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 ' אלול תשפ"אב
 2021אוגוסט  10

 לכבוד
 ועדת משנה תחומית בחינוך, הוראה, מדעי הרוח והאומנות

 
 שלום רב,

 
 ( 17.8.2021) ט' באלול תשפ"א שתתקיים ביום שלישי, ועדת המשנהסדר יום לישיבת הנדון: 

 
בחדר  11:00(, בשעה 17.8.2021) ט' באלול תשפ"אשתיערך ביום שלישי,  ועדת המשנה,הנכם מוזמנים לישיבת 

 .במשרדי המועצה להשכלה גבוהה, 'א, קומה  תמרהישיבות 
 

 סדר היום:
 מידע: .1
 .מצ"ב – 20.7.2021 אישור פרוטוקול מישיבה מיום .2
 בדיקהאישור פרסום של תכניות לימודים/המלצות ועדת  .3

אלקאסמי לפתוח תכנית  לחינוך האקדמית המלצה על מתן אישור פרסום והרשמה למכללה .3.1
עולה . חוות דעת סוקרים - (תזה ללא) חינוך מערכות וארגון בניהול (.M.Ed)  שני לימודים לתואר

 מצ"ב(-11127 )מסמך מס'; למל"ג באותו היום
 

 הסמכות )קבועות/זמניות/הארכת הסמכות(: .4
למכללה האקדמית לחינוך תלפיות להעניק  )שנייה( הסמכה זמנית/אי הארכת הסמכההמלצה על  .4.1

חוות דעת  –ו'( -חוגי בתושב"ע במסלול היסודי )א'-( דו.B.Edתואר ראשון " בוגר בהוראה" )
 מצ"ב( -11152; )מסמך מס' סוקרים

 אקדמית אונוקריה הל הסמכה/2024אוקטובר לשלוש שנים, עד   המלצה על הסמכה זמנית )שנייה( .4.2
 מצ"ב( -11153 )מסמך מס' ;חוות דעת סוקרים –בחינוך  (.M.Aלהעניק תואר שני )

( ללא תזה M.Edהמלצה על הסמכה למכללה האקדמית לחינוך תלפיות להעניק תואר שני ) .4.3
עולה למל"ג באותו מצ"ב(  –11124)מסמך מס'  ;חוות דעת סוקרות – באנגלית כשפה בינלאומית

   היום
הסמכה/ הסמכה זמנית )שנייה( למכללת הרצוג מיסודן של מכללות ליפשיץ והרצוג  המלצה על .4.4

; חוות דעת סוקרים – ( ללא תזה בהוראת מתמטיקה לביה"ס העל יסודי.M.Edלהעניק תואר שני )
 עולה למל"ג באותו היום מצ"ב( –11126)מסמך מס' 

שני ללא תזה להעניק תואר  ,2024אוקטובר  עד ,לשלוש שנים( ראשונה) זמנית המלצה על הסמכה .4.5
(M.Des.ב ) מסמך  ;דוח הוועדה – הנדסה עיצוב אמנות לשנקר, משחקים דיגיטלייםעיצוב ופיתוח(

 מצ"ב( –11154מס' 
 – ( בחינוך.B.Aתואר ראשון )המלצה על הסמכה למסלול האקדמי של המכללה למינהל להעניק   .4.6

 מצ"ב( –11155)מסמך מס'  ;דעת סוקריםחוות 
( ללא תזה בגיל .M.Edעל הסמכה למכללה האקדמית לחינוך תלפיות להעניק תואר שני )המלצה  .4.7

 מצ"ב( –11156הרך; )מסמך מס' 
 

 שמות סוקרים/הרכבי ועדות .5
המכללה האקדמית ו המכללה האקדמית להנדסה סמי שמעוןאישור הרכב ועדה לבדיקת בקשת  .5.1

-בהוראת טכנולוגיה במסלול העל "בוגר .B.Ed.Tech) ) לתואר ראשוןתכנית לימודים  לפתוחחמדת 
 עולה למל"ג באותו היום מצ"ב( –11128)מסמך מס' ;י''ב(-יסודי )ז'

 (M.P.S)תואר שני להעניק  לקבל הסמכה הקריה האקדמית אונואישור הרכב ועדה לבדיקת בקשת  .5.2
 עולה למל"ג באותו היום מצ"ב( –11129)מסמך מס' ; בחברה ואמנויותללא תזה 

אילן למתן פטור של שליש מנקודות הזכות -בקשת אוניברסיטת ברסוקר לבדיקת  יאישור מינו .5.3
עולה   –צבי" למשחק -עבור בוגרי/ות בית הספר "בית( .B.Aלתואר ראשון בספרות השוואתית )

 מצ"ב( – 11119)מסמך מס'   למל"ג באותו היום
יק תואר שלישי אישור הרכב ועדה לבדיקת בקשת האוניברסיטה הפתוחה לקבל הסמכה להענ .5.4

(Ph.D.בחינוך: טכנולוגיות ומערכות למידה );  'עולה למל"ג באותו היום  מצ"ב( –11131)מסמך מס  
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 שונות .6
( .M.Aלימודים לתואר שני )התכנית  באופן דיגיטלי את חי לקיים לבקשת המכללה האקדמית ת .6.1

עולה  מצ"ב( –11132)מסמך מס'  ;דרמה תרפיה למטפלים בפועל –בטיפול באמצעות אמנויות 
   למל"ג באותו היום

 .B.Edהתואר סימול של לשינוי  מכללה אקדמית לאמנויות וחינוך -אפרתה -אמונהבקשת  .6.2
בעיצוב  B.Ed -ו באמנות; .B.Ed.FAבאמנות לתואר  B.Edבתיאטרון;  .B.Ed.FAלתואר בתיאטרון 

 מצ"ב( –11157)מסמך מס' בעיצוב תקשורת חזותית   B.Ed.Desתקשורת חזותית לתואר 
 

( ב"ניהול וארגון .M.Edבקשת המכללה לחינוך ע"ש א.ד. גורדון להסב את התכנית לתואר שני ) .6.3
 )מסמך מס'  עולה למל"ג באותו היום – דיגיטלי באופן וקיומהמערכות חינוך" לשפה האנגלית 

 מצ"ב( –11133
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 בתיה הקלמן

 חינוך, הוראה ואומנויותממונה בכירה תחום רוח, 
 
 
 
 


