האגף האקדמי ,מזכירות מל"ג

כ"ה סיון ,תש"פ
 17יוני2020 ,

לכבוד
ועדת משנה תחומית בחינוך ,הוראה ,מדעי הרוח והאומנות
שלום רב,
הנדון :סדר יום לישיבת ועדת המשנה שתתקיים ביום שלישי כ"ד בסיון תש"פ ()23.6.2020
הנכם מוזמנים לישיבת ועדת המשנה  ,שתיערך ביום שלישי א' בתמוז תש"פ ( ,)23.6.2020בשעה 10:30
באמצעות אפליקציית זום .לכניסה לישיבה אנא לחצו על הקישור הבא:
https://zoom.us/j/94776168974
סדר היום:
 .1מידע.
 .2אישור פרוטוקול מישיבה מיום - 26.5.2020מצ"ב.
 .3הסמכות (קבועות/זמניות/הארכת הסמכות):
 .3.1המלצה על הסמכה למכללת אורנים להעניק תואר שני ( )M.Ed.עם תזה בהוראה רב תחומית במדעי
הרוח – דוח הוועדה; (מסמך מס' -10645מצ"ב) עולה למל"ג באותו יום
 .3.2המלצה על הסמכה זמנית (ראשונה) לשלוש שנים ,עד יוני  ,2023למכללה האקדמית לחינוך גורדון
להעניק תואר "בוגר בהוראה" ( )B.Ed.במתכונת דו-חוגית ,בחינוך חברתי קהילתי למסלול העל יסודי
(ז'-י') – דוח הוועדה;(מסמך מס' -10679מצ"ב)
 .3.3המלצה על הסמכה זמנית/הסמכה למכללת הרצוג מיסודן של מכללות ליפשיץ והרצוג להעניק תואר
שני ( )M.Edללא תזה בחינוך מיוחד – חוות דעת סוקרות; (מסמך מס' -10680מצ"ב)
 .3.4המלצה על הסמכה למכללה האקדמית גליל מערבי להעניק תואר ראשון ( )B.A.בלימודי תיאטרון –
חוות דעת סוקרות; (מסמך מס' -10685מצ"ב)
 .3.5המלצה על הסמכה למכללה האקדמית לחינוך גורדון להעניק תואר "מוסמך בהוראה" ()M.Teach.
למסלול העל-יסודי – חוות דעת סוקרים; (מסמך מס' -10681מצ"ב)
 .3.6המלצה על הסמכה זמנית (שנייה) לשנתיים ,עד יוני  ,2022לאלקאסמי מכללה אקדמית לחינוך להעניק
תואר "מוסמך בהוראה" ( )M.Teach.למסלול העל-יסודי  -המשך דיון (מסמך  10164מצ"ב).
 .3.7המלצה על הסמכה למכללת גבעת וושינגטון להעניק תואר שני ( )M.Edללא תזה בהוראת תנ"ך,
מחקרו ,פרשנותו וערכיו – חוות דעת סוקרים;(מסמך מס' -10682מצ"ב)
 .4הרכבי ועדות/סוקרים:
 .4.1אישור סוקרים לבדיקת בקשת אוניברסיטת אריאל לקבל הסמכה להעניק תואר ראשון ()B.A.
במתכונת דו חוגית בהיסטוריה של עם ישראל בעת החדשה ; (מסמך מס'  - 10622מצ"ב) עולה למל"ג
באותו יום
 .4.2אישור הרכב ועדה לבדיקת בקשתה של מכללת לוינסקי לחינוך לקבל הסמכה להעניק תואר שני
( )M.Edעם תזה בחינוך מוסיקלי; (מסמך מס' -10646מצ"ב) עולה למל"ג באותו יום
 .4.3אישור סוקרים לבדיקת בקשתה של מכללת אורות ישראל לפתוח תכנית לימודים לתואר שני ()M.Ed
ללא תזה בהוראת היסטוריה; (מסמך מס' -10647מצ"ב)עולה למל"ג באותו יום
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 .4.4אישור הרכב ועדה לבדיקת בקשתה של סמינר הקיבוצים ,המכללה לחינוך ,לטכנולוגיה ולאמנויות,
לקבל הסמכה להעניק תואר שני ( )M.Edעם תזה בחינוך מתמטי לביה"ס היסודי; (מסמך מס' -10648
מצ"ב) עולה למל"ג באותו יום
 .5שונות.
 .5.1דיווח של הקריה האקדמית אונו על יישום תכניות הלימודים שהתקיימו במסגרת המכללה האקדמית
לחברה ואומנויות (בהמשך להחלטת מל"ג מיום  :12.2.19יישום המתווה למיזוג המכללה האקדמית
לחברה ואמנויות עם הקריה האקדמית אונו); (מסמך מס' -10683מצ"ב)
 .5.2בקשת האוניברסיטה העברית להמשיך לקיים את התכנית הייחודית לתעודת הוראה להכשרת
אקדמאים להוראת עברית לדוברי ערבית; (מסמך מס' -10684מצ"ב)
 .5.3בקשת האוניברסיטה הפתוחה לשנו את שם תכנית הלימודים לתואר ראשון בהיסטוריה של המזרח
התיכון ותרבויותיו לתואר ראשון היסטוריה של המזה"ת; (מסמך מס' -10649מצ"ב) עולה למל"ג
באותו יום
 .5.4בקשה לאישור קבלת פטור של שליש מנ"ז לתואר ראשון על בסיס לימודים לא-אקדמיים לבוגרי
תכניות תעודה ולימודים רלוונטיים בתכנית לתואר ראשון  B.Ed.F.Aבהוראת אמנות הבמה בסמינר
הקיבוצים; (מסמך מס' -10650מצ"ב) עולה למל"ג באותו יום
 .5.5בקשה לאישור קבלת פטור של שליש מנ"ז לתואר ראשון על בסיס לימודים לא-אקדמיים לבוגרי
תכניות תעודה ולימודים רלוונטיים בתכנית לתואר ראשון  B.Ed.Danceבהוראת מחול ותנועה בסמינר
הקיבוצים; (מסמך מס' -10651מצ"ב) עולה למל"ג באותו יום

בברכה
בתיה הקלמן
ממונה בכירה תחום חינוך הוראה מדעי הרוח ואמנות,
אגף האקדמי
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