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 , מזכירות מל"גהאקדמי האגף

 
 ז' אייר, תשפ"א

 2021אפריל,  20
 

 לכבוד
 חברי ועדת המשנה תחומית בחינוך, הוראה, מדעי הרוח והאומנות

 
 שלום רב,

 
 (4.202127.תשפ"א )ט"ו באייר סדר יום לישיבת ועדת המשנה שתתקיים ביום שלישי, הנדון: 

  11:00(, בשעה 27.4.2021) תשפ"אט"ו באייר הנכם מוזמנים לישיבת ועדת המשנה , שתיערך ביום שלישי, 
 .Zoomבאמצעות 

 
 סדר היום:

 מידע .1
 יופץ בהמשך - 6.4.2021אישור פרוטוקול מישיבה מיום  .2
 )קבועות/זמניות/הארכת הסמכות(:הסמכות  .3

חוגי בלימודי -( דו.B.Edהמלצה על הסמכה /הסמכה זמנית להעניק תואר "בוגר בהוראה ובחינוך" ) .3.1
; )מסמך מס' המשך דיון –חוות דעת סוקרים  –למכללת אוהלו  יסודי-במסלול העל ארץ ישראל

 מצ"ב(-10987
חוגי במדע וטכנולוגיה -( חד.B.Ed" )המלצה על הסמכה להעניק תואר "בוגר בהוראה ובחינוך .3.2

)מסמך  חוות דעת סוקרים – ו'( למכללה האקדמית לחינוך גבעת וושינגטון-במסלול היסודי )א'
 מצ"ב( –11020 מס'

 
 אישור פרסום של תכניות לימודים/המלצות ועדת בדיקה: .4

לימודים לפתוח תכנית ה אקדמית לחינוך גורדון המלצה על מתן אישור פרסום והרשמה למכלל .4.1
 –11006חוות דעת סוקרים )מסמך מס'  – המתמטיקה בהוראתללא תיזה  .M.Ed מוסמך לתואר
 עולה באותו היום למל"ג מצ"ב(

 הרכבי ועדות/סוקרים: .5
אישור הרכב ועדה לבדיקת בקשת הקריה האקדמית אונו להסמכה להעניק תואר שני ללא תזה  .5.1

(M.A. ( בתכניות לטיפול באמצעות אמנויות )טיפול באמצעות אמנות חזותית; טיפול באמצעות
תכנית למטפלים בפועל  ;דרמהטיפול באמצעות תנועה ומחול, באמצעות טיפול  ; פסיכודרמה

(; אמנות חזותיתתכנית למטפלים בפועל בתנועה ומחול ותכנית למטפלים בפועל בפסיכודרמה, ב
 עולה באותו היום למל"ג"ב( מצ -11007)מסמך מס' 

תואר שני ללא ל תכנית לימודים לפתוחאישור הרכב ועדה לבדיקת בקשת הקריה האקדמית אונו  .5.2
עולה באותו מצ"ב(  –11008טיפול במוסיקה )מסמך מס'  -( בטיפול באמצעות אמנויות.M.Aתזה )

 היום למל"ג.
וח תכנית לימודים לתואר שני אישור סוקרות לבדיקת בקשת המכללה האקדמית לחינוך קיי לפת .5.3

M.Ed  'עולה באותו יום למל"גהמשך דיון  –מצ"ב( -10958במגוון ושוויון חינוכי; )מסמך מס 
לבדיקת בקשת המכללה האקדמית בווינגייט לפתוח תוכנית לימודים חדשה  יםאישור סוקר .5.4

 עולה באותו יום למל"ג מצ"ב(-11019; )מסמך מס' .( במדעי האימון בספורטM.Edלתואר מוסמך )
אישור סוקרים לבדיקת בקשת המכללה האקדמית לחינוך ע"ש קיי לפתוח תכנית לתואר שני  .5.5

(M.Edללא תזה ב )-STEM עולה באותו יום למל"ג מצ"ב(-11009; )מסמך מס' גרטיביתבגישה אינט 
שני  אישור סוקרות לבדיקת בקשת המכללה האקדמית דוד ילין לפתוח תכנית לימודים לתואר .5.6

M.Ed  'עולה באותו יום למל"ג המשך דיון -מצ"ב(-10957בחינוך לגיל הרך; )מסמך מס 
 

 שונות: .6
אקדמיים לבוגרי -בקשה לאישור קבלת פטור של שליש מנ"ז לתואר ראשון על בסיס לימודים לא .6.1

יצירה  –( בתרבות B.Aן )בתכנית לתואר ראשו בית הספר "גודמן" למשחק ולבימוי בבאר שבע
  מצ"ב(-11021; )מסמך מס' מכללה האקדמית ספירוהפקה ב

 
 ב ב ר כ ה       

 
 בתיה הקלמן

 ממונה בכירה תחום רוח, חינוך, הוראה ואומנויות


