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 תהעולמי מועצהחלק מההפועלת כאגודה אקדמית מחקרית חינוך משווה הינה הישראלית לחברה ה

השוואתיים בית לעוסקים בהיבטים בינלאומיים ודה מהווה האגו(. WCCESלמחקר השוואתי בחינוך )

חינוך, ) מתחומים שונים תלמידי מחקר: חוקרים וחינוך והשכלה גבוההובתהליכים עולמיים של 

, אנשי חינוך ומדיניות אנתרופולוגיה, ופסיכולוגיה(, ומדיניות סוציולוגיה, פילוסופיה, כלכלה, מנהל

 ויועצים. ,החינוך

 : חברהמטרות ה

השוואתיים וראה על היבטים בינלאומיים, קר והקדם מחהיא ל חברהמטרתה המרכזית של ה

 ויועצים ,ומדיניותאנשי חינוך תלמידים, יצור שיח בין חוקרים, ולוהשכלה גבוהה  בחינוךועולמיים 

, תוך יםיבינלאומההעולמיים ו ובישראל בהקשריהחינוך למקם את חקר תפעל האגודה בתחום. 

  וחדים איתם מתמודד החינוך בישראל.אתגרים המיהדגשת ה

 : חברהעל מנת לממש מטרה זו ה

 במוסדות להשכלה גבוהה בחינוך בינלאומי ומשווה יים תקדם הוראת קורסים אקדמ

 . ובמוסדות להכשרת מורים

 ים מתקדמים וחברי סגל בתחומים אלהתעודד מחקר אקדמי של סטודנטים לתאר . 

  ושילוב תחום  בישראלבחינוך והשוואתיים  בינלאומיים היבטיםשל  רבתחומיתעודד מחקר

 שונות. בדיסציפלינות מחקר זה בחקר החינוך 

 עולםהשוואתי בבינלאומי ולה עם אגודות לחינוך ועתשתף פ . 

 וסמינרים.  ,י עיוןתארגן כנסים, ימ 

 בישראל על ידי הכללת דיונים בהקשר  החינוךמדיניות  לעיצובשפיע להיות גוף מ פעלת

 העולמי והבינלאומי של חינוך והשכלה גבוהה. 

 

 חברי אגודה: 

 ומדיניות ויועצים המתעניינים אנשי חינוך, במוסדות להשכלה גבוהה למידי מחקרותחברי סגל 

ישלם גודה. כל חבר אגודה חינוך מוזמנים להצטרף כחברים לאיבטים השוואתיים ובינלאומיים של בה

 לכל האחרים. ₪ 000 -ו תלמידי מחקרל ₪ 50  בגובה דמי חבר, תקפים לשנתיים,

בעלי מתוקף כך האסיפה הכללית של האגודה ו יו חבריכל חברי האגודה הרשומים בשנה מסוימת יה

 זכות בחירה למוסדותיה. 

 מוסדות האגודה: 

, מזכיר/הנבחר,  נשיא/ה-מכהן,ועד מנהל שיכלול נשיא/ה יבחרו חברי האגודה אחת לשנתיים 

 ונציג/ת תלמידי מחקר.  ,גזבר/ית

מתוקף זאת, פרופ' עירם הוא חבר שלא מן  המייסד של האגודה. עירם מכהן כנשיאיעקב  'פרופ

 המניין בוועד המנהל.



ף של האגודה, על יצירת קשרים בין האגודה הנשיא יהיה אחראי על ניהולה השוט :המכהן הנשיא/ה

 WCCESב  על ייצוג האגודהו ,ת במדינות אחרותהישראלית לאגודו

לאירגון אחראי היה י הנבחר לתקופת הכהונה הבאה,יא , שהוא גם הנשהנשיא-סגן: הנבחר הנשיא/ה

 . , אחת לשנתייםעיון של האגודהכנס או יום 

לנהל את מאגר החברים הרשומים, להפיץ הודעות על אירועים בארץ אחראי המזכיר יהיה מזכיר/ה: 

 ולרשום את הפרוטוקולים של ישיבותיה.  ,סים רלוונטיים בחו"ל, לנהל את אתר האגודהוכנ

חות "טפל בדול ותשלום דמי החברות, נהל את רישום החבריםהיה אחראי ל: הגזבר י/יתגזבר

 רשם העמותות.  בפניהאגודה  , ויהיה אחראי על הסדרהכספיים

שילוב תלמידים ויפעל ל תלמידי מחקר: נציג תלמידי המחקר יהיה אחראי על פעילויות ג/תנצי

 תלמידים בפעילות האגודה.

 הוועד המנהל יתכנס לפחות פעם בשנה.

 

 הוועד המנהל

 ד"ר ג'וליה רסניקנשיאה מכהנת: 

 גרוספרופ' זהבית נשיאה נבחרת: 

 הללי פינסוןד"ר מזכירה: 

 פרופ' גילי דרוריגזברית: 

 ירון גירש תלמידי מחקר: נציג

 .נשיא המייסדיעקב עירם חבר הוועד שלא מן המניין מתוקף מעמדו כופרופ' 

 

 

 

  


