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 בנספח                                                                        
 

 1.66.2460ליום מעודכן נוסח 

 

 קתדראות עממיות – ועדות היגוי והוראה כללים לפעילות

      

ועדות היגוי והוראה ממלאות תפקידים חשובים בתהליך ההפעלה המקצועית של מערכת 

בעבר רה עממית כולל גם את המוסדות להם ניתן אישור )המונח קתד הקתדראות העממיות

 :להיקרא "אוניברסיטה עממית"(

  אישור תוכניות המדיניות הכוללת של המוסדות קביעת :ועדות ההיגויתפקיד ,

 . העבודה, כולל תוכנית לימודים

  הלימודיםת תכני: ייעוץ וסיוע לועדת ההיגוי בבניית ועדות ההוראהתפקיד 

התאמת כולל חדשים,  קורסים אישור , ים דידקטיים נוספיםובהיבטים פדגוגי

         ושיטות הוראה.בחירת המרצים התכניות לאוכלוסיות השונות , 

           

 הרכב הוועדות  .1

בעלי תפקידים בכירים ברשויות )כולל ראשי ערים  יםשתתפמת ההיגוי וועדב .א

ת ההיגוי יעמוד ראש הרשות ומנהלים של גופים מפעילים אחרים(. עדיף שבראש ועד

 החינוך והתרבות.  הממונה עלאו, לפחות, סגן ראש הרשות 

ונציגי הגופים האחרים  המשרד לענייני גמלאיםבוועדה זו  נציג  ףבנוסף ישתת

המעורבים בהפעלת הקתדרה )מתנ"ס, מכללה, משרדי הממשלה וארגונים ציבוריים(, 

 וכן אנשי אקדמיה. 

קבוע אנשי מקצוע בעלי ניסיון דידקטי בהוראת  באופן משתתפיםועדת ההוראה ב .ב

 בהיבט המקצועי.  מבוגרים, אשר יוכלו לתרום לדיונים

 

 :סדר היום המוצע של וועדת ההיגוי . 2

 התייחסות להחלטות של הועדה הקודמת ויישומן. .א

 דיווח כולל על שנת הלימודים שחלפה. .ב

הלימודים,  תכניתם מנחים של דיון על תכנית העבודה לשנה הקרובה, שתכלול קווי .ג

יוזמות חדשות, פתיחת מסלולים מיוחדים, ענייני שיווק ופרסום, תקציב )עלויות(, 

 שיתוף פעולה עם גופים שונים, תנאים פיסיים וכו'.

 אישור תכנית העבודה שתוצג. .ד

נים קיום דיוושנתית להתפתחות הקתדרה  -הקמת צוות חשיבה שיציע תכנית רב .ה

 .לגבש מסמך סופי בנושא במטרה
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 :סדר היום המוצע של וועדת ההוראה .3

 דיווח על שנת הלימודים שחלפה, עם דגש על הקורסים שלא נפתחו. .א

 .ואישורההלימודים לשנה הבאה  תכניתדיון על  .ב

 החידושים, היוזמות, מסלולי לימוד, תכניות, מרצים. הצגת .ג

 פעילויות לאוכלוסיות המיוחדות. .ד

 .שונים גופים שיתוף פעולה עם .ה

 פעילויות מיוחדות בתחום השיווק והפרסום. .ו

 

 בחירת מרצים .4

יהיו בעלי מקצועיות  המרציםבחירת מרצים חדשים תאושר על ידי ועדת ההוראה. 

שלא לתמוך בקורס מסוים באם הלימוד של הקורס. למשרד שמורה הזכות בתחום 

י הולמת, והרשות המקומית יסתבר כי מרצה הקורס אינו מקצועי או עקב התנהגות בלת

 לא החליפה המרצה לפי בקשת המשרד.

 

 ארגון הישיבות . 5

  .מתקיימות בנפרד ישיבות ועדות היגוי והוראה .א

ל שתי הועדות בתיאום עם מטעמים מיוחדים וחריגים ניתן לקיים ישיבה משותפת ש .ב

 . לאזרחים ותיקיםהמשרד 

, לפני הישיבה, כדי שיוכלו ועדותישלח לחברי הו החומר האמור להיות מוצג בישיבות .ג

 לעיין בו ולהגיע מוכנים לדיון. 

 לחברי הוועדות בהקדם. ירשם בפרוטוקול שישלח  הישיבותמהלך  .ד

 


