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 , מזכירות מל"גהאקדמי האגף

 
 

 ' תמוז תשפ"אה
 2021 יוני 15

 לכבוד
 ועדת משנה תחומית בחינוך, הוראה, מדעי הרוח והאומנותחברי 

 
 שלום רב,

 הנדון: סדר יום לישיבת ועדת המשנה שתתקיים בי"ט בתמוז תשפ"א )22.6.2021(
 

, 11:00(, בשעה 22.6.2021, שתיערך ביום שלישי י"ט בתמוז תשפ"א )ועדת המשנההנכם מוזמנים לישיבת 
 .Zoomבאמצעות 

 סדר היום:

 מידע .1

 מצ"ב. - 25.5.2021אישור פרוטוקול מישיבה מיום  .2

 הסמכות )קבועות/זמניות/הארכת הסמכות(: .3

-יסודי )ז'-במסלול העל( M.Teachהסמכה להעניק תואר שני "מוסמך בהוראה" )מתן המלצה על  .3.1
 מצ"ב(  -11080 ')מסמך מסחוות דעת סוקרים  -י'( למכללה האקדמית הערבית לחינוך חיפה

 חוגי בשפה-( דו.B.Edהסמכה להעניק תואר ראשון "בוגר בהוראה ובחינוך" )מתן המלצה על  .3.2
חוות  –למכללה האקדמית אחוה לדוברי השפה הערבית י'( -גילאי )א'-רבוספרות ערבית במסלול 

 מצ"ב(-11081; )מסמך מס' דעת סוקרים

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

אוניברסיטת אריאל לפתוח תכנית לימודים לתואר שני המלצה על מתן אישור פרסום והרשמה ל .4.1

(M.A. עם וללא תיזה במזה"ת ומדעי המדינה )– עולה מצ"ב(  -11057 )מסמך מס' דוח הוועדה
 באותו יום למל"ג

המלצה על מתן אישור פרסום והרשמה למכללה האקדמית גליל מערבי לפתוח תכנית לימודים  .4.2

 מצ"ב( -11082מס' דוח הוועדה )מסמך  –חדשנות בחינוך אוריינות ו( ב.M.Aלתואר שני )

 דות/סוקרים:הרכבי וע .5

אישור הרכב ועדה לבדיקת בקשת אלקאסמי המכללה האקדמית לחינוך לפתוח תכנית לימודים  .5.1

עולה באותו יום  מצ"ב( –11050)מסמך מס'  ( עם תזה בהוראת לימודי האסלאם.M.Edלתואר שני )
 למל"ג

 שונות: .6

תואר "בוגר ללימודים מחוץ לקמפוס  המשיך לקייםלמכללה ירושלים ל המלצה על אי מתן אישור .6.1

חוות דעת סוקרים )מסמך מס'  –  באילתומחשבת ישראל ( בתנ"ך, תושב"ע, .B.Edבהוראה" )
 מצ"ב( –א 10717

תואר ללימודים מחוץ לקמפוס  להמשיך לקיים מכללה האקדמית דוד יליןהמלצה על מתן אישור ל .6.2

 'מס)מסמך  חוות דעת סוקר –  ירושלים ( במזרח21-6( בחינוך מיוחד ).B.Ed"בוגר בהוראה" )
 מצ"ב(– 'א10716

בקשת המכללה האקדמית לחינוך גבעת וושינגטון לשנות את שם תכנית הלימודים  לתואר "בוגר  .6.3

י"ב( "למוזיקה" -גילאי )א'-( חד חוגי "בהוראת הנגינה בקבוצות" במסלול רב.B.Ed.Musבהוראה" )
 מצ"ב( -11083' )מסמך מס להעניק את התואר בשם זהיב'( ולהסמיכה -גילאי )א'-במסלול רב

 
 ב ב ר כ ה        

 
 בתיה הקלמן

 ואומנויותממונה בכירה תחום רוח, חינוך, הוראה 


