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 לכבוד

 חברי ועדת משנה תחומית בחינוך, הוראה, מדעי הרוח והאומנות
 

 שלום רב,
 

 הנדון: סדר יום לישיבת ועדת המשנה שתתקיים ביום שלישי י"ט בחשון תשפ"ג  )13.11.2022(
 

 
בשעה , (13.11.2022) פ"ג תש ראשון י"ט חשוןביום  , שתתקייםהתחומית הנכם מוזמנים לישיבת ועדת המשנה

 באמצעות הזום. 10:00
 

 סדר היום:
 מידע .1
 מצ"ב – 28.9.2022אישור פרוטוקול מישיבה מיום  .2
 הסמכות )קבועות/זמניות/הארכת הסמכות(: .3

( .B.Edדו חוגי )ן להעניק תואר ראשון ש דוד ילי”לחינוך עמכללה האקדמית המלצה על הסמכה ל .3.1
-ו'(-חברה הערבית במסלול היסודי )א'ב"בוגר בחינוך ובהוראה" בהוראת עברית כשפה נוספת 

 מצ"ב( -226 )מסמך מס' ;חוות דעת סוקרים
, למכללה האקדמית גליל 2025( לשלוש שנים, עד דצמבר ראשונה)המלצה על הסמכה זמנית  .3.2

דוח - יבחינוך והתפתחות הילד בגיל הרך בראי קהילת (.B.A )תואר ראשון דו חוגילהעניק  מערבי
 מצ"ב(-227; )מסמך מס'  ועדה

אריאל להעניק תואר  ת, לאוניברסיט2025המלצה על הסמכה זמנית )שניה( לשלוש שנים, עד נובמבר  .3.3
 מצ"ב( -204 )מסמך מס' ;הוועדהדוח  – .( בחינוךB.Aחוגי )-דוראשון 

 –ת בחברה ואמנויו (M.P.S) ללא תזה שני תואר להעניקלקריה האקדמית אונו המלצה על הסמכה  .3.4
   מצ"ב(-203; )מסמך מס' מצ"ב( -מסמך מס'. )ח הוועדה"דו

 ( בלימודים רב תחומיים.B.Aואר ראשון )ת להעניקמכללה האקדמית אחוה המלצה על הסמכה ל  .3.5
 מצ"ב(  -228 )מסמך מס' ;ח הוועדה"דו –

וינגייט  -, למרכז האקדמי לוינסקי 2024המלצה על הסמכה זמנית )שניה( לשנתיים, עד דצמבר  .3.6
 מסמך מס') ;הוועדהדוח  – ומנהיגות חינוכית הבהוראה, למיד( עם תזה .M.Edלהעניק תואר שני )

 מצ"ב( -229
 והרשמה:אישור פרסום  .4

לפתוח תכנית לימודים לתואר המלצה על מתן אישור פרסום והרשמה למכללה האקדמית הרצוג  .4.1
 -230 )מסמך מס' ;דו"ח הוועדה -אמנות חזותית -( בטיפול באמצעות אומנויותM.A.A.Tשני )

 מצ"ב( 
המלצה על אי מתן אישור פרסום והרשמה למכללה האקדמית תל חי לפתוח תכנית לימודים  .4.2

הסוקרות לבדיקת  10:30לשעה )מוזמנות  המשך דיון –( ללא תזה בייעוץ חינוכי .M.Aלתואר שני )
 מצ"ב( -138; )מס'  הבקשה(

למכללה האקדמית תל חי לפתוח תכנית לימודים לתואר המלצה על מתן אישור פרסום והרשמה   .4.3
 מצ"ב( -231 )מסמך מס' ;דו"ח הוועדה -( עם וללא תזה בפילוסופיה משולבת עשייה .M.A)שני 

אילן לפתוח תכנית לימודים לתואר המלצה על מתן אישור פרסום והרשמה לאוניברסיטת בר  .4.4
 מצ"ב( -232 )מסמך מס' ;חוות דעת סוקרים –חוגי בלימודי אסיה -דווחוגי חד ( .B.Aראשון )

 אישור הרכבי ועדות/סוקרים: .5
אישור מינוי סוקרים לבדיקת בקשת המכללה האקדמית בית ברל לפתוח תוכנית לימודים לתואר  .5.1

 מצ"ב( -233 )מסמך מס' ;למידה בלתי פורמלית ושיתופיתללא תזה, בניהול ועיצוב  M.Ed)שני )
לתואר תכנית לימודים  לפתוח יפו-אישור מינוי סוקרים לבדיקת בקשת המכללה האקדמית ת"א .5.2

 מצ"ב( -206 )מסמך מס' ;בלימודי תרבות( .B.A) חוגי -ראשון דו 
 
 
 
 



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

ד  |  2 ו מ  ע

 

 :שונות .6
קבוצות" במסגרת תכנית  בקשת המכללה האקדמית לחינוך אורנים להוסיף התמחות "בהנחיית .6.1

 (מצ"ב -234 )מסמך מס' ;( עם וללא תזה בייעוץ חינוכי.M.Edהלימודים לתואר שני )
( בהוראת היסטוריה של המכללה האקדמית .M.Edפתיחה בפועל של תכנית הלימודים לתואר שני ) .6.2

; דיווח המכללה בהמשך להחלטת מל"ג בדבר פתיחת תכנית הלימודים –לחינוך אורות ישראל 
 מצ"ב(-235)מסמך מס' 

 
 

 
 בברכה,

 
 בתיה הקלמן

 ממונה תחום רוח וחינוך באגף האקדמי 
 
 


