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 , מזכירות מל"גהאקדמי האגף

 
 

 ' טבת תש"פי
 2020ינואר  07

 
 לכבוד
 משנה תחומית בחינוך, הוראה, מדעי הרוח והאומנות ועדת

 
 שלום רב,

 

  (14.1.2020) פתש"שלישי י"ז בטבת שתתקיים ביום  ועדת המשנהסדר יום לישיבת הנדון: 

 
בחדר , 12:00, בשעה (14.1.2020) פתש" טבתב זשלישי י"ביום , שתיערך ועדת המשנההנכם מוזמנים לישיבת 

 ירושלים. 43', במשרדי המועצה להשכלה גבוהה, רח' ז'בוטינסקי אקומה  גפןהישיבות 
 

 סדר היום:
 מידע: .1

 .יופץ בהמשך –  17.12.2019אישור פרוטוקול מישיבה מיום  .2

 אישור פרסום של תכניות לימודים/המלצות ועדת בדיקה: .3

תכנית לימודים לתואר המלצה על מתן אישור פרסום והרשמה למכללה האקדמית גליל מערבי לפתוח   .3.1

 מצ"ב(-10528)מסמך מס'  ;דוח הוועדה –חוגי בחינוך והתפתחות הילד בראי קהילתי -( דו.B.Aראשון )

דוד ילין לפתוח תכנית  לחינוך ע"ש המלצה על מתן אישור פרסום והרשמה למכללה האקדמית .3.2

בהוראת העברית כשפה נוספת חוגית -במתכונת דו (.B.Ed) "בוגר בהוראה" לימודים לתואר ראשון
 מצ"ב(-10529ך מס' ; )מסמחוות דעת סוקרים – חברה הערביתל ו'(-)א' יסודיהל במסלו

 (:הסמכות )קבועות/זמניות/הארכת הסמכות .4

( ללא תזה בהערכה בית ספרית למכללת סכנין להכשרת .M.Edסמכה להעניק תואר שני )המלצה על ה .4.1
 צ"ב(מ-10530; )מסמך מס' חוות דעת סוקרות – עובדי הוראה

חוגי -( דו.B.Aלהעניק תואר ראשון ), 2023 ינואר, לשלוש שנים, עד )ראשונה( זמנית המלצה על הסמכה .4.2

; דוח הוועדה –בארכיאולוגיה לאוניברסיטת אריאל  חוגי-( דו.B.A)בלימודי ארץ ישראל ותואר ראשון 
 מל"גלעולה באותו יום מצ"ב( -10509מס'  )מסמך

, להעניק תואר בוגר בהוראה 2024המלצה על מתן הסמכה זמנית )ראשונה(, לארבע שנים, עד פברואר  .4.3

(B.Ed. )חוות דעת סוקרים –למכללת אוהלו בקצרין  י'(-חוגי באנגלית במסלול הרב גילאי )ג'-חד ;
 מצ"ב(-10532)מסמך מס' 

 :הרכבי ועדות .5

( .B.A) ראשון תואר להעניק הסמכה לקבל בשומרון אריאל אוניברסיטתאישור סוקרים לבדיקת בקשת  .5.1
 מל"גלעולה באותו יום "ב( מצ-10527)מסמך מס' ; עברית ספרותבחוגי -דו

 שונות. .6

לקיים תכנית לימודים מוזמנת ייעודית עבור משרד רוה"מ לתואר ראשון בקשת אוניברסיטת בר אילן  .6.1

(B.Aדו ).-)"מל"גלעולה באותו יום  מצ"ב(-10512)מסמך מס'  חוגי בערבית ומזה"ת )תכנית "יריחו 
 

אקדמיים בבית הספר -בקשה לאישור קבלת פטור של שליש מנ"ז לתואר ראשון על בסיס לימודים לא .6.2

; בחינוך מוזיקלי במכללה האקדמית לחינוך לוינסקי .B.Edלמוזיקה רימון בתכנית לתואר ראשון 
 מצ"ב(-10531)מסמך מס' 
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( בלשון B.Edבקשת המכללה האקדמית לחינוך לוינסקי לשנות את שם התואר "בוגר בהוראה" ) .6.3

; )מסמך  היסודישפה ואוריינות לביה"ס  –( בעברית .B.Edבמסלול היסודי לתואר "בוגר בהוראה" )
 מל"גלעולה באותו יום  "ב(מצ-51010מס' 

; )מסמך להסב לשפה הספרדית את התכנית לתואר שני בחינוך יהודיבקשת האוניברסיטה העברית  .6.4
 מל"גלעולה באותו יום  מצ"ב( -10511מס' 
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 בתיה הקלמן
 באגף האקדמי  ינוךתחום רוח וח בכירה ממונה

 


