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 ד' אב, תשפ"א
 2021יולי,  13

 
 

 לכבוד
 תיוועדת משנה תחומית בחינוך, הוראה, מדעי הרוח והאומנוחברי 

 
 שלום רב,

 הנדון: סדר יום לישיבת ועדת המשנה שתתקיים ביום שלישי, י' באב תשפ"א )20.7.2021(
 

בחדר  11:00בשעה  (,20.7.2021תשפ"א ) , י' באב, שתיערך ביום שלישיועדת המשנההנכם מוזמנים לישיבת 
 ירושלים. 43הישיבות תמר קומה א', במשרדי המועצה להשכלה גבוהה, רח' ז'בוטינסקי 

 
 סדר היום:

 מידע .1
 מצ"ב. - 22.6.2021אישור פרוטוקול מישיבה מיום   .2
 הסמכות(:הסמכות )קבועות/זמניות/הארכת  .3

למרכז האקדמי  ,2024, עד יולי זמנית )שנייה( לשלוש שנים הארכת הסמכה /המלצה על מתן הסמכה .3.1
חוגי בתכנית -( דו.B.Aותואר ראשון )חוגי בלימודים הומניסטיים -( דו.B.Aשלם להעניק תואר ראשון )

עולה באותו יום מצ"ב(;  – 11089; )מסמך מס' הוועדהדוח  -יהודית  הבינתחומית בפילוסופיה ובהגות
  למל"ג

, למרכז האקדמי שלם להעניק תואר 2023המלצה על הארכת הסמכה זמנית )שנייה( לשנתיים, עד יולי  .3.2
 – 11090; )מסמך מס' דוח הוועדה –במתכונת דו חוגית בלימודי מזרח תיכון והאסלאם (B.A) ראשון 

 מל"געולה באותו יום למצ"ב(; 
 

( ללא M.Edחיפה להעניק תואר שני )-למכללה האקדמית הערבית לחינוך בישראלהמלצה על הסמכה  .3.3
; )מסמך מס' חוות דעת סוקרים –תזה בלקויות למידה בשפה הערבית: הערכה והתערבות חינוכית 

 מצ"ב(-11116
 

 אישור פרסום של תכניות לימודים/המלצות ועדת בדיקה: .4
לוינסקי לחינוך לפתוח תכנית לימודים לתואר שני המלצה על מתן אישור פרסום והרשמה למכללת  .4.1

(M.Ed. ללא תזה בחינוך מתמטי בעידן דיגיטלי בבית הספר העל יסודי )– מסמך  ;חוות דעת סוקרים(
  למל"געולה באותו יום  מצ"ב(; –11091מס' 

 
 הרכבי ועדות/סוקרים: .5

לפתוח תכנית לימודים אישור הרכב ועדה לבדיקת בקשת האקדמיה למוסיקה ולמחול בירושלים  .5.1
 מל"געולה באותו יום ל  מצ"ב(; – 11092; )מסמך מס' במוסיקה( .M.Mus) לתואר שני עם תזה

 
 :שונות .6

המלצה על אי מתן אישור למכללה ירושלים להמשך קיום לימודים מחוץ לקמפוס לתואר "בוגר  .6.1
מצ"ב(  –א 10717המשך דיון )מסמך מס'   -( בתנ"ך, תושב"ע, ומחשבת ישראל באילת .B.Edבהוראה" )

 12:30לשעה  מוזמנים נציגי המכללה -
בחינוך ותרבות  (.B.A) בקשת המכללה האקדמית בית ברל לפתוח תכנית לימודים לתואר ראשון .6.2

 מצ"ב( – 11117)מסמך מס'  ;דיווח – משיכת הבקשה על ידי המוסד -יטליתדיג
לתואר שני בחינוך  גורדון לפתוח תכנית לימודיםש א. ד. "בקשת המכללה האקדמית לחינוך ע .6.3

(M.Ed.ללא תזה בחינוך רגשי חברתי )-  11118)מסמך מס'  ;דיווח - משיכת הבקשה על ידי המוסד – 
 מצ"ב(
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בקשת המכללה האקדמית ספיר למתן פטור של שליש מנקודות הזכות לתואר ראשון ב"תרבות, יצירה  .6.4
 11093)מסמך מס'  חוות דעת סוקר – עבור בוגרי בית הספר "גודמן" למשחק ולבימוי  (.B.Aוהפקה" )

 עולה באותו יום למל"ג מצ"ב( –
אילן למתן פטור על שליש מנקודות הזכות לתואר ראשון בספרות השוואתית -בקשת אוניברסיטת בר .6.5

(B.A. )"מצ"ב( – 11119)מסמך מס'  עבור בוגרי בית הספר למשחק "בית צבי 
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 בתיה הקלמן

 ממונה בכירה תחום רוח, חינוך, הוראה ואומנויות
 
 
 
 
 

 
 


