
 
 

P.O.B 4037, Jerusalem 91040, ISRAEL. Fax: +972-(0)2-5094403, Tel: +972-(0)2-5094402  .טל04373, ירושלים 7304ת.ד ,.  

www.che.org.il   |    email: academi@che.org.il 

 

 , מזכירות מל"גהאקדמי האגף

 
 

 כ"א אב תשע"ז
 7132אוגוסט,  31

 לכבוד
 אמנויותוהועדת משנה תחומית בחינוך, הוראה, מדעי הרוח 

 
 שלום רב,

 הנדון: סדר יום לישיבת ועדת המשנה שתתקיים בכ"א באלול תשע"ז )29.2.9.21(
 

 33:11, בשעה (29.2.9.21כ"א באלול תשע"ז )הנכם מוזמנים לישיבת ועדת המשנה , שתיערך ביום שלישי 
 .ירושלים 31תמר במשרדי המועצה  להשכלה גבוהה רח' ז'בוטינסקי  בחדר הישיבות

 
 סדר היום:

 מידע: .2
 מצ"ב. –0.0.9.21אישור פרוטוקול מישיבה מיום  .9
 הסמכות )קבועות/זמניות/הארכת הסמכות(:  .3

( בלימודי תיאטרון למכללה B.Aלשלוש שנים, להעניק תואר ראשון ).המלצה על הסמכה זמנית )שנייה(  .1.3
 )עולה באותו יום למל"ג( מצ"ב(; – 6919; )מסמך מס' דוח הוועדה -האקדמית גליל מערבי

( ללא תזה בשילוב תלמידים עם לקויי למידה ועם M.Edהמלצה על מתן הסמכה להעניק תואר שני ) .1.7
 – 6917; )מסמך מס' חוות דעת הסוקרות –קשיי התנהגות למכללה האקדמית לחינוך ע"ש דוד ילין 

  .מצ"ב(
במסלולים היסודי והעל  בחינוך חוגידו  (.B.Ed)"בוגר בהוראה"  הסמכה להעניק תוארמתן המלצה על  .1.1

)עולה מצ"ב(;  – 6919; )מסמך מס'  חוות דעת סוקרים –מכללה האקדמית לחינוך "אורנים" יסודי ל
 באותו יום למל"ג(

 אישור פרסום של תכניות לימודים/המלצות ועדת בדיקה: .4
די הוראה להכשרת עובמכללה אקדמית  –המלצה על מתן אישור פרסום והרשמה למכללת סכנין  .3.3

דוח  -יסודי -( "מוסמך  בהוראה" במסלול העלM.Teachלפתוח תכנית לימודים לתואר שני ללא תיזה )
 )עולה באותו יום למל"ג( .מצ"ב( – 6916; )מסמך מס' הוועדה

המלצה על מתן אישור פרסום והרשמה לאלקאסמי, מכללה אקדמית לחינוך לפתוח תכנית לימודים  .3.7
; )מסמך חוות דעת סוקרים –תזה בחינוך מכליל לתלמידים בהדרה ובסיכון ( ללא M.Edלתואר שני )

 )עולה באותו יום למל"ג( מצ"ב(;  – 6912מס'  
המלצה על מתן אישור פרסום והרשמה למכללה לחינוך ע"ש קיי לפתוח תכנית לימודים לתואר שני  .3.1

(M.Edללא תזה בחינוך לגיל הרך )  '(למל"ג יום באותו עולה)מצ"ב(;  – 6931; )מסמך מס 
 הרכבי ועדות .5

אישור מינוי סוקרים לבדיקת בקשת סמינר הקיבוצים, המכללה לחינוך, לטכנולוגיה ולאמנויות  .1.3
)עולה באותו  מצ"ב(. – 6163( עם תזה בחינוך מתמטי; )מסמך מס' M.Edלהסמכה להעניק תואר שני )

 יום למל"ג(
המכללה לחינוך, לטכנולוגיה ולאמנויות  אישור מינוי סוקרים לבדיקת בקשת סמינר הקיבוצים, .1.7

)עולה באותו  .(מצ"ב – 6161)מסמך מס' ; ( עם תזה בחינוך סביבתיM.Edלהסמכה להעניק תואר שני )
 יום למל"ג(

 שונות. .6
באמנות במסגרת מח"ר בקמפוס  (.B.F.A)לקיים תכנית לימודים לתואר ראשון  המשיךהמלצה ל .9.3

 מצ"ב(; – 6933; )מסמך מס' חוות דעת סוקרים – ועיצוב בירושליםבצלאל, אקדמיה לאמנות לנשים ל
 עולה באותו יום למל"ג()

חוגי בייעוץ חינוכי במסגרת מח"ר -דו( .B.A) המלצה לאפשר לקיים תכנית לימודים לתואר ראשון .9.7
 עולה באותו יום למל"ג()  מצ"ב(; – 6937)מסמך מס'  ;אילן-)לנשים( לאוניברסיטת בר

חוגי בחינוך מיוחד -דו (.B.Edראשון ) לתואר /לימודי השלמהלקיים תכנית לימודיםהמלצה לאפשר  .9.1
 6977)מסמך מס'  למכללה האקדמית בית ברל;לנשים/גברים( )כיתת חרדים בקמפוס  ( במסגרת9-73)

 )עולה באותו יום למל"ג(  מצ"ב(;  –
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במתמטיקה למסלול היסודי חוגי -דו( .B.Edראשון ) לתואר המלצה לאפשר לקיים תכנית לימודים .9.3
)מסמך מס'  ;לנשים/גברים( למכללה האקדמית בית ברל)כיתת חרדים בקמפוס  ו'(  במסגרת-)א'

 )עולה באותו יום למל"ג( מצ"ב(; – 6971

חוגי בקידום נוער -דו( .B.Edראשון ) לתואר /לימודי השלמההמלצה לאפשר לקיים תכנית לימודים .9.1
 ;למכללה האקדמית בית ברלגברים( לנשים/)כיתת חרדים בקמפוס  במסגרתותעודת עובד חינוך 

 )עולה באותו יום למל"ג(מצ"ב(;   – 6973)מסמך מס' 
בגיל חוגי -דו (.B.Edראשון ) לתואר לימודי השלמה "ממורה מוסך בכיר"המלצה לאפשר לקיים תכנית  .9.9

למכללה האקדמית בית לנשים/גברים( )כיתת חרדים בקמפוס  ( במסגרת9-הרך במסלול הגן )לידה
 )עולה באותו יום למל"ג( מצ"ב(; – 6971)מסמך מס'  ברל;

( ב"הגות בחינוך היהודי" של מכללת הרצוג M.Edאישור שינוי שם תכנית הלימודים לתואר שני ) .9.2
 .מצ"ב( – 6911; )מסמך מס' ל"חינוך יהודי" ,מיסודן של מכללות ליפשיץ והרצוג
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 בתיה הקלמן
 אגף האקדמי ה, רוח חינוך ואמנויותממונה תחום 

 


