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 , מזכירות מל"גהאקדמי האגף

 
 "ז כסלו תשע"טכ

 2018דצמבר  05
 לכבוד

 ועדת משנה תחומית בחינוך, הוראה, מדעי הרוח והאומנות
 

 שלום רב,
 

 הנדון: סדר יום לישיבת ועדת המשנה שתתקיים בתאריך ג' בטבת, תשע"ט )11.12.2018(

    11:30 , בשעה(11.12.2018) ט, תשע"ג' בטבת שלישיהנכם מוזמנים לישיבת ועדת המשנה , שתיערך ביום 
 בבניין המועצה. , תמרבחדר הישיבות 

 
 סדר היום:

 מידע: .1
 מצ"ב. –16.10.2016אישור פרוטוקול מישיבה מיום  .2
 (:הסמכות )קבועות/זמניות/הארכת הסמכות .3

בהוראת לימודי האסלאם לאלקאסמי, ללא תזה ( .M.Edשני )המלצה על הסמכה להעניק תואר  .3.1
 .מצ"ב( - 10141; )מסמך מס' חוות דעת סוקרים -מכללה אקדמית לחינוך

"ש ע לחינוך האקדמית למכללהמשלב חינוך בללא תזה ( .M.Edהמלצה על הסמכה להעניק תואר שני ) .3.2
 .מצ"ב( - 10142;)מסמך מס' חוות דעת סוקרים - גורדון.ד. א

ביבליותרפיה;  -בטיפול באמצעות אמנויותללא תזה  M.A.A.T))המלצה על הסמכה להעניק תואר שני  .3.3
טיפול בתנועה ומחול;  -טיפול באמנות חזותית; טיפול באמצעות אמנויות -טיפול באמצעות אמנויות 

 לרבות התכניות הייעודיות למטפלים בפועל, למכללהטיפול במוסיקה, -ל באמצעות אמנויותטיפו
 עולה באותו היום למליאה ;מצ"ב( – 10120;)מסמך מס' דוח הוועדה -האקדמית לחינוך ע"ש דוד ילין

ביבליותרפיה;  -בטיפול באמצעות אמנויותללא תזה  M.A.A.T)תואר שני )המלצה על הסמכה להעניק  .3.4
טיפול בתנועה; וטיפול -טיפול בפסיכודרמה; טיפול באמצעות אמנויות -טיפול באמצעות אמנויות 

סמינר הקיבוצים, המכללה לחינוך, לטכנולוגיה לטיפול באמנות חזותית  -באמצעות אמנויות 
 באותו היום למליאהעולה  .מצ"ב( – 10121; )מסמך מס' דוח הוועדה -ולאמנויות

 אישור פרסום והרשמה .4
 לתואר לימודים תכנית לפתוח בקצרין אוהלו המלצה על אי מתן אישור פרסום והרשמה למכללת

; )מסמך חוות דעת סוקרים–'( ו-'א) היסודי במסלול במתמטיקה( .B.Ed" )בהוראה בוגר"דו חוגי  ראשון
 מוזמנים: נציגי  המוסדמס'      מצ"ב(; 

 ועדות/סוקריםאישור  .5
אישור מינוי סוקרים לבדיקת בקשת מכללת לוינסקי לחינוך לקבל הסמכה ובדיקת אבני דרך בתכנית  .5.1

עולה באותו היום . מצ"ב( – 10123; )מסמך מס' ( עם תזה בחינוך מוזיקליM.Edהלימודים לתואר שני )
 למליאה

הסמכה להעניק תואר שני אישור מינוי סוקרים לבדיקת בקשת המכללה האקדמית אחוה לקבל  .5.2
(M.Edללא תזה בחינוך מתמטי ) 'עולה באותו היום למליאה. מצ"ב( – 10124; )מסמך מס 

 שונות. .6
-( במתמטיקה )על.B.Edעל התאמת תכנית הלימודים לתואר "בוגר בהוראה" )תלפיות אישור למכללת  .6.1

( במתמטיקה )על יסודי( .B.Edחוגית לתכנית לימודים לתואר "בוגר בהוראה" )-יסודי( במתכונת דו
  .מצ"ב(    10143; )מסמך מס' (10.6.14בהתאם לדגם שנקבע בהחלטת מל"ג מיום (חוגית -במתכונת חד

על התאמת תכנית הלימודים לתואר "בוגר חיפה  –למכללה האקדמית הערבית לחינוך בישראל אישור  .6.2
לימודים לתואר "בוגר בהוראה" חוגית לתכנית -יסודי( במתכונת דו-( במתמטיקה )על.B.Edבהוראה" )

(B.Ed.במתכונת חד )בהתאם לדגם שנקבע בהחלטת מל"ג מיום (חוגית -( במתמטיקה )על יסודי
  .מצ"ב(  - 10144; )מסמך מס' (10.6.14
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 בתיה הקלמן
 באגף האקדמי  חינוך, הוראה, רוח ואמנויותממונה תחום 


