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 ' כסלו תשפ"בד
 2021נובמבר  08
 

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

 
 שלום רב,

 
 (20211.161.תשפ"ב )  כסלוב בסדר יום לישיבת ועדת המשנה שתתקיים ביום שלישי י"הנדון: 

 
בחדר  12:00(, בשעה 16.11.2021תשפ"ב )  כסלוב בהנכם מוזמנים לישיבת ועדת המשנה , שתיערך ביום שלישי י"

 , קומה א', בבניין המועצה. תמרהישיבות 
 

 סדר היום:
 מידע .1
 מצ"ב – 19.10.2021אישור פרוטוקול מישיבה מיום  .2
 הסמכות )קבועות/זמניות/הארכת הסמכות(: .3

 ה האקדמית לחינוךמכללל 2023יים, עד נובמבר לשנת )ראשונה( מתן הסמכה זמניתהמלצה על  .3.1
( בחינוך בלתי פורמאלי במסלול העל .B.Edתואר ראשון "בוגר בהוראה" )ה יק אתלהענאלקאסמי 

 עולה באותו יום למל"ג  מצ"ב( – 11203)מסמך מס'  ;חוגית-יסודי במתכונת דו
, למכללת אורנים להעניק תואר שני 2024)שנייה( לשלוש שנים, עד דצמבר המלצה על הסמכה זמנית  .3.2

(M.Ed עם תזה בייעוץ חינוכי )– מצ"ב( – 11212)מסמך מס' ;המלצת הוועדה 
 

 אישור פרסום והרשמה: .4
 (.M.Edש דוד ילין לפתוח תכנית לימודים חדשה לתואר שני )”בקשת המכללה האקדמית לחינוך ע .4.1

 מצ"ב( – 11213)מסמך מס'  ;בחינוך לגיל הרך )ללא תזה(
מגוון "ב( .M.Edכנית לימודים חדשה לתואר שני )ש קיי לפתוח ת”האקדמית לחינוך ע בקשת המכללה .4.2

 מצ"ב( – 11214)מסמך מס'  ;)ללא תזה( "ושוויון חינוכי
( ללא תזה בעיצוב, סביבה M.Ed.Desבקשת המרכז האקדמי ויצו חיפה לפתוח תכנית לתואר שני ) .4.3

 עולה באותו היום למליאה מצ"ב( – 11204)מסמך מס'  ;6.4.2021תיקון החלטת המל"ג מיום  -וחינוך

 :הרכבי ועדותאישור  .5
אישור מינוי סוקרים לבדיקת בקשת המכללה האקדמית אחוה לפתוח תוכנית לימודים לתואר שני  .5.1

 מצ"ב(-11215; )מסמך מס' בנוירופדגוגיה  (.M.Ed) ללא תזה
 

 שונות. .6
אילן למתן פטור של שליש מנקודות הזכות לתואר ראשון בספרות השוואתית -בקשת אוניברסיטת בר .6.1

(B.A.) מצ"ב( – 11119)מסמך מס'  ;ד סוקרחוו" – משחקצבי" ל-עבור בוגרי/ות בית הספר "בית 
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 בתיה הקלמן
 ממונה בכירה תחום חינוך, הוראה, מדעי הרוח והאומנות באגף האקדמי 

 
 


