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 לכבוד

 ועדת משנה תחומית בחינוך, הוראה, מדעי הרוח והאומנות
 

 שלום רב,
 

 הנדון: סדר יום לישיבת ועדת המשנה שתתקיים בכ"ד באלול, תשע"ט )24.9.2019(
 

 10:30(, בשעה 24.9.2019) טתשע" אלולב כ"דשלישי הנכם מוזמנים לישיבת ועדת המשנה , שתיערך ביום 
 , בבניין המועצה.קומת כניסה,  תמרבחדר הישיבות 

 

 סדר היום:
 מידע: .1
 מצ"ב. –13.8.2019 ומיום 16.7.19 אישור פרוטוקול מישיבה מיום .2

 

 הסמכות .3
.( ללא תזה בעיצוב M. Designחולון להעניק תואר שני )המלצה על אי הסמכה למכון הטכנולוגי  .3.1

עולה  מצ"ב(-10211; )מסמך מס' . מוזמנים: נציגי המוסדטענות המוסד טרם קבלת החלטה –משולב 

 ל"גמלבאותו יום 
, למכללה האקדמית לחינוך 2022המלצה על הסמכה זמנית )ראשונה( לשלוש שנים, עד ספטמבר  .3.2

-10413; )מסמך מס' חוות דעת סוקרים –( ללא תזה בייעוץ חינוכי M.Edשאנן להעניק תואר שני )
 ל"גמלעולה באותו יום  מצ"ב(

( ללא תזה M.Edהמלצה על הסמכה למכללת סכנין להכשרת עובדי הוראה להעניק תואר שני ) .3.3
עולה  מצ"ב(-10414; )מסמך מס' חוות דעת סוקרות –בלקויות למידה: אבחון והתערבות חינוכית 

 ל"גמלבאותו יום 
( עם תזה בחינוך לשוני M.Edהמלצה על אי הסמכה למכללת לוינסקי לחינוך להעניק תואר שני ) .3.4

 מצ"ב(-10437; )מסמך מס' דוח הוועדה –בחברה רב תרבותית 
חוגי בהיסטוריה של עם -( דו.B.Aהמלצה על הסמכה לאוניברסיטת אריאל להעניק תואר ראשון ) .3.5

 מצ"ב(-10438)מסמך מס' ; ישראל בעת החדשה
 

 אישור פרסום של תכניות לימודים/המלצות ועדת בדיקה: .4
המלצה על מתן אישור פרסום ורישום למכללה האקדמית בית ברל לפתוח תכנית לימודים לתואר  .4.1

עולה באותו יום  מצ"ב(-10415; )מסמך מס' דוח הוועדה –( עם תזה בחינוך לאמנות M.Edשני )
 "גמלל

 
 ועדותהרכבי  .5

"בוגר  ראשון אפרתה לקבל הסמכה להעניק תואר-מכללת אמונהאישור סוקרים לבדיקת בקשת  .5.1
עולה באותו מצ"ב( -10417)מסמך מס'  חברתי קהילתי במסלול העל יסודי; ךבחינו (.B.Ed)בהוראה" 

 "גמלליום 
ראשון תואר הסמכה להעניק ה להארכתסוקרות לבדיקת בקשת המכללה האקדמית כנרת אישור  .5.2

(B.A.) ;געולה באותו יום למל מצ"ב( -10418)מסמך מס'  בחינוך וקהילה" 
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"בוגר סוקרות לבדיקת בקשת המכללה האקדמית גורדון לקבל הסמכה להעניק תואר אישור  .5.3
 "געולה באותו יום למלמצ"ב( -10419)מסמך מס' קהילתי; -חוגי בחינוך חברתי-דו (.dEB.) בהוראה"

 
 שונות. .6

 מדעיםב"הוראת ה( MAלתואר שני )בקשת אוניברסיטת בר אילן לשנות את שם תכנית הלימודים  .6.1
 "געולה באותו יום למל מצ"ב( -10421)מסמך מס'  ותכניות לימודים" ל"חינוך מדעי טכנולוגי";

לקיים תכנית לימודי השלמה  מכללת הרצוג מיסודה של מכללת הרצוג ומכללת ליפשיץבקשת  .6.2
במסגרת המח"ר,  י'(-יסודי )ז'-דו חוגי באנגלית למסלול העל( .B.Edלתואר "בוגר בהוראה" )

 ל"געולה באותו יום לממצ"ב( -10420)מסמך מס' ; בקמפוס נוות ישראל )נשים(
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 בתיה הקלמן
 באגף האקדמי  וחינוך ממונה תחום רוח

 
 
 
 


