
 

 בחירות לוועד האגודה הישראלית לחינוך משווה 

ה העברית  באוניברסיט  29.01.2023ב  בכנס השנתי של האגודה הישראלית לחינוך משווה, שיתקיים  

בתום  שנתיות לוועד האגודה. לפי תקנון האגודה, הבחירות מתקיימות  -יתקיימו הבחירות הדו,  בירושלים

לתפקידים הבאים: סגן/ית יו"ר האגודה, מזכיר/ת האגודה, גזבר/ית    כל כנס ארצי )אחת לשנתיים לערך(

ונציג/ת סטודנטים. הבחירות הן לקדנציה של שנתיים, מלבד סגן/ית הנשיא/ה שנבחרת במעמד של  

president elect   .ובתום תקופת כהונה כסגן/ית נשיא/ה תכהן כנשיא/ה 

 פירוט התפקידים כפי שמופיעים בתקנון:  

שנתי של  - (: באחריות סגן/ית הנשיאה ארגון הכנס הדוpresident electסגן/ית נשיא/ה ) •

כהונתו/ה. בתום שנתיים, במעמד   נוסף/ים בתקופה  או מפגש/ים  סדנא  וארגון  האגודה 

 שנתי, ת/יכהן סגן/ית הנשיא/ה כנשיא/ה בפועל.  - ס הדוהכנ

מזכיר/ה: באחריות המזכיר/ה ניהול רשימת החברים ועידכונה, הפצת מידע על אירועים   •

 .  ואספותיהבארץ ובעולם לקהילת החינוך משווה, ותיעוד ישיבות ועד האגודה 

ות הכספיים ועבודה  גזבר/ית: באחריות הגזבר/ית ניהול הכספים של האגודה, ניהול הדו"ח  •

 מול רשם העמותות.  

וקידום האגודה בקרב   • נציג/ת הסטודנטים/ות: באחריותו/ה פעילויות לתלמידי/ות מחקר 

 תלמידי/ות מחקר  

 

החליט בתנאי שההחלטה תתקבל באסיפה הכללית השנה להרחיב את  וועד המנהל  בפגישה האחרונה  

חברים ממוסדות  מגוונים    10-12  בעלת    ל האגודההשורות בניהול האגודה. הכוונה היא ליצור מועצה ש 

ודיגיטציה    הובלה כנס ביניים, סמינרים לתלמידי מחקר   שיתמכו באופנים שונים בפעילות של האגודה: 

 )סושיולייז(, חברות בוועדת הביקורת, ועוד. 

 

ולחברות במועצה  ניתן להגיש מועמדות לתפקידים    . את  17:00בשעה    25.01עד ה  בוועד המנהל 

 ices.israel.info@gmail.comהמועמדות יש להגיש על הטופס המצורף למייל האגודה: 

mailto:ices.israel.info@gmail.com


( הבחירות  האגודה   – משולם  אסף ד"ר  ועדת  לומסקיו,  גזבר  עדנה  רשימת  ( תפרספדר -פרופ'  את  ם 

 27.1המועמדים/ות עד ה 

טופס הצבעה אותו ניתן יהיה למלא  למשתתפיםות  נתן  י, במעמד הרישום י29.1  בביום כנס האגודה,  

. קולות ההצבעה יספרו ע"י ועדת הבחירות ויפורסמו במליאת הסיכום של  16:00ולהחזיר עד השעה  

 ודה. החדש ואת הרכב של מועצת האג הכנס שתאשרר את בחירת הועד 

 בברכה,  

 ועד האגודה וועדת הבחירות.  



 

 טופס הגשת מועמדות לוועד האגודה הישראלית לחינוך משווה 

 

 _____  _____שם משפחה:___ ______ :שם

 ת.ז_________ 

 ______ _מוסד אקדמי_ ________   __  :תואר 

 

 אני מעוניין/ת להגיש את מועמדותי לתפקיד הבא ]אנא סמן/י[  

 

 שנתי  -התחייבות לארבע שנים ולארגון הכנס הדו  – _ סגן/ית נשיא/ה )נשיא/ה נבחר/ת(  _

 ___ מזכיר/ה  

 ___ גזבר/ית  

 ___ נציג/ת סטודנטים/ות 

 ___ חבר/ה במועצת האגודה  

 

 

 רי/ות האגודה:  פרטים ביוגרפים מקצועיים שברצוני שיפורסמו לחב 

 

   ____ ___תאריך:_  ________ חתימה:_

 

 


