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 ' תשרי תשע"טל
 2018אוקטובר  09

 לכבוד
 מנותהרוח והאועדת משנה תחומית בחינוך, הוראה, מדעי 

 
 שלום רב,

 הנדון: סדר יום לישיבת ועדת המשנה שתתקיים ביום ג' ז' בחשון תשע"ט )16.10.2018(
 

הנכם מוזמנים לישיבת ועדת המשנה , שתיערך ביום שלישי ז' בחשון תשע"ט )16.10.2018(, בשעה 12:30 
', בבניין המועצה.א, קומה תמר בחדר הישיבות   

 

 סדר היום:

 מידע: .1
 מצ"ב. – 14.8.2018אישור פרוטוקול מישיבה מיום  .2
 הסמכות  .3

לקיים מסלול עם תזה  חיל שנים למכללה האקדמית ת ארבעהמלצה על הסמכה זמנית )ראשונה( ל .3.1
. )מסמך מס' חוות דעת סוקרים –לימודי גליל ( ב.M.Aתואר שני )תכנית הלימודים לבמסגרת 

 מצ"ב(-10066
המכללה  –סמינר הקיבוצים , ל2021המלצה על הסמכה זמנית )ראשונה( לשלוש שנים, עד אוקטובר  .3.2

 –גילאי -( בחינוך במסלול רב.B.Ed), להעניק תואר "בוגר בהוראה" לחינוך לטכנולוגיה ולאמנויות
 מצ"ב(-10067)מסמך מס' חוות דעת סוקרים. 

, בקצרין אוהלו ולספורט לחינוך האקדמית המכללה של הזמנית ההסמכה הארכת אי על המלצה .3.3
 דעת חוות –( 6-לידה) הגן במסלול מיוחד בחינוך חוגי-דו.( "B.Ed) בהוראה בוגר" תואר להעניק
 מצ"ב(-10068)מסמך מס'  .הוועדה

 /סוקריםהרכבי ועדות .4

( M.Edאישור מינוי סוקרים לבדיקת בקשתה של מכללת אורנים לקבל הסמכה להעניק תואר שני ) .4.1
 עולה באותו יום מצ"ב(-10041. )מסמך מס' ללא תזה בהוראת מדעים ומתמטיקה לביה"ס היסודי

 למל"ג
לתואר  תכנית לימודי השלמה להמשיך לקיים סמינר הקיבוציםלבדיקת בקשת  תאישור מינוי סוקר .4.2

. במסגרת מח"ר בקמפוס )לנשים/גברים( ו'(-( בספרות והבעה ליסודי )א'.B.Ed"בוגר בהוראה" )
 עולה באותו יום למל"ג מצ"ב(-10042)מסמך מס' 

אישור הרכב ועדה לבדיקת בקשתה של מכללת אמונה, מכללה אקדמית לאמנויות וחינוך לקבל  .4.3
-10043. )מסמך מס' ( ללא תזה בזיכרון, מורשת ישראל וחינוךM.Edלהעניק תואר שני )הסמכה 

 עולה באותו יום למל"ג מצ"ב(
 

 שונות. .5
 –(B.Edהארכת תוקף האישור לקיום לימודי השלמה ממורה מוסמך בכיר לתואר "בוגר בהוראה" ) .5.1

 תו יום למל"געולה באו מצ"ב(-10045. )מסמך מס' 6.3.2018עדכון החלטת המל"ג מיום 
 

 חוגי בחינוך מיוחד-דו( .B.Ed) "בוגר בהוראה" לתואר לקיים תכנית לימודיםהמשיך ולהמלצה  .5.2
למכללת הרצוג מיסודן של מכללת הרצוג ומכללת לנשים( ) נוות ישראל בקמפוס, ר"מח במסגרת
-10069. )מסמך מס' עם תום סיום המחזורים הראשונים להפעלת התכנית חוות דעת סוקר –ליפשיץ 

 מצ"ב(
 



COUNCIL FOR HIGHER EDUCATION                המועצה להשכלה גבוהה  | |        العالي التعليم مجلس       
 

ד  |  2 ו מ  ע

 

 במסגרת בתושב"ע( .B.Ed)"בוגר בהוראה"  לתואר לקיים תכנית לימודים להמשיךלא שהמלצה  .5.3
חוות דעת  –למכללת הרצוג מיסודן של מכללת הרצוג ומכללת ליפשיץ לנשים( ) נוות ישראל ר"מח

 מצ"ב(-10070)מסמך מס' . עם תום סיום המחזורים הראשונים להפעלת התכנית סוקר
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 בתיה הקלמן
 ,בחינוך, הוראה, מדעי הרוח והאומנויותממונה תחום 

 באגף האקדמי 
 


