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 לכבוד
 תיומנווהא ועדת משנה תחומית בחינוך, הוראה, מדעי הרוח

 
 שלום רב,

 הנדון: סדר יום לישיבת ועדת המשנה שתתקיים ביום שלישי כ"ו בסיוון תשע"ז ).026.6022(
 

 11:47בשעה  ,(771427.71בסיוון תשע"ז ) כ"ו שלישיהנכם מוזמנים לישיבת ועדת המשנה , שתיערך ביום 
ירושלים 14, קומה א' רח' ז'בוטינסקי תמר בחדר הישיבות במשרדי המועצה להשכלה גבוהה,   

 היום:סדר 

 מידע: 26
 מצ"ב6 –.01626022 אישור פרוטוקול מישיבה מיום 06
 :הסמכות )קבועות/זמניות/הארכת הסמכות( 16

(  במנהל, מדיניות ומנהיגות בחינוך M.Aהסמכה להעניק תואר שני ללא תזה )מתן המלצה על  4747
התיזה למסלול הלימודים עם   7142לאוניברסיטה הפתוחה והסמכה זמנית )שנייה( לשנתיים עד יוני 

 מצ"ב(2149-7)מסמך מס'  חוות דעת סוקרים7 -
חוות  –בחינוך וחברה לקריה האקדמית אונו  (B.A)המלצה על מתן הסמכה להעניק תואר ראשון  4777

 מצ"ב(2142-7)מסמך מס'  דעת סוקרים7
בהתמחות ביולוגיה בבית הספר העל  (.B.Ed)חוגי -הסמכה להעניק תואר ראשון חדמתן המלצה על  4747

 מצ"ב(7 -72171 )מסמך מס' סוקרחוות דעת  –למכללת לוינסקי לחינוך י'( -תות ז'כייסודי )
-דו" (.B.Ed) "בוגר בהוראההמלצה על מתן הסמכה )קבועה /זמנית( )ראשונה( להעניק תואר ראשון  4717

למכללה האקדמית  י'(-יסודי )ז'-ו'( ובמסלול העל-בתרבות ישראל ומורשתו במסלול היסודי )א'חוגי 
 מצ"ב(7 -2174)מסמך מס'  חוות דעת סוקרים7 – גורדוןלחינוך 

אמונה, מכללה אי הארכת ההסמכה הזמנית של בדבר  747177142ערעור על המלצת ועדת המשנה מיום  4717
חוגי -דו" (.B.Ed) "בוגר בהוראהלהעניק תואר להוראת אמנות ולחינוך מיסודן של אפרתה ואמונה 

 מצ"ב(2177-7)מסמך מס'  7מוזמנים נציגי המוסד – במתמטיקה י'(-יסודי )ז'-למסלול העל
-( חד.B.Ed, להעניק תואר "בוגר בהוראה" )7171המלצה על מתן הסמכה זמנית )ראשונה(, עד יולי  47.7

יב'( למכללת סמינר הקיבוצים, המכללה לחינוך, לטכנולוגיה -חוגי בניהול עסקי במסלול העל יסודי )ז'
 7עולה באותו יום למל"גמצ"ב(2121-7דוח הוועדה7 )מסמך מס'  –ואמנויות 

 ור פרסום של תכניות לימודים/המלצות ועדת בדיקה:איש 46

( ללא .M.Edהמלצה על מתן אישור פרסום והרשמה למכללת שאנן לפתוח תכנית לימודים לתואר שני ) 1747
 מצ"ב(72174-7 )מסמך מס' חוות דעת סוקרים   -יעוץ חינוכי תזה בי

 שונות6 26

יב'( של -יסודי )ז'-( בתקשורת וקולנוע במסלול העלB.Ed"בוגר בהוראה" )תכניות הלימודים לתואר  1747
 מצ"ב(72171-7 )מסמך מס' המכללה לחינוך, לטכנולוגיה ולאמנויות –סמינר הקיבוצים 

 
 ב ב ר כ ה

 
 

 בתיה הקלמן
 ימונה תחום רוח וחברה באגף האקדממ


