האגף האקדמי ,מזכירות מל"ג

כ"ז תמוז תשפ"ב
 26יולי 2022

לכבוד
חברי ועדת משנה תחומית בחינוך ,הוראה ,מדעי הרוח והאומנות
שלום רב,
הנדון :סדר יום לישיבת ועדת המשנה שתתקיים ביום שלישי ה' באב ,תשפ"ב ()2.8.2022
הנכם מוזמנים לישיבת ועדת המשנה  ,שתתקיים ביום שלישי ה' באב ,תשפ"ב ( ,)2.8.2022בשעה  11:30בחדר
הישיבות רימון ,קומה ב' ,בבניין המועצה.
סדר היום:
מידע
.1
מינוי מ"מ יו"ר הוועדה
.2
אישור פרוטוקול מישיבה מיום  – 12.7.2022מצ"ב.
.3
הסמכות (קבועות/זמניות/הארכת הסמכות):
.4
 .4.1המלצה על הסמכה לאמונה-אפרתה – מכללה אקדמית לאמנויות ולחינוך להעניק תואר שני ()M.Ed
ללא תזה בזיכרון ,מורשת ישראל וחינוך; (מסמך מס' -120מצ"ב) עולה באותו יום למל"ג
 .4.2המלצה על הסמכה למכללת הרצוג מיסודן של מכללות ליפשיץ והרצוג להעניק תואר שני ()M.Ed
ללא תזה בחינוך מיוחד; (מסמך מס'  -121מצ"ב) עולה באותו יום למל"ג
 .4.3המלצה לאפשר למכללה האקדמית לחינוך ע”ש דוד ילין לקיים תוכנית לימודים חד-חוגית לתואר
ראשון (" ) B.Ed.בוגר בהוראה ובחינוך" באנגלית והוראתה במסלול רב-גילאי (במקום תכנית
הלימודים הדו-חוגית הקיימת) ולהסמיך את המכללה להעניק את התואר במתכונת זו -חוות דעת
סוקרות; (מסמך מס' -135מצ"ב)
 .4.4המלצה על הסמכה זמנית (שניה) לשלוש שנים ,עד אוגוסט  ,2025למכללה האקדמית בית ברל
להעניק תואר שני ,ללא תזה" )M.Teach( ,מוסמך בהוראת המדעים" במסלול העל-יסודי -המשך
דיון; (מסמך מס' -136מצ"ב)
 .4.5בקשת מכללת אמונה אפרתה – מכללה אקדמית לאמנויות וחינוך ,לשנות את המסלול הגילאי
בתארים בהוראת העיצוב ובהוראת האמנות במכללה ולהסמיכה להעניק תארים אלה במסלול הרב-
גילאי (א'-י"ב); (מסמך מס' -137מצ"ב)
.5

אישור פרסום והרשמה:
 .5.1המלצה על אי מתן אישור פרסום והרשמה למכללה האקדמית תל חי לפתוח תכנית לימודים לתואר
שני ( )M.A.ללא תזה בייעוץ חינוכי – חוות דעת סוקרות; (מסמך מס' -138מצ"ב)

.6

שונות:
 .6.1הארכת תוקף מתן אישור פרסום והרשמה למכללה האקדמית תל-חי לפתוח תכנית לימודים לקראת
תואר  B.Ed.במתמטיקה במסלול היסודי – בקשת המכללה; (מסמך מס' -139מצ"ב)
בברכה,
בתיה הקלמן
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