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 , מזכירות מל"גהאקדמי האגף

 
 "ג אדר תש"פי

 2020מרץ  09
 

 לכבוד
 ועדת משנה תחומית בחינוך, הוראה, מדעי הרוח והאומנות

 
 שלום רב,

 
 הנדון: סדר יום לישיבת ועדת המשנה שתתקיים ביום שלישי כ"א בשבט, תש"פ )17.3.2020(

 
בחדר  12:00, בשעה (17.3.2020) תש"פ, ביום שלישי כ"א בשבטשתיערך הנכם מוזמנים לישיבת ועדת המשנה , 

 .במשרדי המועצה להשכלה גבוהה, א, קומה  גפןהישיבות 
 

 סדר היום:

 מידע: .1

 .יופץ בהמשך –  18.2.2020אישור פרוטוקול מישיבה מיום  .2

 :סוקרים/בדיקהאישור פרסום של תכניות לימודים/המלצות ועדת  .3

למכללה האקדמית גליל מערבי לפתוח תכנית לימודים לתואר שני אישור פרסום ורישום המלצה על  .3.1

(M.Aללא תזה בניהול מוסדות חינוך )  (Education System Management) – מסמך מס' דוח הוועדה( ;
 ל"גיום למהעולה באותו  מצ"ב(-10585

 (:הסמכות )קבועות/זמניות/הארכת הסמכות .4
חוות  – בלימודים רומאניים .B.Aתואר  להעניק קבל הסמכהאוניברסיטה העברית לל המלצה על הסמכה .4.1

 מצ"ב(-10494; )מסמך מס' במסגרת נוהל הסדרת חריגות מהחלטות מל"ג –דעת סוקרת 

חוגי בהיסטוריה של עם ישראל -( דו.B.Aהמלצה על הסמכה לאוניברסיטת אריאל להעניק תואר ראשון ) .4.2
 א'(10438; )מסמך מס' המשך דיון –חדשה בעת ה

( באזרחות במתכונת .B.Edאפרתה להעניק תואר "בוגר בהוראה" )-המלצה על הסמכה למכללת אמונה .4.3
 מצ"ב(-10589; )מסמך מס' חוות דעת סוקרים –י'(-יסודי )ז'-במסלול העלחוגית -דו

במתכונת חד בחינוך ( .B.Aהמלצה על הסמכה למכללה האקדמית גליל מערבי להעניק תואר ראשון ) .4.4
 מצ"ב(-10590; )מסמך מס' חוות דעת סוקרות –חוגית ודו חוגית 

; דוח הוועדה –( בחינוך וקהילה .B.Aהמלצה על הסמכה למכללה האקדמית כנרת להעניק תואר ראשון ) .4.5
 מצ"ב(-10591)מסמך מס' 

 (.M.Teachלהעניק תואר "מוסמך בהוראה" ) מכללה האקדמית לחינוך ע"ש קייהמלצה על הסמכה ל .4.6
 מצ"ב(-10592; )מסמך מס' דו"ח הוועדה – י'(-יסודי )ז'-במסלול העל

 :הרכבי ועדות .5
מכללה אקדמית לחינוך לפתוח תכנית לימודים לתואר  - אישור סוקרים לבדיקת בקשת אורות ישראל .5.1

יום העולה באותו  מצ"ב(-10586מס'  ; )מסמךי'(-יסודי )ז'-במסלול העל( .M.Teach) "מוסמך בהוראה"
 למל"ג

( .B.Aועדה לבדיקת הארכת ההסמכה של המרכז האקדמי שלם להעניק תואר ראשון )הואישור הרכב  .5.2
 עולה באותו היום למל"גמצ"ב( -10551(; )מסמך מס' במתכונת דו חוגית) בלימודי מזרח תיכון והאסלאם

 
 שונות. .6

; )מסמך תזה בחינוך לגיל הרך של מכללת לוינסקי לחינוך( עם M.Edתכנית הלימודים לתואר שני ) .6.1
 מצ"ב(-10593מס' 

 M.Edבקשת המכללה האקדמית לחינוך דוד ילין לשנות את סימול התואר בתכנית הלימודים לתואר שני  .6.2
)מוסמך במדעי הספרנות(  MLIS שני ספרנות במערכת החינוך לתואר –)מוסמך בחינוך( במידענות 
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יום העולה באותו  מצ"ב(-10587; )מסמך מס' (Library and Information Science) במידענות וספרנות
 במל"ג

(, דו חוגי, בחינוך במסגרת A.Bאוניברסיטת חיפה לקיים תכניות לימודים לתואר ראשון ) בקשת  .6.3
 יום במל"גהעולה באותו  מצ"ב(-10594; )מסמך מס'  תחוות דעת סוקר –ק "המכללה הצבאית מלט

בדיקת בקשתה של מכללת גבעת וושינגטון לקבל אישור פרסום ורישום לתכנית הלימודים לתואר אופן  .6.4
 מצ"ב(-10595; )מסמך מס' ( ללא תזה בחינוך מטפח ומשלבM.Edשני )
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 בתיה הקלמן
 באגף האקדמי  ינוךתחום רוח וח בכירה ממונה

 
 
 

 

 
 
  

 
 
 
 

 


