האגף האקדמי ,מזכירות מל"ג

ו' תמוז תשפ"ב
 05יולי 2022

לכבוד
חברי ועדת משנה תחומית בחינוך ,הוראה ,מדעי הרוח והאומנות
שלום רב,
הנדון :סדר יום לישיבת ועדת המשנה שתתקיים בי"ג בתמוז ,תשע"ג ()12.7.2022
הנכם מוזמנים לישיבת ועדת המשנה  ,שתיערך ביום שלישי י"ג בתמוז ,תשע"ג ( ,)12.7.2022בשעה  11:00בחדר
הישיבות תמר ,קומת כניסה ,בבניין המועצה.
סדר היום:
מידע:
.1
אישור פרוטוקול מישיבה מיום  –14.6.2022מצ"ב.
.2
הסמכות (קבועות/זמניות/הארכת הסמכות):
.3
 .3.1המלצה על הסמכה למכללה האקדמית לחינוך תלפיות להעניק תואר ראשון דו-חוגי (" (B.Ed.בוגר
בהוראה ובחינוך" בתושב"ע במסלול היסודי-חוות דעת סוקרים; (מסמך מס' -089מצ"ב) עולה למל"ג
באותו היום
 .3.2המלצה על הסמכה למכללה האקדמית בית ברל להעניק תואר שני ,ללא תזה" )M.Teach( ,מוסמך
בהוראת המתמטיקה" במסלול העל-יסודי -חוות דעת סוקרים; (מסמך מס' -102מצ"ב)
 .3.3המלצה על הסמכה זמנית (שניה) לשלוש שנים ,עד אוגוסט  ,2025למכללה האקדמית בית ברל להעניק
תואר שני ,ללא תזה" )M.Teach( ,מוסמך בהוראת המדעים" במסלול העל-יסודי -חוות דעת סוקרים;
(מסמך מס' -103מצ"ב)
 .3.4המלצה על הסמכה זמנית (ראשונה) לשלוש שנים ,עד אוגוסט  ,2025למכללה האקדמית גליל מערבי
להעניק תואר ראשון דו חוגי ( )B.A.בלקויי למידה -דוח הוועדה; (מסמך מס' -104מצ"ב)
 .3.5המלצה על הסמכה זמנית (ראשונה) לשנתיים ,עד יולי  ,2024למכללה האקדמית גליל מערבי להעניק
תואר שני ( )M.A.ללא תזה בניהול במערכות חינוך– דוח הוועדה; (מסמך מס' -105מצ"ב)
 .3.6המלצה על הסמכה "למרכז האקדמי לוינסקי-וינגיט" להעניק תואר שני ( )M.Edללא תזה בחינוך
לאורח חיים פעיל ובריא – חוות דעת הסוקרים; (מסמך מס' -106מצ"ב)
 .3.7המלצה על הסמכה זמנית (ראשונה) לשלוש שנים ,עד אוגוסט  ,2025למכללה האקדמית אחוה להעניק
תואר שני ( )M.Edללא תזה בייעוץ חינוכי – חוות דעת סוקרות; (מסמך מס' -107מצ"ב)
 .3.8המגמות שנפתחו במסגרת התואר השני בחינוך באוניברסיטת העברית והסמכת האוניברסיטה
להעניק בהן תואר( ;1מסמך מס' -109מצ"ב)
.4

אישור פרסום של תכניות לימודים/המלצות ועדת בדיקה:
 .4.1המלצה על מתן אישור פרסום והרשמה למכללה האקדמית בית ברל לפתוח תוכנית לתואר שני ,עם
וללא תזה" )M.Teach( ,מוסמך בהוראה" במסלול חינוך מיוחד -דוח הוועדה; (מסמך מס' -090מצ"ב)
עולה למל"ג באותו היום
 .4.2המלצה על מתן אישור פרסום והרשמה לסמינר הקיבוצים ,המכללה לחינוך ,לטכנולוגיה ולאמנויות
לפתוח תכנית לימודים לתואר שני ( ).M.Edעם תזה בחינוך לפעילות גופנית ולבריאות– דוח הוועדה;
(מסמך מס' -091מצ"ב) עולה למל"ג באותו היום
 .4.3המלצה על מתן אישור פרסום והרשמה למכללה האקדמית ספיר לפתוח תכנית לימודים לתואר שני
) (M.A.A.Tללא תזה בטיפול באומנויות  -אמנות חזותית – דו"ח הוועדה; (מסמך מס'  -092מצ"ב)
עולה למל"ג באותו היום

.5

שונות:
 .5.1בקשת האוניברסיטה העברית לשנות את שם התואר הראשון ( )B.A.ב"תולדות התאטרון" לתואר
ראשון ( )B.A.ב"לימודי התאטרון והמופע" ולהסמיכה להעניק תואר בשם זה – דיווח על משיכת
הבקשה; (מסמך מס'  -11191מצ"ב)

1 1לקויות למידה;  .2ייעוץ חינוכי;  .3למידה והוראה;  .4חינוך מיוחד;  .5מנהל ,מדיניות ומנהיגות בחינוך;
 .6לימודים משולבים;  .7חינוך יהודי
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 .5.2בקשת המכללה האקדמית בית ברל לשנות את שם התואר מוסמך בחינוך ( )M.Edעם וללא תזה
בתכנית הלימודים ב"הערכה ותכנון לימודים" לתואר מוסמך בחינוך ( )M.Ed.ב"חדשנות פדגוגית:
פיתוח ,ניהול והערכה" ולהסמיכה להעניק תואר בשם זה – דיווח על משיכת הבקשה; (מסמך מס'
-115מצ"ב)

בברכה,
בתיה הקלמן
ממונה תחום רוח וחינוך באגף האקדמי
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