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 הנדון: סדר יום לישיבת ועדת המשנה שתתקיים ב-31.10.2017

 

 00:21בשעה (, 2017.10.31) חתשע" א בחשוןי"שלישי שתיערך ביום הנכם מוזמנים לישיבת ועדת המשנה 
.ירושלים 43במשרדי המועצה  להשכלה גבוהה רח' ז'בוטינסקי  תמר, בחדר הישיבות   

 
 סדר היום:

 מידע: .1
 מצ"ב. –12.9.2017אישור פרוטוקול מישיבה מיום  .2
 הסמכות )קבועות/זמניות/הארכת הסמכות(:  .3

 גבעת מכללת של וערכיו פרשנותו, מחקרו, ך"תנ ( בהוראתM.Edתכנית הלימודים לתואר שני ) .3.1
 מוזמנים: נציגי המכללה מצ"ב(; – 9657; )מסמך מס' חוות דעת של חברי הוועדה – וושינגטון

( של חמדת 6-21חוגי בחינוך מיוחד רב גילאי )-( דו.B.Edתכנית הלימודים לתואר בוגר בהוראה ) .3.2
 מצ"ב( – 9480המשך דיון )מסמך מס'  –המכללה האקדמית לחינוך  –הדרום 

( בלימודי מזרח אסיה למכללה האקדמית .B.Aהמלצה על מתן הסמכה להעניק תואר ראשון דו חוגי ) .3.3
 .מצ"ב( – 9658; )מסמך מס' חוות דעת סוקרים –תל חי 

 וארגון בניהול( M.Ed) שני תואר להעניק רחובות-ישראל אורות למכללת הסמכה תןמהמלצה על  .3.4
 להסמכה בהמשך זו בתכנית אלקנה-ישראל אורות למכללת שניתן בתואר והכרה חינוך מערכות
 עולה באותו יום למל"גמצ"ב(   – 9641; )מסמך מס' סוקרים דעת חוות- ש"יו ג"מל ידי על לה שניתנה

 הרכבי ועדות .4
להעניק  אישור הרכב ועדה לבדיקת בקשת המכללה האקדמית לחינוך גבעת וושינגטון לקבל הסמכה .4.1

 – 9659; )מסמך מס' ו'(-)א'מסלול היסודי ל וטכנולוגיה במדע חוגי-דו (.B.Ed"בוגר בהוראה" ) תואר
 למל"געולה באותו יום  מצ"ב(; 

אישור מינוי סוקרים לבדיקת בקשתה של המכללה לחינוך ע"ש קיי לקבל הסמכה להעניק תואר שני  .4.2
(M.Ed ללא תזה בחינוך בעידן טכנולוגיות )עולה באותו יום  מצ"ב(; –א' 6429)מסמך מס' ;  מידע

 .למל"ג
 שונות. .5

של  6-21בחינוך מיוחד לגילאי חוגי -( דו.B.Ed)דיווח אודות תכנית הלימודים לתואר "בוגר בהוראה"  .5.1
 .מצ"ב( – 9633; )מסמך מס' אבן דרך –המכללה האקדמית לחינוך אוהלו 

 ר"מח במסגרת קשורת חזותיתבת( (B.Des ראשון לתואר תכנית לימודים לקייםהמלצה לאפשר  .5.2
 עולה באותו יום למל"ג ; ( 9660; )מסמך מס' )נשים( לבצלאל
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