
 
 

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

 
 
 

 "ח אלול תש"פי
 2020ספטמבר  07

 
 

 לכבוד
 ועדת משנה תחומית בחינוך, הוראה, מדעי הרוח והאומנות

 
 שלום רב,

 
 (15.9.2020כ"ו באלול  תש"פ ) שתיערך ביום שלישיסדר יום לישיבת ועדת המשנה הנדון: 

 
באלול   הכ" שלישי, שתיערך ביום התחומית בחינוך הוראה רוח ואומנותהנכם מוזמנים לישיבת ועדת המשנה 

 ZOOMבאמצעות  11:00, בשעה (15.9.2020תש"פ )
  
 סדר היום:

 .מידע .1
  מצ"ב- 18.8.2020 אישור פרוטוקול מישיבה מיום  .2
 (:הסמכות )קבועות/זמניות/הארכת הסמכות .3

המכללה , לסמינר הקיבוצים, 2023, עד ספטמבר לשלוש שנים הסמכה זמנית )ראשונה(המלצה על  .3.1
( M.Teach, להעניק תואר "מוסמך בהוראת המתמטיקה" )לחינוך, לטכנולוגיה ולאמנויות

  עולה למל"ג באותו יום מצ"ב(-10751; )מסמך מס' חוו"ד סוקרים –יסודי -במסלול העל
לאוניברסיטת  2023)ראשונה( לשלוש שנים, עד ספטמבר  המלצה על מתן הסמכה/הסמכה זמנית .3.2

עולה למל"ג באותו  מצ"ב(-10766; )מסמך מס' .( דו חוגי בחינוךB.Aאריאל להעניק תואר ראשון )
 יום

 אישור פרסום והרשמה .4
המלצה על מתן אישור פרסום והרשמה למכללה האקדמית לישראל לפתוח תכנית לימודים לתואר  .4.1

 מצ"ב(-10753; )מסמך מס' דוח הוועדה – טליתיללא תזה בטכנולוגיות למידה דיג( .M.Aשני )
 עולה למל"ג באותו יום 

 :סוקרים/הרכבי ועדות .5
אישור סוקרים לבדיקת בקשתה של מכללת אוהלו לקבל הסמכה להעניק תואר "בוגר בהוראה"  .5.1

(B.Ed.דו )-עולה למל"ג  מצ"ב(-10755; )מסמך מס' חוגי בלימודי ארץ ישראל במסלול העל יסודי
 באותו יום

אישור סוקרים לבדיקת בקשת סמינר הקיבוצים, המכללה לחינוך, לטכנולוגיה ולאמנויות לפתוח  .5.2
 מצ"ב(-10780; )מסמך מס' ( עם תזה בהערכה בחינוךM.Edתכנית לימודים לתואר שני )

"בוגר אשון תואר רסוקרים לבדיקת מתן הסמכה למכללה האקדמית גורדון להעניק אישור  .5.3
יסודי -ו'( ובמסלול העל-בתרבות ישראל ומורשתו במסלול היסודי )א'חוגי -דו (.B.Ed) בהוראה"

 עולה למל"ג באותו יום מצ"ב(-10766; )מסמך מס' י'(-)ז'
 שונות: .6

 ולימודים אנגלית ספרות"ל באנגלית הראשון התואר כינוי לשינויבקשת אוניברסיטת תל אביב  .6.1
   מצ"ב(-10781מס' ; )מסמך "אמריקניים
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 בתיה הקלמן
 אקדמי אגף חינוך הוראה מדעי הרוח ואמנות, תחום  בכירה ממונה

 
 
 
 


