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 , מזכירות מל"גהאקדמי האגף

 
 
 
 

 "ב כסלו תשפ"גי
 2022דצמבר  06

 כבודל
 חברי ועדת משנה תחומית בחינוך, הוראה, מדעי הרוח והאומנות

 
 שלום רב,

 
 

 (22.2012.13) י"ט בכסלו תשפ"ג  שלישיביום  סדר יום לישיבת ועדת המשנה שתתקייםהנדון: 
 

בשעה , (13.12.2022) פ"ג תש י"ט בכסלו שלישיביום  , שתתקייםהתחומית הנכם מוזמנים לישיבת ועדת המשנה
 בחדר הישיבות תמר קומה א' במשרדי המועצה להשכלה גבוהה. 10:30

 
 

 סדר היום:
 מידע .1
 בהמשךיופץ  – 13.11.2022אישור פרוטוקול מישיבה מיום  .2
 הסמכות(:הסמכות )קבועות/זמניות/הארכת  .3

וינגייט להעניק  -, למרכז האקדמי לוינסקי 2024המלצה על הסמכה זמנית )שניה( לשנתיים, עד דצמבר  .3.1
)מסמך  ;המשך דיון -דוח הוועדה  – ומנהיגות חינוכית ה( עם תזה בהוראה, למיד.M.Edתואר שני )

 מצ"ב( -א' 229מס' 
חוות  -לימודי גליל ( ב.M.A) עם תזה תואר שני להעניק המלצה על הסמכה למכללה האקדמית תל חי .3.2

 מצ"ב(    -269 )מסמך מס' ;דעת סוקרים
 -בלימודי ארכיאולוגיה B.A)ראשון דו חוגי )אריאל להעניק  תואר  תהמלצה על הסמכה לאוניברסיט .3.3

  עולה באותו יום למל"ג מצ"ב( -252 )מסמך מס'; חוות דעת סוקרים
 -ארץ ישראלבלימודי  B.A)ראשון דו חוגי )אריאל להעניק  תואר  תהמלצה על הסמכה לאוניברסיט .3.4

 עולה באותו יום למל"ג מצ"ב( -253 )מסמך מס'; חוות דעת סוקרים
אריאל להעניק תואר  ת, לאוניברסיט2025 דצמברהמלצה על הסמכה זמנית )שניה( לשלוש שנים, עד  .3.5

 עולה באותו היום למל"ג מצ"ב( -א' 204)מסמך מס' ; ( בחינוך(.B.Aחוגי )-דוראשון 
 באמצעות ( בטיפול.M.Aהמלצה על הסמכה למכללה האקדמית תל חי להעניק תואר שני ללא תזה ) .3.6

 עולה באותו היום למל"ג מצ"ב(  -251 )מסמך מס'באמנות;  טיפול - אמנויות
 

 והרשמה:אישור פרסום  .4
תכנית לימודים לתואר המלצה על אי מתן אישור פרסום והרשמה למכללה האקדמית תל חי לפתוח  .4.1

( מצ"ב-138מס' מסמך ; )המשך דיון –חוות דעת סוקרות  – בייעוץ חינוכי ללא תזה (.M.Aשני )
 מוזמנים נציגי המוסד 

 
 אישור הרכבי ועדות/סוקרים: .5

אישור מינוי סוקרת לבדיקת בקשת אוניברסיטת חיפה לשנות את שם תכניות הלימודים, בכל אחד  .5.1
עולה באותו   מצ"ב( -254 מסמך מס'; )"בתיאטרון" ל"לימודי תיאטרון ופרפורמנס"מהתארים בחוג, 

 ג"יום למל
 שני לתואר תכנית לפתוח חמדת האקדמית המכללה של בקשתה לבדיקת ועדה בהרכב שינוי אישור .5.2

(M.Ed )ג"עולה באותו יום למל  מצ"ב( -260 מסמך מס') חינוך מערכות וארגון בניהול תזה עם 
 

 
 :שונות .6

בקשת  המכללה האקדמית לחינוך אורנים להוסיף התמחות "בהנחיית קבוצות" במסגרת תכנית  .6.1
מסמך ); חוות דעת סוקרים –המשך דיון  –( עם וללא תזה בייעוץ חינוכי .M.Edהלימודים לתואר שני )

 מצ"ב( 254 - מס' 
במוזיקה במתכונת דו חוגית של המכללה האקדמית   (.B.Aאי פתיחת תכנית הלימודים לתואר ראשון ) .6.2

 מצ"ב(  - 270מס' מסמך ); דיווח –ספיר 
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 –( בהוראת מתמטיקה במכללת סמינר הקיבוצים M. Teachסגירת התכנית לתואר מוסמך בהוראה ) .6.3
 מצ"ב(- 271מס' מסמך ); דיווח

ל המכללה האקדמית .( בהוראת היסטוריה שM.Edפתיחה בפועל של תכנית הלימודים לתואר שני ) .6.4
מסמך ); דיווח המכללה בהמשך להחלטת מל"ג בדבר פתיחת תכנית הלימודים –לחינוך אורות ישראל 

 מצ"ב( 255  - מס' 
 
 
 
 

 
 בברכה,

 
 בתיה הקלמן

 ממונה תחום רוח וחינוך באגף האקדמי 
 
 
 


