
 
 

P.O.B 4037, Jerusalem 91040, ISRAEL. Fax: +972-(0)2-5094403, Tel: +972-(0)2-5094402  .טל91040, ירושלים 4037ת.ד ,.  

www.che.org.il   |    email: academi@che.org.il 

 

 , מזכירות מל"גהאקדמי האגף

 כ"ה בתמוז תשע"ח
 2018ביולי  13

 
 לכבוד

 מנותהרוח והאועדת משנה תחומית בחינוך, הוראה, מדעי 
 

 שלום רב,
 

 הנדון: סדר יום לישיבת ועדת המשנה שתתקיים ביום שלישי ה' באב תשע"ח )17.7.2018 (
 

בחדר  3011:בשעה  (, 17.7.2018) חתשע" באבה' שלישי הנכם מוזמנים לישיבת ועדת המשנה , שתיערך ביום 
', בבניין המועצה.א, קומה ( תמר) הישיבות ה  

 
 סדר היום:

 מידע: .1
 מצ"ב. 26.6.2018אישור פרוטוקול מישיבה מיום  .2
 הסמכות )קבועות/זמניות/הארכת הסמכות(: .3

, למכללה האקדמית  הערבית לחינוך 2021ה זמנית )ראשונה( לשלוש שנים, עד יולי כמהסהמלצה על  .3.1
; )מסמך דוח הוועדה – יסודי-( למסלול העלM.Teachלהעניק תואר "מוסמך בהוראה" ) ,חיפה -

 .ל"געולה באותו יום למ ;מצ"ב( – 9978מס' 
חוגי -( דוB.Edהסמכה למכללה האקדמית לחינוך גורדון להעניק תואר "בוגר בהוראה" )המלצה על  .3.2

 מצ"ב(. – 9986)מסמך מס'  דוח הוועדה; – (ט'-'יסודי )ז-בתקשורת למסלול העל
, למכללת הרצוג מיסודן של 2021, עד אוגוסט שלוש שניםהמלצה על הסמכה זמנית )ראשונה( ל .3.3

לבית הספר העל  ( ללא תזה בהוראת מתמטיקהM.Edוהרצוג להעניק תואר שני )מכללות ליפשיץ 
 .מצ"ב( – 9987; )מסמך מס' חוות דעת סוקרים – יסודי

, למכללה האקדמית הערבית 2021, עד אוגוסט לוש שניםהמלצה על הסמכה זמנית )ראשונה( לש .3.4
ידה בשפה הערבית: הערכה ( ללא תזה בלקויות למM.Edחיפה להעניק תואר שני )-לחינוך בישראל

 .מצ"ב( – 9988; )מסמך מס' חוות דעת סוקרים –והתערבות חינוכית 
, לסמינר הקיבוצים, המכללה 2021המלצה על הסמכה זמנית )ראשונה( לשלוש שנים, עד אוגוסט  .3.5

דוח  –( עם תזה באוריינות חזותית בחינוך M.Edלחינוך, לטכנולוגיה ולאמנויות להעניק תואר שני )
 מצ"ב(. –  1002)מסמך מס' ועדה; הו

, לסמינר הקיבוצים, המכללה 2021המלצה על הסמכה זמנית )ראשונה( לשלוש שנים, עד אוגוסט  .3.6
עם תזה בהוראת מדעי הרוח בגישה רב  (M.Edלחינוך, לטכנולוגיה ולאמנויות להעניק תואר שני )

 מצ"ב(. -1003תחומית; )מסמך מס'  
 לימודים/המלצות ועדת בדיקה:אישור פרסום של תכניות  .4

( ללא תזה בחינוך M.Edהמלצה על מתן אישור פרסום ורישום לתכנית הלימודים לתואר שני ) .4.1
; חוות דעת סוקרים –חברה, סביבה, בריאות של המכללה האקדמית לחינוך ע"ש דוד ילין  -לקיימות 

 .מצ"ב( – 9989)מסמך מס' 
שני לתואר תכנית לימודים על מתן אישור פרסום והרשמה למכללה האקדמית ספיר לפתוח  המלצה .4.2

(..AM) עולה באותו יום  מצ"ב( ; –  9979; )מסמך מס' חוות דעת סוקרים – לימודי תרבותב ללא תזה
 למל"ג

 שונות. .5
 (B.Ed.אפרתה לשנות את שם תכנית הלימודים לתואר "בוגר בהוראה" )-בקשת מכללת אמונה .5.1

עולה ב;( מצ"ב  -9957( בתקשורת חזותית )מסמך מס' B.Ed.בעיצוב גרפי לתואר "בוגר בהוראה" )
 באותו יום למל"ג

 ב ב ר כ ה
 
 

 בתיה הקלמן
 באגף האקדמי , חינוך, הוראה ואמנויות ממונה תחום רוח

 


