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 ועדת משנה תחומית בחינוך, הוראה, מדעי הרוח והאומנות

 

 שלום רב,

 

 הנדון: סדר יום לישיבת ועדת המשנה שתתקיים בי"ב באב, תשע"ט )13.8.2019(

 

בחדר  12:00(, בשעה 13.8.2019) טתשע" אבב בי"שלישי הנכם מוזמנים לישיבת ועדת המשנה , שתיערך ביום 

 ', בבניין המועצה.א, קומה תמרהישיבות 

 

 סדר היום:

 מידע: .1

 יופץ בהמשך –16.7.19 אישור פרוטוקול מישיבה מיום .2

 :שונות .3

 תיאטרון לימודי"ל" בתיאטרון" הלימודים תכניות שם את לשנות חיפה אוניברסיטת בקשת .3.1

 מצ"ב(-10377; )מסמך מס' "ופרפורמנס

בקשת מכללת הרצוג מיסודן של מכללת הרצוג ומכלת ליפשיץ לקיים תכנית לימודי השלמה לתואר  .3.2

 חוגי בתנ"ך ולימודים כלליים במסגרת המח"ר, בקמפוס נוות ישראל )נשים(-דו( .B.Ed"בוגר בהוראה" )

 עולה באותו היום למל"גמצ"ב( -10378' ; )מסמך מסהמשך דיון –

 באזרחות הוראה תעודת ולימודי בכימיה הוראה תעודת לימודי לקיים אריאל אוניברסיטת בקשת .3.3

 מצ"ב(-10397; )מסמך מס' יסודי-העל למסלול

 

 נוהל הסדרת חריגות מהחלטות המל"ג  .4

 :גתכניות שנפתחו ללא אישור מל" .4.1

 חוגי-דו B.Edלתואר  לימודיםה כניתתבקשת המכללה האקדמית לחינוך ע"ש דוד ילין לאשר  את  .4.1.1

; )מסמך מס' גילי-רב במסלול כלליים ולימודים מבוגרים חינוךב" חינוך עובד תעודת" עם משולב

 מצ"ב(-10398

חוגי במנהיגות -דו  .B.Aלימודים לתואר ראשוהתכנית בקשת אוניברסיטת בר אילן לאשר את  .4.1.2

-10399; )מסמך מס' מח"ר )חרדים(הבחינוך בלתי פורמאלי במסגרת ווניהול מערכות חינוך 

   מצ"ב(

רומאנים בלימודים  .B.A ראשון לימודים לתוארהתכנית בקשת האוניברסיטה העברית לאשר את  .4.1.3

 מצ"ב(-10400; )מסמך מס' ולטינו אמריקאים

 באמצעות בטיפול (.M.A) שני לתואר לימודיםה ניותתכבקשת אוניברסיטת חיפה לאשר את  .4.1.4

; במוסיקה טיפול; תרפיה בדרמה טיפול; חזותית באמנות טיפול: בפועל למטפלים אמנויות

 (ב"מצ - 10310 'מס מסמך) ;ומחול בתנועה טיפול;  בפסיכודרמה טיפול
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 :אישור שינוי שם תואר/סימול תואר/ציון התמחויות ומגמות על גבי תעודת הבוגר ללא .4.2

תכנית הלימודים לתואר שני במנהל חינוכי לתואר  שם שינויאילן לאשר -בקשת אוניברסיטת בר .4.2.1

 מצ"ב(-10396; )מסמך מס' שני במנהיגות וניהול מערכות חינוך
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 בתיה הקלמן

 באגף האקדמי  ינוךממונה תחום רוח וח

 

 

 

 


