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 לכבוד
 ועדת משנה תחומית בחינוך, הוראה, מדעי הרוח והאומנות

 
 שלום רב,

 
 הנדון: סדר יום ועדת המשנה שתתקיים ביום שלישי כ"ח באב תש"פ )18.8.2020(

 
 11:00בשעה  ,(18.8.2020תש"פ )אב ב כ"חשלישי הנכם מוזמנים לישיבת ועדת המשנה , שתיערך ביום 

 .באמצעות אפליקציית זום
  

 
 סדר היום:

 .מידע .1
 מצ"ב.- 23.6.2020 אישור פרוטוקול מישיבה מיום  .2
 (:)קבועות/זמניות/הארכת הסמכותהסמכות  .3

 – תזה אל( בעיצוב ל.M.Desי )שנ תוארלהעניק  אמנות. עיצוב סה.הנד –המלצה על הסמכה לשנקר  .3.1
 מצ"ב(-10744 ; )מסמך מס' דוח הוועדה

/הסמכה לאוניברסיטה הפתוחה להעניק תואר  (2023ראשונה )עד אוגוסט  המלצה על הסמכה זמנית .3.2
 מצ"ב(-10693; )מסמך מס' חוות דעת סוקרות-האמנות במתכונת דו חוגית   ( בתולדות.B.Aראשון )

 
, למכללה האקדמית בית ברל 2022הסמכה/הסמכה זמנית )שניה( לשנתיים, עד אוגוסט המלצה על  .3.3

 מצ"ב(-10745; )חוות דעת סוקרים –שפות -( ללא תזה בהוראה ולמידהM.Edלהעניק תואר שני )
 (.M.A) שנילאוניברסיטת אריאל להעניק תואר  2021עד אוקטובר  )ראשונה( זמניתהמלצה על הסמכה  .3.4

 מצ"ב(-10746; )מסמך מס' דוח הוועדה –במורשת ישראל עם וללא תזה 
, למכללת הרצוג מיסודן של מכללות 2022המלצה על הסמכה זמנית )ראשונה( לשנתיים, עד אוגוסט  .3.5

 המשך דיון –חוות דעת סוקרות  –תזה בחינוך מיוחד ( ללא M.Edליפשיץ והרצוג להעניק תואר שני )
 .מצ"ב( -ב' 10680)מסמך מס: 

( "בכלי תזמורת" B.Musבקשת האקדמיה למוזיקה ולמחול לפצל את תכנית הלימודים לתואר ראשון ) .3.6
; )מסמך מס' ( "בכלי נשיפה והקשה"B.Mus( "בכלי מיתר" ולתואר ראשון )B.Musלתואר ראשון )

 מצ"ב(-10702
 

 ישור פרסום והרשמהא .4
לתואר תכנית לימודים מתן אישור פרסום והרשמה למכללה האקדמית ספיר לפתוח הארכת תוקף  .4.1

 עולה למל"ג באותו יום מצ"ב(-10694; )מסמך מס' ( במוזיקה במתכונת דו חוגית.B.Aראשון )
תכנית אישור פרסום והרשמה למכללה האקדמית לחינוך חמדת הדרום לפתוח מתן המלצה על  .4.2

במתכונת  ( בהוראת המתמטיקה במסלול העל יסודי.B.Edלימודים לתואר ראשון "בוגר בהוראה" )
 באותו יוםעולה למל"ג  מצ"ב(-10696; )מסמך מס' חוות דעת סוקרים – חוגית-חד

מכללה אקדמית לחינוך, מדעים  –המלצה על מתן אישור פרסום והרשמה למכללת אוהלו בקצרין  .4.3
ולימודים  ( בהוראת המתמטיקה.B.Edתכנית לימודים לתואר ראשון "בוגר בהוראה" ) לפתוח וספורט
עולה    מצ"ב(-10697; )מסמך מס' חוות דעת סוקרים – במתכונת דו חוגית ודיבמסלול היס כלליים

 למל"ג באותו יום
לפתוח תכנית לימודים  אלקאסימיאישור פרסום והרשמה למכללה האקדמית לחינוך מתן המלצה על  .4.4

 –חוגית -במתכונת דו במסלול העל יסודי בחינוך בלתי פורמאלי( .B.Edלתואר ראשון "בוגר בהוראה" )
 באותו יוםעולה למל"ג  מצ"ב(-10695; )מסמך מס' חוות דעת סוקרים

 
 :סוקרים/הרכבי ועדות .5

( M.Edתכנית לתואר שני )אישור הרכב ועדה לבדיקת בקשתה של המכללה האקדמית בית ברל לפתוח  .5.1
 עולה למל"ג באותו יום מצ"ב(-10700; )מסמך מס' (STEM) עם ובלי תזה בחינוך מדעי בינתחומי
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אישור הרכב ועדה לבדיקת בקשתו של המרכז האקדמי ויצו חיפה לפתוח תכנית לימודים לתואר שני  .5.2
(M.Ed.Desללא תזה )  עולה למל"ג באותו יום מצ"ב(-10701; )מסמך מס' בעיצוב, סביבה וחינוך 

המכללה האקדמית לחינוך לפתוח תכנית לימודים  –אישור הרכב ועדה לבדיקת בקשתה של אורנים  .5.3
עולה  מצ"ב(-10698; )מסמך מס' ( עם תזה למסלול העל יסודי.M.Teachלתואר "מוסמך בהוראה" )

 למל"ג באותו יום
( .M.Aלתואר שני )לימודים ר הרכב ועדה לבדיקת בקשתה של אוניברסיטת אריאל לפתוח תכנית ואיש .5.4

 עולה למל"ג באותו יום מצ"ב(-10699; )מסמך מס' עם וללא תזה בלימודי המזה"ת ומדעי המדינה
אישור הרכב ועדה לבדיקת בקשתה של סמינר הקיבוצים, המכללה לחינוך, לטכנולוגיה ולאמנויות  .5.5

עולה  מצ"ב(-10720; )מסמך מס' ( עם תזה בחינוך סביבתיM.Edסמכה להעניק תואר שני )לקבל ה
 למל"ג באותו יום

 שונות. .6
משחק לתיאטרון וקולנוע במסגרת תכנית התמחות בגליל מערבי לפתוח האקדמית מכללה בקשת ה .6.1

 10642)מסמך מס'  ;חוות דעת סוקרת –המשך דיון – בלימודי תיאטרון (.B.A)הלימודים לתואר ראשון 
 עולה למל"ג באותו היוםמצ"ב(-

.( B.Ed" )בהוראה בוגר" לתואר הלימודים תכנית התאמת על שאנן לחינוך האקדמית למכללה אישור .6.2
.( B.Ed" )בהוראה בוגר" לתואר לימודים לתכנית חוגית-דו במתכונת( יסודי-על) במתמטיקה
 –( 10.6.14 מיום ג"מל בהחלטת שנקבע לדגם)בהתאם  חוגית-חד במתכונת( יסודי על) במתמטיקה

 עולה למל"ג באותו היום מצ"ב(-10743; )מסמך מס' חוות דעת סוקרים
בקשת מכללת הרצוג מיסודה של מכללת הרצוג ומכללת ליפשיץ לקיים תכנית לימודי השלמה לתואר  .6.3

י'( במסגרת המח"ר, בקמפוס -יסודי )ז'-למסלול העל המחשב מדעי( דו חוגי ב.B.Ed"בוגר בהוראה" )
 "ג באותו היוםלמל עולה מצ"ב(-10734; )מסמך מס' (נוות ישראל )נשים

-10747; )מסמך מס' באוניברסיטת אריאל חוגי בספרות-( דו.B.Aהלימודים לתואר ראשון ) תכנית .6.4
 יופץ בהמשך-(מצ"ב
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 בתיה הקלמן
 חינוך הוראה מדעי הרוח ואמנות, תחום  בכירה ממונה
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