האגף האקדמי ,מזכירות מל"ג

י"ב ניסן ,תשפ"א
 25מרץ2021 ,
לכבוד
חברי ועדת המשנה תחומית בחינוך ,הוראה ,מדעי הרוח והאומנות
שלום רב,
הנדון :סדר יום לישיבת ועדת המשנה שתתקיים ביום שלישי ,כ"ד בניסן תשפ"א ()6.4.2021
הנכם מוזמנים לישיבת ועדת המשנה  ,שתיערך ביום שלישי ,כ"ד בניסן תשפ"א ( ,)6.4.2021בשעה 10:30
באמצעות .Zoom
סדר היום:
 .1מידע
 .2אישור פרוטוקול מישיבה מיום -23.2.2021מצ"ב.
 .3הסמכות (קבועות/זמניות/הארכת הסמכות):
 .3.1המלצה על הסמכה להעניק תואר "בוגר בהוראה ובחינוך" ( )B.Ed.בהוראת העברית כשפה זרה שנייה
במסלול רב-גילאי למכללה האקדמית הערבית לחינוך – חיפה – חוות דעת סוקרים; (מסמך מס'
-10985מצ"ב)
 .3.2המלצה על הסמכה להעניק תואר "בוגר בהוראה ובחינוך" ( )B.Ed.בהוראת הערבית במסלול רב גילאי
למכללה האקדמית הערבית לחינוך – חיפה – חוות דעת סוקרים; (מסמך מס' -10986מצ"ב)
 .3.3המלצה על הסמכה /הסמכה זמנית להעניק תואר "בוגר בהוראה ובחינוך" ( )B.Ed.דו-חוגי בלימודי
ארץ ישראל למכללת אוהלו – חוות דעת סוקרים; (מסמך מס' -10987מצ"ב)
 .3.4המלצה על מתן הסמכה/אי הסמכה להעניק תואר "בוגר בהוראה ובחינוך" ) (B.Ed.דו-חוגי בתרבות
ישראל ומורשתו במסלול היסודי (א'-ו') ובמסלול העל-יסודי (ז'-י') למכללה האקדמית לחינוך גורדון
– חוות דעת סוקרים; (מסמך מס' -10988מצ"ב)
 .3.5המלצה על הסמכה זמנית שניה לסמינר הקיבוצים ,המכללה לחינוך ,לטכנולוגיה ולאמנויות להעניק
תואר שני ( )M.Edעם תזה בחינוך סביבתי – דוח ועדה; (מסמך מס' -10954מצ"ב) עולה באותו יום
למל"ג
 .3.6בקשת מכללת לוינסקי לחינוך לשנות את שם התואר מוסמך בחינוך ( )M.Edבלמידה והוראה לתואר
מוסמך בחינוך ( )M.Ed.במנהיגות בחינוך ולהסמיכה להעניק תואר בשם זה – המשך דיון (מסמך מס'
 – 10863מצ"ב)
 .4אישור פרסום של תכניות לימודים/המלצות ועדת בדיקה:
 .4.1המלצה על אישור פרסום והרשמה לסמינר הקיבוצים ,המכללה לחינוך ,לטכנולוגיה ולאמנויות לפתוח
תכנית לתואר שני ( )M.Edעם תזה בהערכה בחינוך; (מסמך מס' -10989מצ"ב)
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 .5הרכבי ועדות/סוקרים:
 .5.1אישור סוקרים לבדיקת בקשת סמינר הקיבוצים ,המכללה לחינוך ,לטכנולוגיה ולאמנויות לקבל
הסמכה להעניק תואר "בוגר בהוראה ובחינוך" ( )B.Ed.דו חוגי בחינוך; (מסמך מס' -10990מצ"ב)
 .5.2אישור סוקרים לבדיקת בקשת אוניברסיטת תל-אביב לשנות את שם התכנית לתואר ראשון
"באנגלית" לתואר ראשון "בספרות אנגלית ולימודים אמריקניים" ולהסמיכה להעניק תואר זה;
(מסמך מס' -10956מצ"ב) עולה באותו יום למל"ג
 .5.3אישור סוקרות לבדיקת בקשת המכללה האקדמית דוד ילין לפתוח תכנית לימודים לתואר שני M.Ed
בחינוך לגיל הרך; (מסמך מס' -10957מצ"ב) עולה באותו יום למל"ג
 .5.4אישור סוקרות לבדיקת בקשת המכללה האקדמית לחינוך קיי לפתוח תכנית לימודים לתואר שני
 M.Edבמגוון ושוויון חינוכי; (מסמך מס' -10958מצ"ב) עולה באותו יום למל"ג
 .6שונות:
 .6.1יישום המתווה שנקבע להכשרה להוראה לחוג לחינוך ליסודי (א'-ו') – בהמשך להחלטת המתווים
בהוראה מיום ( ;23.2.21מסמך מס' -10955מצ"ב) עולה באותו יום למל"ג
 .6.2המלצה לאפשר להמשיך לקיים תכנית השלמה לתואר "בוגר בהוראה ובחינוך" ( )B.Ed.בתנ"ך
ולימודים כלליים במסגרת המח"ר בקמפוס נוות ישראל (לנשים) למכללה האקדמית הרצוג מיסודן
של מכללות ליפשיץ והרצוג – חוות דעת סוקר; (מסמך מס' -10991מצ"ב)
 .6.3המלצה לאפשר להמשיך לקיים תכנית השלמה "ממורה מוסמך בכיר" לתואר ראשון "בוגר בהוראה
ובחינוך" ( )B.Ed.בגיל הרך במסלול הגן (לידה –  )6לאוכלוסייה החרדית (נשים) המתקיימת במכללה
האקדמית בית ברל– חוות דעת סוקרת; (מסמך מס' -10992מצ"ב)
 .6.4המלצה לאפשר להמשיך לקיים תכנית השלמה "ממורה מוסמך בכיר" לתואר ראשון "בוגר בהוראה
ובחינוך" ( )B.Ed.דו-חוגי בחינוך מיוחד ( )6-21לאוכלוסייה החרדית (גברים) המתקיימת במכללה
האקדמית בית ברל– חוות דעת סוקרת; (מסמך מס' -10993מצ"ב)
 .6.5דיווח – הודעת מכללת לוינסקי לחינוך על סגירת תכנית הלימודים לתואר "מוסמך בהוראה"
( )M.Teach.במסלול היסודי; (מסמך מס' -10994מצ"ב)

בברכה

בתיה הקלמן
ממונה בכירה תחום רוח ,חינוך ,הוראה ואומנויות
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