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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 ל 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 התיכון,
האויברסיטה העברית



ד"ר אלון פרגמן 3,המחלקה ללימודי מזרח תיכון ,אויברסיטת בן-גוריון



ד"ר שלמה אלון ,משרד החיוך ,מפמ"ר לימודי ערבית 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 שפה וספרות ערבית 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 למדיניות המל"ג ,לשם הימנעות מניגוד עניינים ,פרופ' אבראהים טאהא לא השתתף בהערכת
תכנית הלימודים במכללה הערבית חיפה.
 2בהתאם למדיניות המל"ג ,לשם הימנעות מניגוד עניינים ,פרופ' מחמוד ע'נאים לא השתתף בהערכת
הלימודים במכללה הערבית חיפה ,מכללת בית ברל ,מכללת אלקאסמי ומכללת סכנין.
 3בהתאם למדיניות המל"ג ,לשם הימנעות מניגוד עניינים ,ד"ר אלון פרגמן לא השתתף בהערכת תכנית
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 קיי .הביקור במכללה זו התקיים ב 15-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' מחמוד ע'אים ,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 קיי
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
יש חשיבות עצומה בקיום חוג לערבית באזור זה )באר ושבע ודרומה( להכשרת המורים לערבית
לאוכלוסייה הבדואית הרחבה .באזור מתגוררת אוכלוסיה בדואית גדולה מאוד .יש מחסור גדול
בסגלי הוראה המתגוררים במרחב הזה ויש צורך חיוי בהכשרת מורים רבים אשר ידעו את
הערבית התקית ברמה טובה מאוד ,ויקו אותה לדור הצעיר .כמובן שהצורך לשרת אוכלוסייה
מסוימת איו צריך להיות על חשבון טיב התכית .לכן חברי הוועדה ממליצים להקפיד על רמה
גבוהה של המועמדים המתקבלים לתכית ושל אשי הסגל האקדמי.
קודות לשימור:





המאמץ השיטתי לדבר ערבית תקית )ספרותית( במהלך העבודה עם הסטודטים.
יש להמשיך ולפתח את "המרחב הפתוח" המעודד את הכתיבה היצירתית השיתופית.
שיפור מעורבות המכללה באיתור מקומות עבודה למסיימי החוג לערבית )תכית
"שיאים"(.
המשך המערך של מתן מלגות וחוכים לסטודטים )למרות החלקיות שלהן(.

המלצות הכרחיות:


מתן דגש מיוחד על רכישת השפה התקית והכשרת הלבבות לשימוש בה בבתי הספר.
יתן לעשות את זה בדרכים שוות ,כגון קורסים מזורזים לפי תחילת הלימודים או
בחופשות או בכל דרך שהמכללה רואה לכון.

המלצות דרשות:
 המשך הקשר לוועדת "האתגרים" לקידום השפה הערבית.
 לשקול פטור חלקי מהוראה לחברי הסגל של החוג לערבית על מת לעודד מחקר.
 הרחבת מערך המלגות היתות לסטודטים.

 .2תכית הלימודים
המכללה משקיעה מאמצים גדולים בהשבחת תוכית הלימודים ,בשיפור התשתיות
הפיזיות ובמתן עדיפות ללשון התקית ,בקרב הסטודטים ובקרב חברי הסגל והמורים
המאמים.
קודות לשימור:
 הדגש על הכשרת מורים להוראת ערבית תקית חיובי מאוד ,גם בשל הפער העצום הקיים
בין הלשון התקית )הספרותית( והלהגים הרבים הרווחים באזור.
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המלצות הכרחיות:
 הוועדה סבורה כי על המכללה לקיים חשיבה מחודשת באשר לאופי התכית כולה.
הסוגיות אשר יש לבחון הן:
 (1יצירת היבטים גילאיים ייחודיים בתכית הלימודים בערבית ,כדי לתת מעה לצרכים
של הלומדים במסלול היסודי ,ובמיוחד במסלול העל-יסודי.
 (2בחית הסוגיה של תכית חד-חוגית בערבית.
 (3החוג העל-יסודי מוגדר כחוג להוראת ערבית כשפה שייה .הדבר מצריך בחיה
מחודשת ,יש להגדיר את החוג להוראת ערבית ,הן בחיוך הערבי והן בחיוך העברי.


העדר תכית חד-חוגית בערבית ,יוצר חולשה בהוראת הקריאה ,תורת הצורות ותורת
המשפט והוראת הספרות.
יש להשקיע שעות הוראה רבות בשת הלימודים הראשוה לחיזוק השליטה בשפה
הערבית התקית )הספרותית ובשלב הראשון הערבית המפושטת-אלמיסרה( .שכן בוגרי
בתי הספר התיכויים מגיעים למכללה עם ידיעה ושליטה מועטה של הערבית התקית.



במסלול העל-יסודי אין קורס על שיטות הוראה בלשון הערבית .חסר גם קורס על
רטוריקה בחיוך העל-יסודי.



יש לפצל את הקורס להבעה בכתב ובעל-פה לשי קורסים פרדים.

המלצות דרשות:
 יש לבחון שוב את השילוב המחייב של שי חוגים – ערבית ועברית בעל-יסודי .יש דעות
שוות על כך .יש הסבורים כי השילוב המחייב" ,מבריח" חלק מן הסטודטים ,ויש כאלה
שרואים בזה שילוב מוצלח ואיטגרטיבי.
 יש לבחון לקיים חוג ערבית בלבד ) חד-חוגי( במסלול העל-יסודי.
 הוועדה ממליצה לבחון שוב את מבה המסלולים ,ליסודי ולעל-יסודי ,כי בפועל אין הבדל
בין המסלולים.
 יש לבחון את קובלות התלמידים על העומס הרב בתכית הלימודים ,אשר איו מאפשר
לסטודטים במצב כלכלי קשה לעבוד במהלך שות הלימודים.
 בחלק מהסילבוסים ישן רשימות ביבליוגרפיות ארוכות הכוללות מספר מוגזם של
פריטים ביבליוגרפיים .יש לבחון ושא זה ולבות סילבוסים ריאליים שיעמדו בהם
התלמידים עם שתי רשימות :חובה ורשות.
המלצות לשדרוג:
 מומלץ לקבוע מסגרת ברורה של קורס להדרכה ביבליוגרפית ,ולא להסתפק בשילוב
התכים בקורסים קיימים.
 חשוב להוסיף לתוכית קורס לכתיבה יצירתית.
 ראוי להוסיף קורס שתי על שירה )כיום יש רק קורס סמסטריאלי(.


להוסיף קורס לדרכי הוראת הערבית לחיוך העל-יסודי .הקורס קיים רק לביה"ס
היסודי.
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 .3סטודטים ובוגרים
הוועדה התרשמה שמרבית הסטודטים רואים במכללה ובחוג לערבית "בית חם" וחשים
שההכשרה היתת להם מקצועית וטובה.
יש מספר ראוי של סטודטים ומועמדים להצטרפות ללימודים במכללה ,אך זקוקים לחיזוק
השליטה בערבית התקית.
אין לחוג תכית מסודרת המשלבת סטודטים יהודים וערבים.
אין מעורבות של החוג בהשמת הבוגרים.
קודות לשימור:
 הסטודטים מודעים לחיויות לימוד הערבית התקית ולצורך להקדים את הוראת
הערבית התקית בבתי הספר ,מגיל צעיר מאוד.
 קיימת שביעות רצון של הסטודטים מן הידע והיחס של סגל המורים בחוג לערבית.
 חברי הוועדה התרשמו לטובה מן ההתסות המעשית במכללה ,בייחוד בהשוואה
למכללות אחרות מחוץ לישראל )חברון ושכם(.
 חברי הוועדה מתרשמים לטובה מהקפדת הסגל לדבר ערבית תקית .יכר כי הדבר מסייע
לסטודטים ולבוגרים לשפר ולבסס את שליטתם בערבית התקית .
המלצות הכרחיות:
 פתיחה מחודשת של תכית הסבת האקדמאים )שח"ף( משותפת לערבים וליהודים.
 אין התייחסות מספקת להוראת ערבית לאוכלוסיות בעלות צרכים מיוחדים.
 יש לזרז הקמת "תא הבוגרים" .כיום אין למכללה מעקב רשמי אחר הבוגרים .אין גם
קשר של המכללה עם מעסיקים בפועל ,מעסיקים פוטציאליים ושוק התעסוקה בכלל.
המלצות דרשות:
 הוועדה ממליצה לבחון מחדש את מדייות המכללה באשר לחובת התמחות הכפולה,
בערבית ובעברית ,בעיקר על רקע העומס הרב על הסטודטים ,בעיקר בשה ד.
 לשקול לפתוח מכיה קדם-אקדמית להכשרת מועמדים טובים יותר להוראה.
 לשקול בחיוב פתיחת מסלול בין-מגזרי )ערבים ויהודים( ,אשר אושר בעבר ע"י המל"ג,
אך לא מתקיים בפועל.
 לפעול להעלאת השליטה בערבית התקית של בוגרי החוג לערבית.
המלצות לשדרוג:
 לעודד פעולות חיכה וקדום של סטודטים מתחילים וסטודטים וותיקים ,יהודים
וערבים.
 למצוא דרכים לגוון את דרכי ההוראה ולהוסיף דרכים יצירתיות להוראת החומר הלמד.

 .4סגל
סגל ההוראה מגוון ומתאים בדרך כלל ,אך החוג עדין מתוקצב ע"י משרד החיוך ולא עבר
למל"ג ,דבר הפוגע במסלולי הקידום של הסגל.
קודות לשימור:
 סגל המרצים מרשים .ראש החוג בעל ידע רב והשפעתו הטובה יכרת .הוא המאשר את
הקורסים המוצעים ע"י סגל ההוראה.
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סגל ההוראה מדגיש את מחויבותו להשפיע על איכותם של המורים לערבית בבתי הספר.
רשות המחקר של המכללה מעודדת מחקר ומאפשרת למרצים לפות לקרות חיצויות.



המדריכים הפדגוגיים שייכים לסגל של החוג לערבית ,דבר אשר תורם לרצף בהכשרת
הסטודטים להוראת המקצוע.

המלצות הכרחיות:
 הסגל העלה את המצוקה הרבה בשל העדר מסלול קידום )מצוקה אשר עלתה במרבית
המכללות אשר טרם עברו לות"ת(.


יכר כי ביטול דרגת מרצה בכיר א ,מביאה לתחושת "תקיעות" ותסכול בשל חוסר
היכולת להתקדם מעבר לדרגת מרצה בכיר .יש צורך לבחון את הסוגיה ולתת לה עדיפות
גבוהה בהתארגות לשת הלימודים הקרובה.



על ההלת המכללה לסח קריטריוים ברורים ושקופים לקידום הסגל האקדמי.

המלצות דרשות:
 על ההלת המכללה לעשות מאמץ מרבי לגבש סגל ליבתי אשר מרבית משרתו תרוכז
במכללת קיי .המעבר לוות"ת יוכל לסייע לכך מאוד.


יש להבטיח שכל המרצים בחוג ידאגו לעדכן את הביבליוגרפיה בקורסים השוים אותם
הם מלמדים באופן שוטף.

המלצות לשדרוג:
 לתת דגש וסף על הקורסים בתורת הצורות ובתורת המשפט ,כאמצעי להבה טובה יותר
של הטקסטים ,בקורסים השוים.

 .5הכשרה מעשית
קודות לשימור:


קיימת שביעות רצון רחבת של הסטודטים והבוגרים מן ההכשרה המעשית לבית הספר
היסודי.



חברי הוועדה התרשמו לטובה מן ההתסות המעשית במכללה ,בייחוד בהשוואה
למכללות אחרות מחוץ לישראל )חברון ושכם(.



פתיחת קבוצת שיח )וואטסאפ( של הסטודטים המתמחים עם המורים המאמים.



התוכית המופעלת במסגרת ההכשרה להוראה בבתי הספר היסודיים ,שבה פתח השיעור
בעשר דקות של "בוקר טוב קריאה".



ההוראה החווייתית בחיוך היסודי ,ע"י שילוב שירים ואתר לווה )של ד"ר אלעטאוה(.

המלצות הכרחיות:
 תוצאות ההכשרה המעשית אין מספקות בחיוך העל-יסודי .יש להרחיב את מספר
המדריכים הפדגוגיים והמורים המאמים לכיתות העל-יסודי .יש לבחון מחדש את מערך
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ההדרכה הפדגוגית במסלול העל-יסודי ,הכולל  3מדריכים פדגוגיים )כולל ראש החוג( ו-
 11מורים מאמים בששה בתי"ס על-יסודיים ,לעומת  10מדריכים פדגוגיים בחמישה
בתי"ס יסודיים.


יש להגביר את המאמצים להטמיע את הדבור בבתי הספר בערבית התקית )הספרותית(,
בקרב במורים המאמים ובשיח של התלמידים בכיתות.

המלצות דרשות:
 ההכשרה המעשית לבתי הספר העל-יסודיים מתחילה מאוחר ,בחודש אוקטובר ,ואיה
מספקת .רצוי להתחיל את ההכשרה כבר בספטמבר ,והחל משה א .הוועדה ממליצה על
אימוץ דגם ההכשרה של "אקדמיה – כיתה" ,אשר לצד העומס הרב שדגם זה המטיל על
המכשירים ,הוא מרכז  3ימי התסות בשבוע ומספק לסטודטים הכשרה מעשית מקיפה
ומשמעותית.
המלצות לשדרוג:
 על המכללה להדק את הקשר עם המורים המאמים ולוודא כי הם עושים שימוש בערבית
התקית )הספרותית( בכל תהליך ההכשרה בבתי הספר.

 .6תשתיות
מצב התשתיות משביע רצון בדרך כלל .הספרייה עשירה בכמות ,אך ופלת באיכותה מן הדרש
בחומרים מחקריים עדכיים.

קודות לשימור:
 קיום "אכסיית הלשון" במרחב הלמידה ,אשר ועדה לתת לסטודטים תמיכה בעריכה,
הגהה וכתיבת עבודות אקדמיות.

המלצות הכרחיות:
 יש לפתור את בעיית הגישות לספרייה.


יש להעשיר את הספרייה בחומרים המוגשים ברשת האיטרט ,ללא תשלום .צריך לחדש
את הספרייה בחומרים רבים בחקר הספרות והלשון הערבית.



יש להשלים את החסר בתחום המילואות המודפסת והדיגיטלית הקיימת בארץ.

המלצות דרשות:
 יש לסייע לסטודטים בהסעות מסודרות למקומות ההכשרה המעשית ,בשל המרחקים
הגדולים ומיעוט התחבורה הציבורית.
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 .7הוראה ותוצאות הלמידה

קודות לשימור:
 פרויקט "האח הגדול" ,בו פגשים הסטודטים החדשים עם תלמידים הלומדים בשים
המתקדמות ,אשר חוכים אותם בכיסה לעולם של תרבות אקדמית.


התארגות החוג לערבית בפעולותיו למיעת ההעתקות.



שבוע ההכה ללימודים.

המלצות קריטיות ודחופות:
עריכת קורס טרום שת הלימודים הראשוה ,של חשיפה ומעבר מערבית מדוברת לערבית

התקית.

 .8סיכום:
לחוג לערבית במכללת קיי יש חשיבות רבה מאוד בהרחבת החיוך והידע הלשוי בשפה הערבית
התקית ,בדרום הארץ ,בקרב האוכלוסייה הבדווית הרחבת.
יש למצוא דרכים לעידוד סטודטים ללמוד במכללה למען הגשמת מטרות העל שמציבה המכללה,
הן על ידי מכיות ,קורסים להכה ,עזרה בהסעות למקומות מרוחקים ,מלגות מקרות פימיות
וחיצויות.
הפער הגדול בין שפת הדבור בבית והשפה התקית )הדיגלוסיה( מעצים את חשיבות החוג .לכך יש
להוסיף את חשיבות החוג בהכשרת מורים להוראת ערבית בבתי הספר העבריים בדרום הארץ,
בהעדר כל מסגרת אקדמית אחרת להכשרת מורים לערבית באזור ) באויברסיטת בן-גוריון אין
חוג לערבית ,למרות תכון של  45שה ומעלה(.
ערבית היא השפה הרשמית השייה במדית ישראל וזו חובתה המוסרית של המדיה להציע
מסגרת הולמת להכשרת מורים מתאימים להוראתה.
המחסור במורים לערבית באזור ,לבתי הספר הערביים והעבריים הוא קריטי וראוי לתוכית
התערבות לאומית.
למכללה יש מערך מלגות מבורך ,אך מדובר במלגות לימודים חלקיות בלבד .ראוי לבחון זאת שוב.
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על החתום:

______________________________

_____________ _____________
פרופ' אברהים טאהא -יו"ר

פרופ' מחמוד ע'אים

____________________________

_____________________________

פרופ' מחם מילסון

__

פרופ' אלה לדאו-טסרון

_____________________________

____

ד"ר שלמה אלון

פרופ' חסיב שחאדה

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

הגורם עמו פגשים

שמות המשתתפים

מיקום

09:30-09:00

מפגש פתיחה עם ההלת המוסד

10:15-09:30

ראש החוג

10:45-10:15

ראשי המסלולים בהם למד
החוג לשפה וספרות ערבית

11:30-10:45

סגל ליבתי המלמד בתכית

פרופ' לאה קוזמיסקי – שיאת המכללה
ד"ר אורלי קרן – משה לשיאה וראש בית הספר
להכשרה
ד"ר מוסא אבו שארב  -ראש התמחות בלשון ערבית
כשפת אם
ד"ר איה סמירוב – ראש תכית ההכשרה לבית
הספר העל-יסודי
ד"ר כמאל אבו רביעה – ראש תכית ההכשרה לבית
הספר היסודי במגזר הבדואי
ד"ר סלים אבו ג'אבר
ד"ר ראם מזעאל
ד"ר פכרי בסול
ד"ר חאלד אגברייה
ד"ר אחמד אלעטאוה
מר טארק אבו רג'ב

ביין אמות
חדר 2205

12:15-11:30

מדריכים פדגוגיים

ד"ר סלים אבו ג'אבר – מד"פ שה ג' בתכית
ההכשרה לבית הספר היסודי במגזר הבדואי
ד"ר אחמד אלעטאוה – מד"פ שה ב' בתכית
ההכשרה לבית הספר היסודי במגזר הבדואי
מר אואר אלדדא  -מד"פ שה ב' בתכית ההכשרה
לבית הספר היסודי במגזר הבדואי
גב' עפאף אבו גרארה  -מד"פ שה ב' בתכית
ההכשרה לבית הספר היסודי במגזר הבדואי
מר עמן סרסור – מד"פ שה ב' בתכית ההכשרה
לבית הספר העל-יסודי

13:00-12:15

ארוחת צהריים )פגישה סגורה
של הוועדה(

13:45-13:00

חלון זמן פתוח

14:30-13:45

סטודטים

15:15-14:30

בוגרים

15:30-15:15

הפסקה

15:45-15:30

מפגש סיכום עם ההלת המוסד
והתכית

16:15-15:45

ישיבה פימית של הוועדה

ביין אמות
חדר 2205
ביין אמות
חדר 2205
ביין אמות
חדר 2205

ביין אמות
חדר 2205

ביין אמות
חדר 2205
הצגת תוצרים של מרצים וסטודטים מהתמחות
לשון ערבית

פרופ' לאה קוזמיסקי – שיאת המכללה
ד"ר אורלי קרן – משה לשיאה וראש בית הספר
להכשרה
ד"ר מוסא אבו שארב  -ראש התמחות בלשון ערבית
כשפת אם

ביין אמות
חדר 2210
ביין אמות
חדר 2205
ביין אמות
חדר 2205
ביין אמות
חדר 2205

ביין אמות
חדר 2205
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