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שלום רב,
הנדון :סדר יום לישיבת ועדת המשנה שתתקיים ב' בכסלו תשע"ח ()28.11.2017
הנכם מוזמנים לישיבת ועדת המשנה  ,שתיערך ביום שלישי ב' בכסלו תשע"ח ( ,)28.11.2017בשעה 12:00
בחדר הישיבות תמר  ,קומה א' ,בבניין המועצה.
סדר היום:
מידע:
.1
אישור פרוטוקול מישיבה מיום  - 31.10.2017מצ"ב.
.2
הסמכות (קבועות/זמניות/הארכת הסמכות):
.3
 .3.1המלצה על מתן הסמכה זמנית (ראשונה) לשנתיים ,עד דצמבר  ,2019להעניק תואר שני ()M.Ed
ללא תזה בלקויות למידה :אבחון והתערבות חינוכית של מכללת סכנין להכשרת עובדי הוראה ;
(מסמך מס'  – 9674מצ"ב); עולה באותו היום למל"ג
 .3.2המלצה על הארכת הסמכה זמנית (הסמכה שנייה) בשנתיים (עד דצמבר  )2019למכללה
האקדמית לחינוך חמדת הדרום להעניק תואר שני ( )M.Edללא תזה בתרבות היהודית בזיקתה
אל התנ"ך והוראתה; (מסמך מס'  - 9675מצ"ב).
הרכבי ועדות
.4
 . .4.1אישור הרכב ועדה לבדיקת בקשת שנקר  -בית ספר גבוה להנדסה ולעיצוב לפתוח תכנית
לימודים לתואר שני ללא תזה ( )M.Des.במשחקים דיגיטליים ; (מסמך מס'  – 9676מצ"ב); עולה
באותו יום למל"ג
 .4.2אישור מינוי סוקר לבחינת תכנית הלימודים לתואר שני במחקר תרבות הילד והנוער אשר נפתחה
במסגרת האוטונומיה שהעניקה המל"ג לאוניברסיטת תל אביב (מסמך מס'  – 9677מצ"ב); עולה
באותו יום למל"ג
 .4.3אישור מינוי סוקר לבחינת תכנית הלימודים לתואר שני במדיניות החינוך אשר נפתחה במסגרת
האוטונומיה שהעניקה המל"ג לאוניברסיטת תל אביב ; (מסמך מס'  – 9678מצ"ב); עולה באותו
יום למל"ג
 .4.4אישור מינוי סוקר לבחינת תכנית הלימודים לתואר שני בלימודי גרמניה בת ימינו :פוליטיקה,
חברה ותרבות אשר נפתחה במסגרת האוטונומיה שהעניקה המל"ג לאוניברסיטה העברית
בירושלים ; (מסמך מס'  – 9679מצ"ב) ; עולה באותו יום למל"ג
שונות.
.5
 .5.1המלצה לאפשר לקיים תכנית לימודים לתואר ראשון ( )B.Edבחינוך גופני במסגרת תכנית לימודי
השלמה לחרדיות בקמפוס למכללה האקדמית לחינוך גופני בווינגיט; (מסמך מס' – 9680
מצ"ב); עולה באותו יום למל"ג.
 .5.2המלצה לאפשר לקיים תכנית לימודים לתואר ראשון ( )B.A.בחינוך מיוחד וייעוץ והתפתחות
האדם ותעודת הוראה בחינוך מיוחד במגזר החרדי במסגרת תכנית לימודים לחרדים
בפלטפורמה החרדית בבני ברק לאוניברסיטת חיפה; (מסמך מס'  – 9682מצ"ב) עולה באותו
יום למל"ג
 .5.3בקשת המכללה האקדמית אחוה לקיים לימודים בזמן חלקי במסגרת תכנית הלימודים לתואר
ראשון רב-תחומי במדעי הרוח והחברה; (מסמך מס'  – 9702מצ"ב).
 .5.4דיווח אודות תכנית הלימודים לתואר "בוגר בהוראה" ( )B.Ed.דו-חוגי בחינוך מיוחד לגילאי 6-21
של המכללה האקדמית לחינוך אוהלו – אבן דרך; (מסמך מס'  – 9633מצ"ב).
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