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 ' תמוז תשע"טו
 2019יולי  09

 
 לכבוד

 ועדת משנה תחומית בחינוך, הוראה, מדעי הרוח והאומנות
 

 שלום רב,
 

 הנדון: סדר יום לישיבת ועדת המשנה שתתקיים בי"ג בתמוז, תשע"ט )16.7.2019(
 

 30:11(, בשעה 9.2017.16) טתשע" תמוזב גי"שלישי הנכם מוזמנים לישיבת ועדת המשנה , שתיערך ביום 
', בבניין המועצה.א, קומה תמרבחדר הישיבות   

 

 סדר היום:
 מידע: .1
 מצ"ב. –18.6.19 אישור פרוטוקול מישיבה מיום .2
 הסמכות / הסמכות זמניות: .3

 ללא תזה( .M. Design)המלצה על הסמכה / אי הסמכה למכון הטכנולוגי בחולון להעניק תואר שני  .3.1
 (ב"מצ-10211' מס מסמך) המשך דיון. –חוות דעת סוקרים  –עיצוב משולב ב

, למכללה האקדמית בית ברל 2021המלצה על מתן הסמכה זמנית )ראשונה(, לשנתיים, עד יולי  .3.2
חוות דעת  – יסודי-" במסלול העלמוסמך בהוראת המדעים"( .M.Teachלהעניק תואר שני )

 מצ"ב(-10369)מסמך מס'  סוקרים.
, למכללה האקדמית בית ברל 2021המלצה על מתן הסמכה זמנית )ראשונה(, לשנתיים, עד יולי  .3.3

חוות דעת  – יסודי-" במסלול העליקהטמתממוסמך בהוראת ה"( .M.Teachלהעניק תואר שני )
 מצ"ב(-10370)מסמך מס'  סוקרים.

הערכה ותכנון תזה ב עם( .M.Edלהעניק תואר שני )בית ברל המלצה על הסמכה למכללה האקדמית  .3.4
 למל"געולה באותו היום  מצ"ב(-10364)מסמך מס'  .חוות דעת סוקרים – לימודים

להעניק , למכללה האקדמית אחוה 2022המלצה על הסמכה זמנית ראשונה לשלוש שנים, עד יולי  .3.5
עולה באותו היום מצ"ב(-03651)מסמך מס'  .דוח ועדה – בלימודים רב תחומיים (.B.Aתואר ראשון )

 למל"ג
אקדמיה  -, לבצלאל 2022/3ארבע שנים, עד יולי שלוש שנים / למלצה על הסמכה זמנית ראשונה לה .3.6

חוות דעת  – בתקשורת חזותית (.M.Desלאמנות ועיצוב ירושלים להעניק תואר שני ללא תזה )
 למל"גבאותו היום עולה  מצ"ב(-10366. )מסמך מס' סוקרים

אפרתה, מכללה אקדמית -, לאמונה2022המלצה על הסמכה זמנית )ראשונה( לשלוש שנים, עד יולי  .3.7
 דוח הוועדה. –ללא תזה בזיכרון, מורשת ישראל וחינוך  (M.Ed)לאמנויות ולחינוך, להעניק תואר שני 

 (מצ"ב-10374)מסמך מס' 
 

 אישור פרסום של תכניות לימודים/המלצות ועדת בדיקה: .4
המלצה על מתן/אי מתן אישור פרסום והרשמה לקריה האקדמית אונו לפתוח תכנית לימודים  .4.1

-10375)מסמך מס'  חוות דעת סוקרים. –( בניהול ארגונים חינוכיים וחברתיים .M.Aלתואר שני )
 מצ"ב(
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 שונות. .5
 הקומפוזיציה בתחום( .Ph.D) שלישי לתואר לימודים תכנית קייםל העברית האוניברסיטה בקשת .5.1

עולה מצ"ב( -10376. )מסמך מס'  דוח הוועדה – בירושלים ולמחול יקהזלמו האקדמיה בשיתוף
 באותו היום למל"ג

-6) גילאי-בחינוך מיוחד רב( .B.Ed) "בוגר הוראה"הלימודים  לתואר תכנית המלצה על המשך קיום  .5.2
 מצ"ב(-10207)מסמך מס'  חוות דעת סוקרת. – במכללה האקדמית לחינוך חמדת הדרום (21

 תיאטרון לימודי"ל" בתיאטרון" הלימודים תכניות שם את לשנות חיפה אוניברסיטת בקשת .5.3
 מצ"ב(-10377)מסמך מס'  ."ופרפורמנס

הרצוג ומכלת ליפשיץ לקיים תכנית לימודי השלמה לתואר בקשת מכללת הרצוג מיסודן של מכללת  .5.4
תנ"ך ולימודים כלליים במסגרת המח"ר, בקמפוס נוות ישראל בחוגי -דו (.B.Ed)"בוגר בהוראה" 

 עולה באותו היום למל"גמצ"ב( -10378)מסמך מס'  )נשים(.
מכללת לוינסקי לחינוך  בקמפוס ,2024בחמש שנים נוספות, עד יולי  לימודים קיום המשך עלהמלצה  .5.5

 עולה באותו היום למל"ג .(א'10344)מסמך מס'  באילת
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 בתיה הקלמן
 באגף האקדמי  ינוךממונה תחום רוח וח

 
 
 
 


