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 , מזכירות מל"גהאקדמי האגף

 ' חשון תשפ"בו

 2021אוקטובר  12

 

 לכבוד

 משנה תחומית בחינוך, הוראה, מדעי הרוח והאומנותהועדת חברי 

 

 שלום רב,

 

 (21.2010.19)ב "פתש חשון ב גי"יום שלישי בסדר יום לישיבת ועדת המשנה שתתקיים הנדון: 

 

בחדר  11:00, בשעה (19.10.2021י"ג בחשון תשפ"ב )שלישי הנכם מוזמנים לישיבת ועדת המשנה , שתיערך ביום 

 , בבניין המועצה.א' , קומההקטן )תמר(  הישיבות

 

 סדר היום:

 מידע .1

 מצ"ב – 17.8.2021אישור פרוטוקול מישיבה מיום  .2

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

( עם וללא תזה במורשת (.M.Aהמלצה על הסמכה לאוניברסיטת אריאל בשומרון להעניק תואר שני  .3.1

 למל"געולה באותו יום מצ"ב(  -11611; )מסמך מס' דוח הוועדה -ישראל

למכללה האקדמית לחינוך ע"ש  2024לשלוש שנים, עד נובמבר  )ראשונה(המלצה על הסמכה זמנית  .3.2

חוות דעת  –חברה, סביבה, בריאות  –( ללא תזה בחינוך לקיימות M.Edדוד ילין להעניק תואר שני )

 מצ"ב( – 11188)מסמך מס'  סוקרים

 דו חוגיהמכללה לחינוך לטכנולוגיה ולאומנויות להעניק תואר  –המלצה על הסמכה לסמינר הקיבוצים  .3.3

 מצ"ב( -11189חוות דעת סוקרים )מסמך מס'  -ו(-בחינוך למסלול היסודי )א " (.B.Ed)"בוגר בהוראה

"בוגר לתואר טון לשנות את שם תכנית הלימודים קשת המכללה האקדמית לחינוך גבעת וושינגב .3.4

לתואר י"ב( -גילאי )א'-חוגי "בהוראת הנגינה בקבוצות" במסלול רב-( חד.B.Ed.Musבהוראה" )

חוות   - יב'( ולהסמיכה להעניק את התואר בשם זה-גילאי )א'-מוזיקה" במסלול רב"בוגר בהוראה ב"

 עולה למל"ג באותו יום (מצ"ב – 11083 )מסמך מס' -דעת סוקר 

, להעניק תואר שני ללא תזה 2024 אוקטוברנית )ראשונה( לשלוש שנים, עד המלצה על הסמכה זמ .3.5

(M.A.בטיפול באמצעות אמנויות )- מסמך מס'  דו"ח הוועדה; -אמנות חזותית לאוניברסיטת בר אילן(

 עולה באותו היום למל"גמצ"ב(  -11162

( ב"לימודי מקרא" לתואר .B.Aבקשת האוניברסיטה העברית לשינוי שם התכנית לתואר ראשון ) .3.6

 מצ"ב( – 11190ב"מקרא" ולהסמיכה להעניק את התואר בשם זה )מסמך מס' ( .B.A)ראשון 

( ב"תולדות התאטרון" לתואר .B.Aהאוניברסיטה העברית לשינוי שם התכנית לתואר ראשון )בקשת  .3.7

מסמך מס' )  זהולהסמיכה להעניק את התואר בשם  ב"לימודי התאטרון והמופע" (.B.A) ראשון

 מצ"ב( –11191

 

 אישור פרסום והרשמה: .4

חיפה לפתוח תכנית -המלצה על אישור פרסום ורישום למכללה האקדמית הערבית לחינוך בישראל .4.1

 מצ"ב( – 11192)מסמך מס'   דוח הוועדה –( עם תזה בחינוך לשוני M.Edלתואר שני )
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תכנית לימודים לתואר שני  המלצה על אישור פרסום ורישום למכללה האקדמית וינגייט לפתוח .4.2

(M.Ed.במדעי האימון בספורט ) –  מצ"ב( -11193)מסמך מס'  -חוות דעת סוקרים 
 

 

 שונות. .5

( .M.Teachבקשת המכללה לחינוך קיי לקיים באופן דיגיטלי את התכנית לתואר "מוסמך בהוראה" ) .5.1

 במצ" – (11194יסודי )מסמך מס' -במסלול העל

בוגר לתואר המלצה על אי מתן אישור למכללה ירושלים להמשיך לקיים לימודים מחוץ לקמפוס  .5.2

 מצ"ב( –א' 10717המשך דיון )מסמך מס'  –ע, ומחשבת ישראל באילת "ך, תושב"בתנ (.B.Ed) בהוראה

( בתקשורת חזותית במסגרת .B.Desהמלצה להמשיך לקיים את תכנית הלימודים לתואר ראשון ) .5.3

 חוות דעת סוקרים –אקדמיה לאמנות ועיצוב ירושלים –ימודים במח"ר המתקיימת בבצלאל תכניות ל

 מצ"ב(  – 11195)מסמך מס' 
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 בתיה הקלמן

 חינוך, הוראה, מדעי הרוח והאומנותתחום בכירה ממונה 

 באגף האקדמי 

 


