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פרק  : 1רקע
המועצה להשכלה גבוה )מל"ג( ,החליטה להעריך את תכיות הלימודים להכשרת מורים לשפה
וספרות ערבית בשת הלימודים תשע"ז-תשע"ח .בהתאם להחלטה זו ,מיתה המועצה להשכלה
גבוהה את הוועדה להערכת איכות של התחום בהרכב הבא:


פרופ' אבראהים טאהא 1,החוג לשפה וספרות ערבית ,אויברסיטת חיפה ,יו"ר



פרופ' מחם מילסון )אמריטוס( ,החוג לשפה וספרות ערבית ,האויברסיטה העברית



פרופ' חסיב שחאדה )אמריטוס( ,המחלקה לתרבויות עולם ,אויברסיטת הלסיקי ,פילד



פרופ' מחמוד ע'אים 2,החוג ללימודי הערבית והאסלאם ,אויברסיטת תל-אביב



פרופ' אלה לדאו-טסרון )אמריטוס( ,החוג ללימודי האסלאם והמזרח תיכון ,האויברסיטה
העברית



ד"ר אלון פרגמן 3,המחלקה ללימודי המזרח התיכון ,אויברסיטת בן-גוריון



ד"ר שלמה אלון ,משרד החיוך ,מפמ"ר לימודי הערבית לשעבר

הגב' תמר מעגן-אפרתי ריכזה את עבודת הוועדה מטעם המועצה להשכלה גבוהה.

במסגרת עבודתה הוועדה התבקשה:
 .1לבחון את דוחות ההערכה העצמית שהוגשו על ידי המוסדות המקיימים תכיות לימודים
להכשרת עובדי הוראה בתחום הוראת השפה והספרות הערבית ולקיים ביקורים במוסדות
אלה.
 .2להגיש למל"ג דו"ח פרטי עבור כל אחת מתכיות הלימודים הכולל את ממצאי הוועדה
והמלצותיה.
 .3להגיש למל"ג דו"ח כללי הכולל הערות רוחביות בוגע לתחום המוערך ולמקומו במערכת
ההשכלה הגבוהה ובישראל בכלל.

תהליך ההערכה על ידי המוסדות התבצע בהתאם להחיות המל"ג לכתיבת דו"ח הערכה עצמית
במכללות לחיוך ממרץ .2017

 1בהתאם למדייות המל"ג ,לשם הימעות מיגוד עייים ,פרופ' אבראהים טאהא לא השתתף בהערכת תכית
הלימודים במכללה הערבית חיפה.
 2בהתאם למדייות המל"ג ,לשם הימעות מיגוד עייים ,פרופ' מחמוד ע'אים לא השתתף בהערכת הלימודים
במכללה הערבית חיפה ,מכללת בית ברל ,מכללת אלקאסמי ומכללת סכין.
 3בהתאם למדייות המל"ג ,לשם הימעות מיגוד עייים ,ד"ר אלון פרגמן לא השתתף בהערכת תכית הלימודים
במכללת בית ברל.
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פרק  :2תהליכי העבודה של הוועדה
הוועדה קיימה את ביקוריה בכל המוסדות העוברים הערכת איכות בתחום הוראת השפה והספרות
הערבית במהלך חודש מרץ  .2018טרם הביקורים קיימה הוועדה ישיבת הכה במסגרתה דה
בושאים עקרויים הוגעים למערכת ההשכלה הגבוהה בישראל ,לפעילות הערכת האיכות בכלל
ולתכיות להכשרת עובדי הוראה בתחום זה בפרט .כמו כן התקיימו ישיבות פרטיות להכת כל
ביקור.

במסגרת פעילותה ביקרה הוועדה במוסדות הבאים:
מכללת דוד ילין ,מכללת בית ברל ,מכללת קיי ,מכללת אלקאסמי ,המכללה הערבית בחיפה ,מכללת
סכין ומכללת אורים.
במהלך הביקורים פגשה הוועדה עם בעלי תפקידים בההלת המוסדות ובההלת התכיות ,וכן עם
אשי סגל ,סטודטים ובוגרים.
דו"ח זה עוסק בחוג להוראת השפה הערבית במכללת דוד ילין .הביקור במכללה זו התקיים ב12-
במרץ .2018
סדר היום של הביקור מצורף בספח  2לדו"ח זה.
בביקור זה השתתפו מבין חברי הוועדה :פרופ' אבראהים טאהא ,פרופ' מחם מילסון ,פרופ' חסיב
שחאדה  ,פרופ' אלה לדאו-טסרון ,ד"ר שלמה אלון.

הוועדה מודה לההלה הבכירה במוסד ולחוג להוראת ערבית על דו"ח ההערכה העצמית ועל קבלת
הפים והאירוח האדיב בעת הביקור של ציגי הוועדה במוסד.
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פרק  :3הערכת האיכות של תכית הלימודים להוראת השפה הערבית
במכללת דוד ילין
דו"ח זה מתייחס למצב שהיה קיים בעת ביקור הוועדה במוסדות השוים ואיו מתייחס לשיויים שחלו מאז.
הדו"ח מתעד את המסקות שאליהן הגיעה ועדת הערכת האיכות על סמך המסמכים שקיבלה מהמוסדות,
מידע שהתווסף במהלך השיחות במוסדות ,דיוים והבחות של הוועדה ומידע זמין לוועדה.
*הדו"ח כתוב בלשון זכר ,אך מכוון לשי המיים.

 .1כללי:
החוג פתח מחדש ב ,2010-ועדיין איו מושך מספר משמעותי של סטודטים למסלוליו השוים.
למרות המספר הקטן של הסטודטים בחוג ,או רואים חשיבות רבה בקיומו של חוג לערבית
במכללת דוד ילין .הטעם העיקרי לכך איו רק הערך הסמלי שבקיום חוג להכשרת מורים לערבית
במוסד הראשון להכשרת מורים שהוקם בארץ .חשיבות קיומו של החוג לערבית היא שהוא מספק
צורך ממשי במרחב ירושלים .הסטודטיות הבאות ללמוד בחוג לערבית במכללת דוד ילין ספק אם
יוכלו ללמוד במכללה אחרת ,אם האפשרות הזאת תישלל מהן .יחד עם זאת ,חשוב להדגיש ששאיפת
המכללה לחזק את החוג לערבית אסור שתפגע בטיב הסטודטים המתקבלים לחוג ובוודאי שלא
ברמה הגבוהה של המרצים והמדריכים העובדים בתכית .לחוג הזה חשיבות רבה ,אך רק אם
יקפידו בו על הרמה ההולמת של המתכשרים להוראה ועל איכות הסגל.
התרשמו שלמרות הכווה המוצהרת של מורי החוג ,שפת ההוראה בפועל איה ערבית תקית ,אלא
במיעוטם של הקורסים.
מן הראוי שההלת המכללה תשתדל להגביר את שיתוף הפעולה בין הסטודטים הערבים
והסטודטים היהודים .דומה שמבה אוכלוסיית התלמידים מאפשר ואף מזמין יוזמות של מפגשים
לימודיים ותרבותיים.
קודות לשימור:


יכר כי ישו עידוד של המחקר במכללה :התקציב למחקר הוכפל ,המכללה מעודדת כסים,
יש רשות מחקר ,שי כתבי עת ,כסים.



קיומו של קורס שוי ומגדר.



יחידה למעורבות חברתית המעיקה מלגות.



יש להמשיך ולפעול למען הפעלת מכיה בערבית לדוברי עברית כדי למשוך סטודטים דוברי
עברית ללימודי ערבית במכללה.



מורים מוכשרים ומסורים המשקיעים רבות בהדרכת הסטודטיות והסטודטים.

6

המלצות דרשות:
 יש להקפיד על שימוש בערבית תקית.


יש להרחיב את המאמצים לשיתופי פעולה ואיטראקציה בין המגזרים ,היהודי והערבי.



כדאי להגדיל את מספר המלגות היתות לסטודטים יהודים וערבים הלומדים בחברותא.

 .2תכית הלימודים:
מצאו שיש חפיפה בין תכי הקורסים.
 4מתוך שעות הלימוד מוקדשות לושא הרטוריקה; או סבורים שיתן להסתפק בשעתיים ללימוד
ושא זה.
איו משוכעים בצורך לקיים קורס פרוסמיריון בשה ב' ,מכיון שיש קורס כתיבה אקדמאית.
אפשר שהכווה בקורס הקרוי "פרוסמיריון" היא לאימון וסף בכתיבה אקדמית ,דבר שהוא רצוי
לכל הדעות ,ואולם מוטב שלא להשתמש במוח "פרוסמיריון" ,אשר אין בו ערך מוסף למבה
התכית ,מה גם שמדובר בקורס בן סימסטר אחד שבוודאי איו מאפשר לסטודטים זמן מספיק
לכתיבת עבודה הראויה לשם "פרוסמיריון".

קודות לשימור:
 קורס מדרש-מדרסה המשלב בין סטודטים ערבים ויהודיים :יש להמשיך לקיימו ואף
להרחיבו כך שסטודטים וספים יוכלו לקחת בו חלק.


התכית כוללת קורס בו מלמדים באופן ייחודי השוואה בין עברית וערבית ומבוא לשפות
השמיות .זה מרכיב מועיל מאוד בתוכית הלימודים ואפשר שיוכל לשמש דגם למכללות
האחרות.

המלצות דרשות:
 יש לארגן את מערכת השעות כך שלא יהיו התגשויות בין קורסי החובה.


יש לקיים קורס של הדרכה ביבליוגרפית .במסגרת זו ראוי לשתף פעולה עם הספרייה
הלאומית בגבעת רם כדי לעבות את הקורס ולחשוף את המתכשרים להוראה במכללה
לעושר העצום המצוי בה בתחום הלשון הערבית.

המלצות לשדרוג:


על החוג ליזום מועדון כתיבה של הסטודטים והבוגרים ולהטמיע אותו בעבודת הבוגרים
בבתי הספר.
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 .3סטודטים ובוגרים:
אין כל מעקב אחר הבוגרים; הההלה איה יודעת מה מידת השתלבות הבוגרים בהוראה.
התרשמו כי ישו קושי של הסטודטים לעמוד בדרישות האקדמיות .הדבר מתבטא ,בין השאר,
בכך שרובם מתקשים לדבר בערבית תקית .גם ידיעותיהם בעברית דלות.

המלצות הכרחיות:


למרות הקושי שבדבר ,חייבת הההלה לשמור על תאי הקבלה שקבעו ע"י משרד החיוך:
ציון  80לפחות ב 5יח"ל ובחית כיסה בציון  75לפחות.

המלצות דרשות:


על הההלה להשתדל להעלות את יוקרת החוג ע"י הקמת "מועדון בוגרים" של החוג ולקיים
קשר מתמיד עם הבוגרים ,מתוך רצון להעלות את איכות השימוש בלשון הערבית התקית,
במכללה ובבתי הספר בהם הבוגרים מלמדים.

המלצות לשדרוג:


טבלת המתקבלים בשה"ל תשע"ז מראה שמתוך  16מתקבלים לחוג לערבית במסלול חיוך
מיוחד 4התקבלו עם ציוים  70עד  .74זה עומד ביגוד לתאי הקבלה הדרשים ע"י משרד
החיוך ,ומן הראוי שההלת המכללה תקפיד על קיום תאים אלה.

 .4סגל:
הסגל הוא באיכות טובה מאוד ,ויש לקוות שהההלה תשכיל לשמור ולקיים את הסגל האיכותי
הזה .ושא קידום הסגל בעייתי .על המכללה למצוא דרכים להציע לחברי הסגל מסלול קידום שקוף.

קודות לשימור:


סגל ברמה אקדמית טובה ,ומסירותם לתכית ולסטודטים רבה.



יש שיתוף פעולה ותיאום בין חברי הסגל וראש החוג.

המלצות הכרחיות:



יש להשקיע מאמצים כים כדי להביא לקידום הסגל בדרכים לא שגרתיות.
המרצים המלמדים בחוג ברובם המכריע הם מהצפון ועובדים בחלקי משרה ,דבר אשר גורם
לתחושות קשות של המרצים .מומלץ לשקול מגון של מתן קביעות כדי שמרצים אלה,
חלקם לפחות ,יתרמו לחיזוק החוג ,שהוא ללא ספק צריך את זה .שימור הסגל הליבתי
בהיקפי משרות של מחצית המשרה ומעלה יתרום לאיכות החוג וליוקרתו במרחב של
ירושלים.
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 .5תשתיות:
הספריה בערבית דלה ,גם בספרים מודפסים וגם במאגרי מידע ,היא כוללת אוספים אקלקטיים.
החסר בולט בספרים שעיים מחקר השפה הערבית והוראתה ובמילוים ערביים ,הן מודפסים והן
מקווים .חסר זה חמור במיוחד לאור העובדה שרבע מתלמידי המכללה הם ערבים ,והדעת ותת
שכל הסטודטים הערבים )ולא רק תלמידי החוג לערבית( זקקים למילוים ערביים.
המלצות דרשות:


יש להעשיר את הספרייה במילוים רבים ,בכתבי עת עדכיים ובספרות מגוות לקריאה
אקסטסיבית.



יש למסד את הקשרים עם הספרייה הלאומית על מת להקל על הסטודטים את השימוש
בספרייה.

 .6הכשרה מעשית:
הוועדה התרשמה כי ההכשרה המעשית איה מספקת.
המלצות קריטיות ודחופות:
על ההלת המכללה לתת את הדעת על מצב ההכשרה המעשית ולמצוא דרכים לשפרה.

 .7סיכום:
התרשמו שהחוג לערבית עוה על צורך ממשי באזור ירושלים .ראוי למכללה לעודד גם קליטת
תלמידים אשר שפת אמם עברית .יש ביקוש רב למורים לערבית בבתי הספר העבריים באזור.
ההוראה מופקדת בידי סגל אקדמי מוכשר ומסור ,הזוכה להערכת התלמידות ומפגין רצון ויכולת
לתרום לחיזוק החוג .או מקווים שהההלה תדאג להעשרת הספריה בספרי יעץ מודפסים
ודיגיטליים כמומלץ לעיל .ראוי ליזום יותר פעילויות משותפות בין תלמידים ותלמידות ערבים
ויהודים.
התרשמו כי יש פער מצער בין הרמה הגבוהה של סגל ההוראה ובין רמת הסטודטים .לאור הרמה
המרשימה של סגל ההוראה ,ראוי שההלת המכללה תעשה מאמץ מיוחד להרחיב את החוג ולמשוך
תלמידים וספים למסלולי לימוד שעיקרם הוראת שפה וספרות ערבית ולאו דווקא חיוך מיוחד.
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על החתום:

_____________ _____________

______________________________

פרופ' אברהים טאהא -יו"ר

פרופ' מחמוד ע'אים

____________________________

_____________________________

פרופ' מחם מילסון

__

פרופ' אלה לדאו-טסרון

____

פרופ' חסיב שחאדה

______________________
ד"ר אלון פרגמן

_____________________________
ד"ר שלמה אלון
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ספח  :1כתב המיוי של הוועדה
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ספח  :2סדר יום הביקור
שעה

הגורם עמו פגשים

9:00-9:30

מפגש פתיחה :ההלת המוסד )ללא ראש החוג(

פרופ' זמירה מברך ופרופ' חוה גיא

9:30-10:15

ראש החוג

ד"ר מחמד אבו סמרה ומר מחמד חאמד

10:15-10:45

ראש/י המסלול/ים בהם למד החוג לשפה וספרות ד"ר יאסר סדוקה וד"ר יוסי גודוביץ
ערבית
ד"ר מחמד אבו סמרה ,ד"ר ליה שייך
סגל ליבתי המלמד בתכית
חשמה ,ד"ר עולא עוידה ,ד"ר איאס
אסר ,מר מחמד חאמד
ד"ר חוסיין צ'יאד ומר מחמד חאמד
מדריכים פדגוגיים

12:15-13:00

ארוחת צהריים )פגישה סגורה של הוועדה(

13:00-13:20

ביקור במרכז הסימולציה

ד"ר טלי פלד מרכוס ,גב' יסמין בלעום

13:45-13:25

סיור בספרייה

ד"ר דיה אזברג

13:45-14:30

סטודטים וסטודטיות

14:30-15:15

בוגרים ובוגרות

15:15-15:30

הפסקה

15:30-15:45

מפגש סיכום :ההלת המוסד והתכית

15:45-16:15

ישיבה פימית של הוועדה

10:45-11:30
11:30-12:15

שמות המשתתפים

פרופ' זמירה מברך ,פרופ' חוה גיא וגב'
הדס גרור ,רכזת הערכה

