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אושר ע"י הוועדה המתמדת19.6.18 -

החוג לספרות – מאפיינים ייחודיים

רקע ומטרות

מסלולים לכתיבה יוצרת הם חלק אינטגרלי מן המחלקות לספרות ברחבי העולם ובארץ .מסלולים אלו מושתתים ברוחם
על עצתה של לאה גולדברג לסופרים ומשוררים מתחילים :הקריאה מפתחת את הכתיבה .הנחת היסוד של המסלול
האקדמי לכתיבה יוצרת היא שהתמצאות מעמיקה בספרות ,בפואטיקה ובתורות הספרות תאפשר לסופרות ומשוררים
מתחילים להתפתח ולשכלל את כלי כתיבתם .בד בבד ,סטודנטים המעוניינים במחקר ובהוראה יוכלו להתנסות בכתיבה
ולהיפגש עם משוררות/ים וסופרות/ים בכירות בנות ימינו .התוכנית מאפשרת היכרות בלתי-אמצעית עם ההווה של
היצירה הספרותית בישראל בעת היווצרותה .המורים המיועדים להוראה במסלול זה הם אלו הנטועים בכמה עולמות:
כתיבה ,עריכה ,ביקורת ,תרגום ומחקר .להוראה בכתיבה יוצרת יגויסו מיטב הסופרים/ות והמשוררות/ים בארץ ,שיש
להם גם יכולת הנחיה ,חניכה ,הוראה והדרכה.
האמור בנספח זה נסמך על הנאמר בסעיף ט' בתקנון המינויים וההעלאות של האוניברסיטה )שנכנס לתוקפו במהדורתו
הנוכחית ב 1-באוקטובר  ,(2012כפוף לו ומשמש כנספח לו.

דרישות מוקדמות
.1
.2
.3

מרצה במסלול הנלווה המיועד לסופרים/משוררים ת/יהיה בעל הישגים פרסומיים משמעותיים בתחום הספרות
ת/יצטיין ות/יתבלט בתחום עיסוקה/ו כסופר/ת או כמשורר/ת
י/תפגין כישורי הוראה מוכחים .תינתן עדיפות לבעלי/ות ניסיון בהוראה במסגרת אקדמית

קידום בכפוף להתקדמות מקצועית מוכחת

מרצה נלווה :לדרגת מרצה במסלול הנלווה במסלול סופרים/משוררים יתמנו בעלי רקורד פרסומי משמעותי בתחום
הספרות ,הכולל לפחות רומן או קובץ שירים עברי אחד לפחות ,ועם ניסיון בעריכה ובהוראה.
מרצה בכיר נלווה :לדרגת מרצה בכיר במסלול הנלווה יתמנו או יקודמו מי שמתקיימים בהם הכישורים למינוי במסלול
הנלווה בדרגת מרצה ,שהוכיחו התקדמות מקצועית מתמשכת בתחום היצירה הספרותית.
פרופסור חבר נלווה :לדרגת פרופסור חבר במסלול הנלווה יקודמו מי שמתקיימים בהם הכישורים לקידום בדרגת מרצה
בכיר ,שהגיעו להישגים מקצועיים בולטים ומשמעותיים בתחום היצירה הספרותית וזכו להכרה ביקורתית בתחום.
פרופסור מן המניין :לדרגת פרופסור מן המניין במסלול הנלווה יקודמו מי שמתקיימים בהם הכישורים לקידום במסלול
הנלווה לדרגת פרופסור חבר ,שהגיעו להישגים מרשימים ,יוצאי דופן ורחבי היקף בתחום היצירה הספרותית וזכו
בהכרה ביקורתית וציבורית בתחום.

התרומה הנדרשת ממורה במסלול הנלווה לסופרים/משוררים

הוראת סדנאות כתיבה בשירה או בסיפורת לפי תחום ההתמחות של המורה וסדנאות מיוחדות על-פי צרכי
•
התוכנית .אם יתאפשר הדבר ילמד המורה בתוכנית הלימודים הרגילה של החוג לספרות שיעורים בתחום התמחותו
השתתפות פעילה של המורה בחיי החוג והפקולטה ,נוכחות בישיבות ובאירועים ,חברות בוועדות .מורה
•
במסלול הנלווה רשאי להשתתף במועצת הפקולטה אך לפי כללי האוניברסיטה אינו בעל זכות הצבעה
סיוע בייזום והדרכה של פרויקטים של החוג ושל הפקולטה בתחום הספרות והכתיבה היוצרת.
•
מורה במסלול הנלווה לא ינחה לבדו עבודות תיזה ודוקטורט ,אלא בשיתוף חבר/ת סגל קבוע
•

מסגרת ההעסקה

מורים במסלול הנלווה יועסקו בהיקף של חצי משרה וילמדו  4ש"ש ) 8נ"ז(.

