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לכבוד
ועדת משנה תחומית בחינוך ,הוראה ,מדעי הרוח והאמנויות

י"ב אדר תשע"ח
 27פברואר 2018

שלום רב,
הנדון :סדר יום לישיבת ועדת המשנה שתתקיים י"ט באדר תשע"ח ()6.3.2018
הנכם מוזמנים לישיבת ועדת המשנה  ,שתיערך ביום שלישי י"ט באדר תשע"ח ( ,)6.3.2018בשעה  10:30בחדר
הישיבות תמר ,קומה ב' ,בבניין המועצה.
סדר היום:
 .1מידע:
 .2אישור פרוטוקול מישיבה מיום  - 6.2.2018מצ"ב.
 .3הסמכות (קבועות/זמניות/הארכת הסמכות):
 .3.1המלצה על מתן הסמכה זמנית (ראשונה) לשנתיים ,עד מרץ  ,2020למכללת לוינסקי לחינוך להעניק
תואר שני ( )M.Edעם תזה בחינוך מוסיקלי – דוח הוועדה( .מסמך מס' -9812מצ"ב)
 .3.2המלצה על מתן הסמכה למכללה האקדמית לחינוך ,מדעים וספורט אוהלו להעניק תואר שני
( )M.Edללא תזה בניהול וארגון מערכות חינוך – דוח הוועדה (מסמך מס' -9813מצ"ב)
 .3.3המלצה על מתן הסמכה זמנית (ראשונה) לשלוש שנים ,עד מרץ  ,2021למכללה האקדמית הרצוג
ירושלים (מיסודן של מכללות הרצוג וליפשיץ) להעניק תואר "בוגר בהוראה" ( )B.Ed.דו-חוגי
באזרחות למסלול העל-יסודי (ז'-י') – חוות דעת סוקרים( .מסמך מס' -9814מצ"ב)
 .3.4המלצה על מתן הסמכה זמנית (שנייה) לשנתיים ,עד מרץ  ,2020למכללה האקדמית לחינוך שאנן
להעניק תואר "בוגר בהוראה" ( )B.Ed.דו-חוגי בהיסטוריה למסלול העל-יסודי (ז'-י') – חוות דעת
סוקרים (מסמך מס' -9815מצ"ב)
 .3.5המלצה על מתן הסמכה זמנית (ראשונה) לשלוש שנים ,עד מרץ  ,2021לסמינר הקיבוצים ,המכללה
לחינוך ,לטכנולוגיה ולאמנויות להעניק תואר שני ( )M.Edעם תזה בחינוך סביבתי – חוות דעת
סוקרים( .מסמך מס' -9816מצ"ב)
 .3.6המלצה על מתן הסמכה זמנית (ראשונה) לשלוש שנים ,עד מרץ  ,2021לסמינר הקיבוצים ,המכללה
לחינוך ,לטכנולוגיה ולאמנויות להעניק תואר שני ( )M.Edעם תזה בחינוך מתמטי – חוות דעת
סוקרים( .מסמך מס' -9817מצ"ב)
 .4אישור פרסום של תכניות לימודים/המלצות ועדת בדיקה:
 .4.1המלצה על מתן אישור פרסום והרשמה למכללה האקדמית בית ברל ,לפתוח תכנית לימודים
לתואר שני ללא תזה (" )M.Teachמוסמך בהוראה" במסלול היסודי – דוח הוועדה (.מסמך מס'
-9790מצ"ב) עולה באותו יום למל"ג
 .4.2המלצה על מתן אישור פרסום והרשמה למכללה האקדמית כנרת לפתוח תכנית לימודים לתואר
שני ( )M.A.בלימודי ארץ ישראל– חוות דעת סוקרים( .מסמך מס' -9792מצ"ב) עולה באותו יום
למל"ג
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 .5הרכבי ועדות
 . .5.1אישור הרכב וועדה לבדיקת בקשת האוניברסיטה העברית לפתוח תכנית לימודים לתואר שלישי
 .Ph.Dבתחום הקומפוזיציה בשיתוף האקדמיה למוסיקה ולמחול בירושלים – עדכון( .מסמך מס'
-9793מצ"ב) עולה באותו יום למל"ג
 .6שונות
 .6.1תכנון הפיתוח האקדמי בתכנית הרב שנתית ,דיון בתכניות שטרם התקבלה החלטה לגביהן בשל
סוגיות אקדמיות( .מסמך מס' -9810מצ"ב)

בברכה
בתיה הקלמן
ממונה תחום רוח  ,חינוך ואמנויות באגף האקדמי
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