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לכבוד
ועדת משנה תחומית בחינוך ,הוראה ,מדעי הרוח והאומנות
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שלום רב,
הנדון :סדר יום לישיבת ועדת המשנה שתתקיים ביום שלישי י"ג בתמוז תשע"ח ()26.6.2018
הנכם מוזמנים לישיבת ועדת המשנה  ,שתיערך ביום שלישי י"ג בתמוז תשע"ח ( ,)26.6.2018בשעה 11:30
בחדר הישיבות תמר ,קומת כניסה ,בבניין המועצה.
סדר היום
מידע:
.1
אישור פרוטוקול מישיבה מיום  -29.5.2018יופץ בהמשך.
.2
הסמכות (קבועות/זמניות/הארכת הסמכות):
.3
 3.1המלצה על הסמכה למכון הטכנולוגי בחולון להעניק תואר שני ( )M.A.ללא תזה בטכנולוגיות למידה
– חוות דעת סוקרים( .מסמך מס' -9955מצ"ב) עולה באותו יום למל"ג
 3.2המלצה על הארכת הסמכה זמנית לשנה ,עד יוני  ,2019למכללת גבעת וושינגטון להעניק תואר
ראשון "בוגר בהוראה" ( )B.Ed.במתמטיקה למסלול העל-יסודי (ז'-י') במתכונת דו-חוגית( .מסמך
מס' -9956מצ"ב) עולה באותו יום למל"ג
 3.3הארכת ההסמכה לבצלאל – אקדמיה לאמנות ועיצוב ירושלים להעניק תואר שני ()M.Urb.Des.
ללא תזה בעיצוב אורבני – דיון נוסף בעקבות מכתב רקטור ומשנה לנשיא( .מסמך מס' -9922מצ"ב)
 3.4תכנית הלימודים לתואר שני ( )M.Edעם תזה בייעוץ חינוכי של מכללת אורנים (מסמך מס' -9925
מצ"ב)
אישור פרסום של תכניות לימודים/המלצות ועדת בדיקה:
.4
 4.1המלצה על מתן אישור פרסום והרשמה למכללה האקדמית לחינוך לוינסקי לפתוח תכנית לימודים
לתואר מוסמך בהוראה ( )M.Teachלמסלול היסודי (א'-ו') – דוח הוועדה( .מסמך מס' -9968מצ"ב)
עולה באותו יום למל"ג
 4.2אישור פרסום והרשמה לתכנית הלימודים לתואר שני ( ).M.Edבחינוך לעיצוב של מהמרכז האקדמי
לעיצוב ולחינוך ויצו חיפה – חוות דעת סוקרים( .מסמך מס' -9972מצ"ב)
הכרה בתואר של מוסדות המוכרים ע"י מל"ג יו"ש:
.5
 5.1המלצה על הכרה בתואר ראשון "בוגר בהוראה" ( ).B.Edבמחשבת ישראל במתכונת דו-חוגית של
מכללת הרצוג (גוש עציון) ,בהמשך להסמכה שניתנה על ידי מל"ג יו"ש ,ומתן הסמכה למכללת
הרצוג (ירושלים) מיסודן של מכללת ליפשיץ ומכללת הרצוג להעניק את התואר( .מסמך מס' -9969
מצ"ב)
שונות
.6
 6.1המלצת הוועדה לבחינת יישום הדגם המנחה לתכניות לימודים לתואר "בוגר בהוראה" ().B.Ed
במתמטיקה למסלול העל-יסודי (ז'-י') במכללות האקדמיות לחינוך – המשך הדיווחים של
המכללות( .מסמך מס' -9970מצ"ב)
 6.2בקשת מכללת אמונה-אפרתה לשנות את שם תכנית הלימודים לתואר "בוגר בהוראה" בעיצוב גרפי
לתואר "בוגר בהוראה" בתקשורת חזותית( .מסמך מס' -9957מצ"ב) עולה באותו יום למל"ג
 6.3הארכת תוקף האישור לקיום לימודי השלמה ממורה מוסמך בכיר לתואר "בוגר בהוראה" ()B.Ed
למגזר החרדי – הוראת מעבר בהמשך להחלטת מל"ג מיום ( .6.3.18מסמך מס' -9958מצ"ב-יופץ
בהמשך) עולה באותו יום למל"ג
בברכה
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