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 כ"ט כסלו, תשפ"א
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 לכבוד
 ועדת משנה תחומית בחינוך, הוראה, מדעי הרוח והאומנות

 
 שלום רב,

 
 הנדון: סדר יום לישיבת ועדת המשנה שתתקיים ביום שלישי ז בטבת תשפ"א )22.12.2020(

 
 11:00בשעה  ,(22.12.2020) תשפ"א כסלו' בכשלישי הנכם מוזמנים לישיבת ועדת המשנה , שתיערך ביום 

 ZOOMבאמצעות 
 

 סדר היום:
 מידע: .1
 מצ"ב. –24.11.2020אישור פרוטוקול מישיבה מיום  .2
 (:הסמכותהסמכות )קבועות/זמניות/הארכת  .3

( להעניק תואר "בוגר 2023הסמכה זמנית )שנייה(, לשלוש שנים )עד דצמבר  מתן המלצה על .3.1
מכללת סמינר הקיבוצים, המכללה לחינוך, לחוגי בניהול עסקי חברתי -( דו.B.Edבהוראה" )

 עולה באותו יום למליאה  מצ"ב(-10845; )מסמך מס' חוו"ד סוקרים – לטכנולוגיה ואמנויות
( עם תזה בחינוך M.Edעל מתן הסמכה למכללת לוינסקי לחינוך להעניק תואר שני )המלצה  .3.2

 עולה באותו יום למליאהמצ"ב( -א'10832)מסמך מס'  ;המשך דיון –הוועדה דוח  –מוסיקלי 
לתואר שני  לשנות את שם התכנית חיפה-בקשת המכללה האקדמית הערבית לחינוך בישראל .3.3

(M.Edללא תזה )  עם ציון התמחויות ע"ג  )ערבית, עברית, אנגלית(" ל"חינוך לשוני"ב"חינוך לשוני
עולה באותו היום  מצ"ב(-10844; )מסמך מס' ולהסמיך אותה להעניק תואר בשם זה התואר

 למליאה
אלאקסימי מכללה אקדמית לחינוך לשנות את שם תכנית הלימודים לתואר "בוגר  בקשת  .3.4

( B.Edי'( לתואר "בוגר בהוראה" )-יסודי )ז'-במסלול העל.( במחשבים ומתמטיקה B.Edבהוראה" )
; )מסמך מס' להעניק תואר בשם זה ולהסמיכה י'(-יסודי )ז'-חוגי במחשבים במסלול העל-דו

   מצ"ב(-10862
תכנית ב( M.Edתואר מוסמך בחינוך )הבקשת המכללה האקדמית לחינוך לוינסקי לשנות את שם  .3.5

ולהסמיכה להעניק  ( במנהיגות בחינוך.M.Edוסמך בחינוך )בלמידה והוראה לתואר מהלימודים 
 מצ"ב(-10863; )מסמך מס' תואר בשם זה

 
 אישור פרסום של תכניות לימודים/המלצות ועדת בדיקה: .4

מכללה האקדמית הדתית לחינוך שאנן לפתוח תכנית המלצה על מתן אישור פרסום והרשמה ל .4.1
בחינוך בלתי פורמלי )חינוך חברתי קהילתי ונוער .( B.Edלימודים לתואר ראשון "בוגר בהוראה" )

-10864; )מסמך מס' חוות דעת סוקרים – חוגית –במצבי סיכון( במסלול העל יסודי במתכונת דו 
 מצ"ב(

 
 ועדות/סוקרים: הרכביאישור  .5

( עם .M.Aלהעניק תואר שני )בשומרון אישור הרכב ועדה לבחינת מתן הסמכה לאוניברסיטת אריאל  . 5.1
  למליאה עולה באותו היום מצ"ב(-10846; )מסמך מס' ה במורשת ישראלוללא תז

בקשת סמינר הקיבוצים לאישור קבלת פטור של שליש מנ"ז לתואר ראשון  לבדיקתסוקרת  אישור   5.2
(B.Ed.Danceבהוראת מחול ותנועה על בסיס לימודים לא )- אקדמיים עבור בוגרי תכניות תעודה

 מצ"ב(-10865מס' ; )מסמך ולימודים רלוונטיים
 

 שונות. .6
( B.Edהשלמה לתואר ראשון "בוגר בהוראה" )התכנית לימודי את המלצה לא לאפשר לקיים  .6.1

 –בחינוך מיוחד והגיל הרך במסלול הגן במסגרת מבח"ר למכללה האקדמית לחינוך תלפיות 
    מצ"ב(-10866; )מסמך מס' חוות דעת סוקרת
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ילין להמשיך לקיים לימודים מחוץ לקמפוס במסגרת בקשת המכללה האקדמית לחינוך ע"ש דוד  .6.2
-א'10716; )מסמך מס' ( במזרח ירושלים21 - 6.( בחינוך מיוחד )B.Edתואר "בוגר בהוראה" )

 מצ"ב(
בקשת מכללה ירושלים להמשיך לקיים לימודים מחוץ לקמפוס במסגרת תואר "בוגר בהוראה"  .6.3

(B.Ed.( "בתנ"ך, תואר "בוגר בהוראה )B.Ed. )( "בתושב"ע, ותואר "בוגר בהוראהB.Ed. במחשבת )
 מצ"ב(-א'10717; )מסמך מס' ישראל באילת
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 בתיה הקלמן
 אקדמי אגף חינוך הוראה מדעי הרוח ואמנות, תחום  בכירה ממונה

 


