז
  :לכבוד

 פרופ' מרים פאוסט, רקטור
 פרופ' אמנון אלבק, סגן הרקטור וממונה הערכת איכות

 אילן-אוניברסיטת בר
 

 שלום רב,
 

 מוסיקה ומוסיקולוגיהבתחום  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
 

-מוסיקה ומוסיקולוגיה באוניברסיטת בר הערכת איכות לימודילהלן החלטת המועצה להשכלה גבוהה בנוגע לדו"ח 
 :אילן

 

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

המחלקה ח ההערכה של הוועדה הבינלאומית שבדקה את "דו מברכת על המועצה להשכלה גבוהה .2
 וקוראת למוסד לפעול בהתאם להמלצותיה.  למוסיקולוגיה באוניברסיטת בר אילן,

 מרשיםסגל הוראה ישנו  באוניברסיטת בר אילן ולוגיהמוזיקהוועדה הבינלאומית מצאה כי למחלקה ל .3
בהכוונת דמות מובילה  חידה בארץ בתרפיה במוזיקהת הדוקטורט היתוכנילרבות -טובות מאד לימוד ותתוכני,

אם כי לא )אולם קונצרטים אטרקטיבי וספרייה טובה , תשתיות מצויינות, בעלת מעמד בינלאומי בתחום
 . (ות חקר לדוקטורטתוכנימספיקה ל

   :התייחסותשדורשים  ג מסבה את תשומת לב המוסד למספר תחומים חשובים"המל, עם זאת
שלושה עשר חברי סגל ההוראה במשרה מלאה יגיעו לגיל פרישה תוך שמונה מ-בותפרישות קר א.

 . בשמונה השנים הקרובות
שנתיים לפני כל פרישה , באופן אופטימלי) לעדכן את המחלקה בזמן סביר על הנהלת האוניברסיטה ב.

   .הסגלמה היא כמות התקנים שתעמוד לרשות המחלקה בעקבות פרישות צפויות של חברי ( קרבה
, ת הלימודים לדוקטורט בהלחנהתוכניישנה בעיה משמעותית ב -דוקטורט בהלחנהת התוכני ג.

  . ובנוסף ישנן בעיות בתקשורת בין חברי הסגל בתחום ההלחנה לבין שארי חברי הסגל בחוג
ו"ח מבקשת מהמוסד להתייחס בכובד ראש למספר נושאים מרכזיים המופיעים בד המועצה להשכלה גבוהה .4

להלן, עד לתאריך ף א הוועדה ולדווח למל"ג בפירוט אודות יישומן של ההמלצות אשר מפורטות בסעי
1.1.2018. 

 
 ת הלימודים:תוכני .א

 
 :במוזיקולוגיה והלחנה לדוקטורטת הלימודים תוכניעל  החוג ליישם את השינויים הבאים ב . 1

ת הלימודים לדוקטורט במוסיקולוגיה והלחנה ליצור תוכניעל סגל ההוראה ב  :הקורסי חוב א.
גוון הנדרש במידע הבסיס ללמד את שמטרתם  לימודים משותפת, אשר תכלול  קורסי חובה תתוכני

 כתיבהבמיומנויות של מחקר וב לעסוק חלק מקורסי החובה על. היבטים של מוזיקולוגיה ותאוריה
הלמידה לפחות בחלק מקורסי החובה ועליה עבודת גמר תהווה חלק משמעותי מתוצרי , אקדמית

 .ספרות רלוונטיתלכלול מאמרים אקדמיים ו
ת לימודי הליבה המשותפת הנדרשת תוכנימעבר ל.  ת הלימודים בכל התמחות ראשית בנפרדתוכני ב.

על  .כל התמחותקורסי חובה ספציפיים לת הלימודים אילו תוכנייש לציין ב, מכל הדוקטורנטים
  . מידע זה להופיע  גם בסילבוס של כל קורס

יש להבהיר אילו שינויים חלים בתכני הקורסים והסמינרים בין הסמסטרים .  סילבוסים לקורסים ג.
 . במהלך השנה



הדוקטורנטים לעבור בחינת הסמכה מקיפה על , עם סיום הקורסים הנדרשים.  בחינת הסמכה ד.
  .לפני הליך אישור נושאי הדיסרטציה ,ת הלימודיםתוכנישל  בתחומי הליבה אשר תבדוק את הידע

כמה , עם חובת השתתפות קה לקיים מפגשי קולוקויום קבועיםחלהמעל  .  קולוקויום לדוקטורט ה.
מחקר  כללו הצגותוי סגל ההוראה לדוקטורט על ידי והקולוקויום יקבע ניתכ. פעמים בכל סמסטר

מחוץ או מוזיקאים יוצרים /ו וכן אקדמאים, נטים וסגל הוראהאו עבודה יצירתית של דוקטור/ו
    . תתוכנילדוקטורנטים ב םהרלוונטייגוון נושאים למוסד אשר יציגו מ

לתארים ת הלימודים תוכנישינהל את למנות חבר סגל יש .  מתקדמיםת ללימודים תוכניל מנהל ו.
ולעקוב , לפחות אחת לשנה, מהדוקטורנטיםת להיפגש עם כל אחד תוכניעל מנהל ה .  מתקדמים

 . התקדמותם בלימודים ובתהליך כתיבת הדוקטורט ראח
הדרישות לדיסרטציה לדוקטורט ולחלק המחקרי  מה הןיש להבהיר בכתב .  דרישת הדיסרטציה ז.

 .  תוארהשל 
שנה בתחילת כל . ת הדוקטורטתוכניל יש להביא לידיעת כל הסטודנטים ב"את השינויים הנ ח.

ועליהם להופיע , אקדמית יש ליידע את הסטודנטים החדשים בכל הדרישות בקורסי החובה
 . בסילבוס של כל קורס

 
 . תרפיה במוזיקהב תתוכנילקבוע פגישות קולוקויום סדירות ליש  .2
 .  לתואר ראשון ושני ותתוכניבלהגדיל את מספר קורסי הבחירה המוצעים יש  .3
 

 סגל הוראה ב.
המתמשך בין לסיים את הסכסוך על הנהלת המוסד וראש החוג לפעול בכל האמצעים העומדים לרשותם בכדי 

של וועדת הערכת  ח"דובנושא מופיעות בגוף ה המלצות קונקרטיות. ת לדוקטורט בהלחנהתוכניב חברי הסגל
 . האיכות

 
 סטודנטים ג.

בנוגע  ר להם להיפגש עם חבר סגל ולהיוועץ עמולתואר ראשון שיאפש יעוץ לסטודנטיםעל החוג להקים  מערך 
 . פעם אחת בכל שנה אקדמיתלפחות  הסטודנט לפגוש יועץ על . תוארלהתקדמותם בלימודי ה

 
 

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


