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 לכבוד
  תיומנוהרוח והא ועדת משנה תחומית בחינוך, הוראה, מדעי 

 
 שלום רב,

 הנדון: סדר יום לישיבת ועדת המשנה שתתקיים ט' באייר תשע"ח )24.4.2018(
 

בחדר  0011:בשעה  ,(8.2014.24) חתשע" ט' באיירביום שלישי הנכם מוזמנים לישיבת ועדת המשנה , שתיערך 
, בבניין המועצה.קומת כניסה, תמרהישיבות   

 

 סדר היום:
  מידע: .1
 מצ"ב. - 6.3.2018  פרוטוקול מישיבה מיוםאישור  .2
 (:הסמכות )קבועות/זמניות/הארכת הסמכות .3

-דו( .B.Ed" )בהוראה בוגר" תואר להעניק לחינוך גורדון האקדמית למכללה הסמכהמתן  על המלצה .3.1
 מצ"ב(-9861חוות דעת סוקרים. )מסמך מס'  – '(י-'ז) יסודי-העל במסלול, במקרא חוגי

למכללה האקדמית לחינוך , 2021לשלוש שנים, עד אפריל  )ראשונה(, מתן הסמכה זמניתהמלצה על  .3.2
דוח הוועדה.  –במסלול העל יסודי  (M.Teachדוד ילין להעניק תואר "מוסמך בהוראה" ) ע"ש

 מצ"ב(-9862מסמך מס' )
, למכללה האקדמית אחוה 2021המלצה על מתן הסמכה זמנית )ראשונה(, לשלוש שנים, עד אפריל  .3.3

-9863מסמך מס' דוח הוועדה. ) –במסלול העל יסודי  (M.Teachלהעניק תואר "מוסמך בהוראה" )
 מצ"ב(

למכללה האקדמית לחינוך , 2021המלצה על מתן הסמכה זמנית )ראשונה(, לשלוש שנים, עד אפריל  .3.4
במסלול היסודי  וטכנולוגיה חוגי במדע-דו (.B.Ed, להעניק תואר "בוגר בהוראה" )גבעת וושינגטון

 מצ"ב(-9864דוח הוועדה. )מסמך מס'  –ו'( -)א'
( .B.Edמית לחינוך אוהלו להעניק תואר "בוגר בהוראה" )האקדהמלצה על מתן הסמכה למכללה  .3.5

 מצ"ב(-9865סוקרות. )מסמך מס' חוות דעת  –( 6-21חוגי בחינוך מיוחד )-דו
למכללה האקדמית לחינוך , 2021המלצה על מתן הסמכה זמנית )ראשונה(, לשלוש שנים, עד אפריל  .3.6

מסמך דוח הוועדה. ) –חוגי בלימודי ארץ ישראל -( דו.B.Edאוהלו להעניק תואר "בוגר בהוראה" )
 מצ"ב(-9866מס' 

( בלימודי ארץ ישראל, .B.Aראשון )מתן הסמכה למכללה האקדמית אשקלון להעניק תואר המלצה  .3.7
 מצ"ב(-9869)מסמך מס' חוות דעת סוקרים.  – במתכונת דו חוגית

המלצה על מתן הסמכה לסמינר הקיבוצים המכללה לחינוך, לטכנולוגיה ולאמנויות להעניק תואר  .3.8
 מצ"ב(-9867)מסמך מס' . עת סוקריםחוות ד –( ללא תזה בהערכה בחינוך M.Edשני )

 אישור פרסום של תכניות לימודים/המלצות ועדת בדיקה: .4
סמינר הקיבוצים המכללה לחינוך לטכנולוגיה להמלצה על מתן אישור פרסום והרשמה  .4.1

מתמטיקה מוסמך בהוראת ה (M.Teach) ללא תזה  תכנית לימודים לתואר שני , לפתוחולאמנויות
   יום למל"ג עולה באותו מצ"ב(-9838דוח הוועדה. )מסמך מס'  – מסלול העל יסודיב

המלצה על אי מתן אישור פרסום ורישום למכללה ירושלים לפתוח תכנית לימודים לתואר שני  .4.2
(M.Ed ) נציגי המוסד ויו"ר הוועדה  13:00לשעה  מוזמנים ;דוח הוועדה –בייעוץ חינוכי ללא תזה

 מצ"ב(-9868. )מסמך מס' המקצועית
 שונות: .5

 הערבית לשפה וחברה בחינוך (.B.A) ראשון לתואר הלימודים תכנית את להסב לאפשר המלצה .5.1
עולה באותו יום  מצ"ב(-9839)מסמך מס' . בקמפוס המכללה בירושלים אונו האקדמית לקריה
   למל"ג

של  ( בחקר פולקלור ותרבות עממית )עם וללא תזה(.M.Aלימודים לתואר שני )התכנית  .5.2
   עולה באותו יום למל"ג מצ"ב(-9856. )מסמך מס' האוניברסיטה העברית
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 החלטה התקבלה שטרם בתוכניות הדיון משךה - שנתית הרב בתוכנית האקדמי הפיתוח תכנון .5.3
 (ב"מצ-9810מסמך מס' ). אקדמיות סוגיות בשל לגביהן
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