האגף האקדמי ,מזכירות מל"ג

ט' טבת תשפ"ב
 13דצמבר2021 ,
לכבוד
חברי ועדת המשנה תחומית בחינוך ,הוראה ,מדעי הרוח והאומנות
שלום רב,
הנדון :סדר יום לישיבת ועדת המשנה שתתקיים ביום שלישי י"ז בטבת תשפ"ב ()21.12.2021
הנכם מוזמנים לישיבת ועדת המשנה  ,שתיערך ביום שלישי י"ז בטבת תשפ"ב ( ,)21.12.2021בשעה  11:00בחדר
הישיבות תמר  ,קומה א' ,בבניין המועצה.
סדר היום:
מידע
.1
אישור פרוטוקול מישיבה מיום  – 16.11.2021מצ"ב
.2
הסמכות (קבועות/זמניות/הארכת הסמכות):
.3
.3.1

.3.2
.3.3
.3.4

.4

המלצה על הסמכה להעניק תואר שני ללא תזה ( )M.A.A.T.בטיפול באמצעות אמנויות  -טיפול
באמנות חזותית ובתכנית לתואר שני ( )M.A.A.T.בטיפול באמצעות אמנויות  -אמנות חזותית
למטפלים בפועל למכללה האקדמית בית ברל  -דו"ח הוועדה; (מסמך מס'  -11252מצ"ב)
המלצה על הסמכה להעניק תואר שני ללא תזה )" (M.Teach.מוסמך בהוראה" במסלול העל-יסודי
למכללה האקדמית חמדת-חוות דעת סוקרים; (מסמך מס'  -11235מצ"ב) עולה באותו היום למל"ג
המלצה על הסמכה זמנית (שנייה) לשלוש שנים ,עד אוקטובר  ,2024למכללה למנהל להעניק את התואר
השני ( )M.A.בייעוץ חינוכי – חוות דעת סוקרים; (מסמך מס'  – 11253מצ"ב)
המלצה על הסמכה למכללה האקדמית ספיר להעניק תואר שני ללא תזה ( )M.A.בלימודי תרבות–
חוות דעת סוקרים; (מסמך מס'  – 11236מצ"ב)

אישור פרסום והרשמה:
 .4.1בקשת המכללה האקדמית לחינוך "אורות ישראל" לפתיחת התכנית לתואר שני ( )M.Ed.בהוראת
המתמטיקה במסלול העל-יסודי (ללא תזה) – חוות דעת סוקרים; (מסמך מס'  – 11254מצ"ב)
 .4.2בקשת מכללת סמינר הקיבוצים לפתיחת התכנית לתואר ראשון (" )B.Ed.בוגר בהוראה" בחינוך
בלתי-פורמלי  -חוות דעת סוקרים; (מסמך מס'  – 11255מצ"ב)
 .4.3בקשת אלקאסמי ,מכללה אקדמית לחינוך לפתוח תכנית לתואר שני ( )M.Edעם תזה בהוראה
ולמידה – דוח ועדה (מסמך מס'  – 11256מצ"ב)

ת.ד ,4037 .ירושלים  ,91040טלP.O.B 4037, Jerusalem 91040, ISRAEL. Fax: +972-(0)2-5094403, Tel: +972-(0)2-5094402 .
www.che.org.il | email: academi@che.org.il

مجلس التعليم العالي

.5

|

המועצה להשכלה גבוהה

|

COUNCIL FOR HIGHER EDUCATION

אישור הרכבי ועדות/סוקרים:
.5.1
.5.2
.5.3

.5.4

אישור הרכב ועדה לבדיקת בקשתה של המכללה האקדמית גליל מערבי לקבל הסמכה להעניק תואר
שני ( )M.A.ללא תזה בניהול במערכות חינוך; (מסמך מס'  -11237מצ"ב) עולה באותו היום למל"ג
אישור מינוי סוקרים לבדיקת בקשת אוניברסיטת בר-אילן לפתוח תכנית חדשה לתואר ראשון ()B.A.
בלימודי אסיה; (מסמך מס'  – 11238מצ"ב) עולה באותו היום למל"ג
אישור הרכב ועדה לבדיקת בקשת המכללה האקדמית תל-חי לפתוח תכנית לימודים לתואר שני
( )M.Aעם וללא תיזה בפילוסופיה משולבת עשייה; (מסמך מס'  – 11239מצ"ב) עולה באותו היום
למל"ג
אישור הרכב ועדה לבדיקת בקשתה של סמינר הקיבוצים ,המכללה לחינוך ,לטכנולוגיה ולאמנויות
לקבל הסמכה להעניק תואר שני ( )M.Edעם תזה בהוראת מדעי הרוח בגישה רב תחומית; (מסמך
מס'  -11234מצ"ב) עולה באותו היום למל"ג

שונות:
.6
 .6.1הארכת תוקף מתן אישור פרסום והרשמה למכללה האקדמית ספיר לפתוח תכנית לימודים לתואר
ראשון ( )B.A.במוזיקה במתכונת דו חוגית – בקשת המכללה (מסמך מס'  – 11258מצ"ב)

בברכה

בתיה הקלמן
ממונה בכירה תחום חינוך ,הוראה ,מדעי הרוח והאומנות באגף האקדמי
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