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 לכבוד
 ועדת משנה תחומית בחינוך, הוראה, מדעי הרוח והאומנות

 
 שלום רב,

 
 הנדון: סדר יום לישיבת ועדת המשנה שתתקיים בתאריך ה' בכסלו, תשע"ט )13.11.2018(

 
 12:30(, בשעה 8201.11.13) ט, תשע"ה' בכסלו שלישיהנכם מוזמנים לישיבת ועדת המשנה , שתיערך ביום 

בבניין המועצה. , תמרבחדר הישיבות   
 

 סדר היום:
 מידע: .1
 מצ"ב. –16.10.2016אישור פרוטוקול מישיבה מיום  .2
 (:הסמכות )קבועות/זמניות/הארכת הסמכות .3

חוגית בתכנית -( במתכונת דו.B.Edראשון "בוגר בהוראה" )הסמכה להעניק תואר  על המלצה .3.1
)מסמך  .חוות דעת סוקרות –יסודי למכללת אוהלו בקצרין -הלימודים בלשון למסלול היסודי והעל

 .מצ"ב( – 10101מס' 
 הכרה בתואר של מוסדות המוכרים ע"י מל"ג יו"ש: .4

 של חוגית-דו במתכונת ארץ ישראלבלימודי .( B.Ed" )בהוראה בוגר" ראשון בתואר הכרה על המלצה .4.1
 הרצוג למכללת הסמכה ומתן, ש"יו ג"מל ידי על שניתנה להסמכה בהמשך(, עציון גוש) הרצוג מכללת

 – 10102)מסמך סמ'  .התואר את להעניק הרצוג ומכללת ליפשיץ מכללת של מיסודן( ירושלים)
 . מצ"ב(

וארכאולוגיה של אוניברסיטת אריאל,  י"א בלימודי חוגי-דו.( B.A) ראשון המלצה על הכרה בתואר  .4.2
 .מצ"ב( – 10103)מסמך מס'  .בהמשך להסמכה שניתנה לה ע"י מל"ג יו"ש

 אישור ועדות/סוקרים .5
אישור מינוי סוקרים לבחינת הארכת ההסמכה של מכללת סכנין להכשרת עובדי הוראה להעניק  .5.1

 מצ"ב(. – 10104)מסמך מס'  .( ללא תזה בייעוץ חינוכי.M.Edתואר שני )
 שונות. .6

הנדסה. עיצוב.  –( בעיצוב עם וללא תזה המתקיימת בשנקר .M.Desתכנית הלימודים לתואר שני ) .6.1
 מצ"ב( – 10105)מסמך מס'  .אמנות

בתקשורת חזותית במסגרת מח"ר ( B.Desלהמשיך לקיים תכנית לימודים לתואר ראשון ) המלצה .6.2
)מסמך  .חוות דעת סוקרים –ב בירושלים בקמפוס אמן לנשים, לבצלאל, אקדמיה לאמנות ולעיצו

 .מצ"ב( – 10106מס' 
 לשפה הערבית בחינוך וחברה( .B.A) ראשון לתואר הלימודים תכנית את להסב לאפשר המלצה .6.3

 .מצ"ב( – 10107)מסמך מס'  .חוות דעת סוקר –לקריה האקדמית אונו 
על התאמת תכנית הלימודים לתואר "בוגר בהוראה"  ת סכנין להכשרת עובדי הוראהאישור למכלל .6.4

(B.Ed. )חוגית לתכנית לימודים לתואר "בוגר בהוראה"-יסודי( במתכונת דו-במתמטיקה )על (B.Ed.) 
. (10.6.14בהתאם לדגם שנקבע בהחלטת מל"ג מיום (חוגית -במתמטיקה )על יסודי( במתכונת חד

 .מצ"ב( – 10112)מסמך מס' 

גילאי -חוגי באמנות במסלול רב-חד (.B.Edתכנית הלימודים לתואר "בוגר בהוראה" )דיווח אודות  .6.5
 מצ"ב(. – 10108בתלפיות המכללה האקדמית לחינוך. )מסמך מס' 
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 בתיה הקלמן
 באגף האקדמי  חינוך, הוראה, רוח ואמנויותממונה תחום 


