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ב"תשפ, א אדר ג"י  
2022, פברואר 41  

 

 לכבוד

 חברי ועדת המשנה תחומית בחינוך, הוראה, מדעי הרוח והאומנות

 

 שלום רב,

 

 (2.202222.תשפ"ב ) שבטב אדר א' כ"אסדר יום לישיבת ועדת המשנה שתתקיים ביום שלישי הנדון: 

 

 10:30, בשעה (22.2.2022אדר א' בשבט תשפ"ב ) כ"אהנכם מוזמנים לישיבת ועדת המשנה , שתיערך ביום שלישי 

 הזום בקישור: באמצעותאו  , קומה א', בבניין המועצהתמרבחדר הישיבות 

https://us06web.zoom.us/j/83301665339 

 סדר היום:

 מידע .1

 פרוטוקולים:אישור  .2

 מצ"ב – 21.12.21מיום  .2.1

 מצ"ב – 11.1.2022מיום  .2.2

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

לאוניברסיטה הפתוחה לפתוח תכנית לימודים לתואר שלישי  על אישור פרסום והרשמה המלצה .3.1
(Ph.D. בחינוך )–  שנים, עד פברואר  עלמידה ולהסמיכה להעניק את התואר לשבטכנולוגיות ומערכות 
 למל"געולה באותו היום מצ"ב(  – 11304)מסמך מס' ; דוח הוועדה הבינ"ל -  2029-

 –( עם תזה בחינוך לאמנות .M.Edהמלצה על הסמכה למכללה האקדמית בית ברל להעניק תואר שני ) .3.2
 היום למל"געולה באותו ( מצ"ב – 11305)מסמך מס'  ;דוח הוועדה

( בטיפול באמצעות .M.Aלהעניק תואר שני ללא תזה ) לקריה האקדמית אונוהמלצה על מתן הסמכה  .3.3
)טיפול באמצעות אמנות חזותית; טיפול באמצעות פסיכודרמה; טיפול באמצעות תנועה  אמנויות

חול ותכנית למטפלים ומחול; תכנית למטפלים בפועל בפסיכודרמה; תכנית למטפלים בפועל בתנועה ומ
  עולה באותו היום למל"ג מצ"ב( -11307; )מסמך מס' דו"ח הוועדה -( בפועל באמנות חזותית

, למכללה למנהל להעניק את התואר 2024הסמכה זמנית )שנייה( לשלוש שנים, עד אוקטובר המלצה על  .3.4

 (מצ"ב –א' 11253)מסמך מס'  בקשה לדיון חוזר; – ( בייעוץ חינוכי.M.Aהשני )

( ללא תזה בחינוך .M.Edהמלצה על הסמכה לאלקאסמי, מכללה אקדמית לחינוך, להעניק תואר שני ) .3.5
 היום למל"געולה באותו  מצ"ב( –11346)מסמך מס' ; חוות דעת הסוקרים – מתמטי לביה"ס העל יסודי

 
 אישור פרסום והרשמה: .4

לחינוך לפתוח תכנית לתואר שני המלצה על אישור פרסום והרשמה לאלקאסמי, מכללה אקדמית  .4.1
(M.Ed. עם תזה בהוראת לימודי האסלאם )–  ;עולה באותו מצ"ב(  – 11308' מסמך מס)דוח הוועדה

 היום למל"ג
תכנית לימודים המלצה על מתן אישור פרסום והרשמה לאלקאסמי, מכללה אקדמית לחינוך לפתוח  .4.2

חוות דעת  -חוגית למסלול העל יסודי-במדע וטכנולוגיה במתכונת חד (.B.Ed)לתואר בוגר בהוראה 
 היום למל"געולה באותו מצ"ב(  – 11309)מסמך מס'   ;סוקרים

https://us06web.zoom.us/j/83301665339
https://us06web.zoom.us/j/83301665339


COUNCIL FOR HIGHER EDUCATION                המועצה להשכלה גבוהה  | |        العالي التعليم مجلس       
 

ד  |  2 ו מ  ע

 

לסמינר הקיבוצים, המכללה לחינוך, לטכנולוגיה ולאמנויות  הרשמהאישור פרסום והמלצה על  .4.3
 – 11310)מסמך מס'  ;דוח הוועדה –( עם תזה בטכנולוגיה בחינוך .M.Edלפתוח תכנית לתואר שני )

 היום למל"געולה באותו מצ"ב( 

 :הרכבי ועדות/סוקריםאישור  .5

( .M.Edאישור הרכב ועדה לבדיקת בקשת מכללת לוינסקי לחינוך לקבל הסמכה להעניק תואר שני ) .5.1

 היום למל"געולה באותו  מצ"ב(  - 11312)מסמך מס'  ;עם תזה בהוראה, למידה ומנהיגות חינוכית

אישור הרכב ועדה לבדיקת בקשת סמינר הקיבוצים, המכללה לחינוך, לטכנולוגיה ולאמנויות לפתוח  .5.2

עולה  מצ"ב(  - 11313)מסמך מס'  ;( עם תזה בחינוך לפעילות גופנית ובריאות.M.Edתכנית לתואר שני )

 היום למל"גבאותו 

האקדמית לחינוך גורדון להסמכה להעניק תואר ראשון לבדיקת בקשת המכללה  ותאישור מינוי סוקר .5.3

  מצ"ב(-11306; )מסמך מס' יסודי-( "בוגר בחינוך ובהוראה" במתמטיקה במסלול העל,B.Edחוגי ) חד

 היום למל"געולה באותו 

 

 :שונות .6

' מס )מסמך ;הרחבת הפיילוט להפעלת מודל חמש שנתי להוראה במסגרת המתווים החדשים להוראה .6.1

 היום למל"געולה באותו   )ב"מצ – 11353

המלצה לא לאפשר למכללה האקדמית לחינוך תלפיות להמשיך לקיים את תכנית ההשלמה לתואר  .6.2

 11292מסמך מס' ) המשך דיון-( בחינוך מיוחד במסלול הגן במבח"ר.B.Ed"בוגר בהוראה ובחינוך" )

 13:00 מוזמנים לשעהנציגי המוסד  מצ"ב( –

עם תזה בחינוך  (.M.Ed)אורנים לפתוח תכנית לימודים לתואר שני מכללה אקדמית לחינוך, בקשת  .6.3

 מצ"ב( - 11311)מסמך מס'  ;חדיוו –משיכת הבקשה על ידי המוסד  –  לגיל הרך
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 בתיה הקלמן

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

 


