האגף האקדמי ,מזכירות מל"ג

לכבוד
ועדת משנה תחומית בחינוך ,הוראה ,מדעי הרוח והאומנות

כ"ה אייר תש"פ
 19מאי2020 ,

שלום רב,
הנדון :סדר יום לישיבת ועדת המשנה שתתקיים ביום שלישי ג' בסיון תש"פ ()26.5.2020
הנכם מוזמנים לישיבת ועדת המשנה  ,שתיערך ביום שלישי ג' בסיון תש"פ ( ,)26.5.2020בשעה 10:00
באמצעות אפליקציית זום .לכניסה לישיבה אנא לחצו על הקישור הבא:
https://zoom.us/j/91706339417
סדר היום:
 .1מידע.
 .2אישור פרוטוקול מישיבה מיום - 21.4.2020יופץ בהמשך.
 .3הסמכות (קבועות/זמניות/הארכת הסמכות):
 .3.1המלצה על הסמכה למכללה האקדמית בית ברל להעניק תואר "מוסמך בהוראה" ( )M.Teach.במסלול
היסודי – חוות דעת סוקרים; (מסמך מס' -10622מצ"ב)
 .3.2המלצה על הסמכה למכללה האקדמית לחינוך ע"ש דוד ילין להעניק תואר "מוסמך בהוראה"
( )M.Teach.במסלול העל יסודי – חוות דעת סוקרים; (מסמך מס' -10624מצ"ב)
 .3.3המלצה על הסמכה זמנית (שנייה) לשנתיים  /הסמכה לקריה האקדמית אונו להעניק תואר ראשון
( )B.Mus.במוסיקה רב תחומית – חוות דעת סוקרים; (מסמך מס' -10625מצ"ב)
 .3.4המלצה על הסמכה זמנית (שנייה) לשלוש שנים ,עד מאי  ,2023למכללה האקדמית לחינוך תלפיות
להעניק תואר שני ( ).M.Edללא תזה בחינוך לגיל הרך – חוות דעת סוקרות – המשך דיון; (מסמך מס'
10598ב'  -מצ"ב)
 .3.5המלצה על הסמכה זמנית (ראשונה) לתקופה של שלוש שנים ,עד מאי  ,2023למכללה האקדמית לחינוך
גורדון להעניק תואר "בוגר בהוראה" ( )B.Ed.במתכונת חד-חוגית במתמטיקה למסלול העל-יסודי –
חוות דעת סוקרים; ( מסמך מס  - 10600מצ"ב).
 .3.6המלצה על מתן הסמכה זמנית (ראשונה) לשנתיים למכללה האקדמית כנרת להעניק תואר שני ()M.A.
ללא תזה בלימודי א"י – חוות דעת סוקרים; (מסמך מס' -10640מצ"ב)
 .3.7המלצה על הסמכה זמנית (שנייה) לשלוש שנים ,עד מאי  ,2023למכללת אמונה-אפרתה להעניק תואר
"בוגר בהוראה" ( )B.Ed.באזרחות במתכונת דו-חוגית במסלול העל-יסודי (ז'-י')  -המשך דיון ; (מסמך
מס'  )10589עולה למל"ג באותו היום
 .4הרכבי ועדות/סוקרים:
 .4.1אישור סוקרים לבדיקת בקשתה של מכללה ירושלים לפתוח תכנית לימודים לתואר שני ( )M.Edללא
תזה בייעוץ חינוכי; (מסמך מס' -10620מצ"ב) עולה למל"ג באותו היום
 .4.2אישור סוקרים לבדיקת בקשתה של מכללת גבעת וושינגטון לפתוח תכנית לתואר שני ( )M.Edללא תזה
בחינוך מטפח ומשלב; (מסמך מס' -10621מצ"ב) עולה למל"ג באותו היום
 .4.3אישור סוקרים לבדיקת בקשת המכללה לחינוך ,מדעים וספורט אוהלו ,לפתוח תכנית לימודים לתואר
שני ( )M.Edללא תזה בעיצוב ופיתוח הלמידה וההוראה; (מסמך מס' -10623מצ"ב) עולה למל"ג באותו
היום
 .5שונות.
 .5.1תכנית הלימודים לתואר שני בעיצוב ( )M.Des.עם וללא תזה המתקיימת בשנקר – הנדסה .עיצוב.
אמנות; (מסמך מס' -10641מצ"ב)
 .5.2בקשת אוניברסיטת בר-אילן להארכת האישור לקיים את התכנית לתואר ראשון דו-חוגי בייעוץ חינוכי
במסגרת המח"ר שקיבלה מהמל"ג; (מסמך מס' -9612מצ"ב) עולה למל"ג באותו היום
 .5.3המלצה על לאפשר לאוניברסיטת בר אילן לקיים תכנית לימודים לתואר ראשון .B.Aדו-חוגי
במנהיגות וניהול מערכות חינוך ובחינוך בלתי פורמאלי במסגרת המח"ר (חרדים)  -תיקון החלטת
מל"ג מיום ( .24.9.19מסמך מס' 10399א') עולה למל"ג באותו היום
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 .5.4המשך דיון בבקשת אוניברסיטת בר אילן לאשר את שינוי שם התואר הראשון  B.A.במוסיקולוגיה
לתואר ראשון  B.A.במוסיקה (במסגרת נוהל הסדרת חריגות) – חוות דעת סוקר (מסמך מס' )10495
עולה למל"ג באותו היום
 .5.5בקשת המכללה האקדמית גליל מערבי לפתוח התמחות במשחק לתיאטרון וקולנוע במסגרת תכנית
הלימודים לתואר ראשון בלימודי תיאטרון; (מסמך מס' -10642מצ"ב)
בברכה
בתיה הקלמן
ממונה בכירה תחום חינוך הוראה מדעי הרוח ואמנות ,אגף
האקדמי
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