האגף האקדמי ,מזכירות מל"ג

א' שבט תשפ"ב
 03ינואר 2022

לכבוד
חברי ועדת המשנה תחומית בחינוך ,הוראה ,מדעי הרוח והאומנות
שלום רב,
הנדון :סדר יום לישיבת ועדת המשנה שתתקיים ביום שלישי ט' בשבט תשפ"ב ()11.1.2022
הנכם מוזמנים לישיבת ועדת המשנה  ,שתיערך ביום שלישי ט' בשבט תשפ"ב ( ,)11.1.2022בשעה  11:30בחדר
הישיבות תמר ,קומה א' ,בבניין המועצה.
סדר היום:
מידע
.1
אישור פרוטוקול מישיבה מיום  – 21.12.2021יופץ בהמשך
.2
הסמכות (קבועות/זמניות/הארכת הסמכות):
.3
 .3.1המלצה על הסמכה/הסמכה זמנית (ראשונה) לשנתיים ,עד ינואר  ,2024להעניק תואר שני עם תזה
( )M.A.בחינוך למכללה האקדמית תל חי -חוות דעת סוקרים; (מסמך מס' -11288מצ"ב)
אישור פרסום והרשמה:
.4
 .4.1המלצה על אישור פרסום והרשמה למכללה האקדמית הערבית לחינוך בישראל-חיפה לפתוח תכנית
לתואר שני ( )M.Edעם תזה בחינוך מדעי – דוח הוועדה; (מסמך מס'  - 11289מצ"ב)
 .4.2המלצה על אי אישור פרסום ורישום למכללה לחינוך ע"ש קיי לפתוח תכנית לתואר שני ( )M.Edללא
תזה בהוראת  STEMבגישה אינטגרטיבית – חוות דעת סוקרים; (מסמך מס'  - 11290מצ"ב)
אישור הרכבי ועדות/סוקרים:
.5
 .5.1אישור הרכב ועדה לבדיקת בקשת המכללה האקדמית בית ברל לפתוח תוכנית לימודים לתואר שני
עם וללא תזה ( )M.Ed.במיינדפולנס ,מוח ולמידה חברתית רגשית; (מסמך מס'  - 11270מצ"ב) עולה
באותו היום למל"ג
 .5.2אישור מינוי סוקרים לבקשת המכללה האקדמית לחינוך דוד ילין לקבלת הסמכה להעניק את התואר
הראשון (" )B.Ed.בוגר בחינוך ובהוראה" בהוראת עברית כשפה נוספת לחברה הערבית במסלול
היסודי (א'-ו'); (מסמך מס'  – 11271מצ"ב) – עולה באותו היום למל"ג
שונות:
.6
 .6.1המלצה לאפשר למכללה האקדמית לחינוך תלפיות להמשיך לקיים את תכנית ההשלמה לתואר "בוגר
בהוראה ובחינוך" ( )B.Ed.בגיל הרך ולימודים כלליים במסלול הגן במבח"ר – חוות דעת סוקרות;
(מסמך מס'  – 11291מצ"ב)
 .6.2המלצה לאפשר/לא לאפשר למכללה האקדמית לחינוך תלפיות להמשיך לקיים את תכנית ההשלמה
לתואר "בוגר בהוראה ובחינוך" ( )B.Ed.בחינוך מיוחד בגיל הרך במסלול הגן במבח"ר – חוות דעת
סוקרות; (מסמך מס'  – 11292מצ"ב)
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 .6.3הארכת תוקף מתן אישור פרסום והרשמה למכללה האקדמית תל-חי לפתוח תכנית לימודים לתואר
ראשון "בוגר בהוראה" ( )B.Ed.בהוראת המתמטיקה ולימודים כלליים במסלול היסודי במתכונת דו
חוגית – בקשת המכללה; (מסמך מס'  – 11293מצ"ב)

בברכה

בתיה הקלמן
ממונה בכירה תחום חינוך ,הוראה ,מדעי הרוח והאומנות באגף האקדמי
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