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 בית חינוך שער הנגב   –ועדת משנה רשותית  –קול קורא 

 רקע

בתי ספר יסודיים ובית ספר שש שנתי. בנוסף מתקיימת   2, מסגרות לגיל הרך 46במועצה האזורית שער הנגב  
פעילות חינוך בלתי פורמאלית ביישובי המועצה. תחום החינוך במועצה מנוהל על ידי אגף החינוך )פורמלי(  

 ומחלקת החינוך החברתי )בלתי פורמלי(. 

במסגרת פעילות המועצה לחיזוק ופיתוח  ועדת חינוך שהורכבה על ידי נציגי מליאה ונציגי ציבור. קיימת  במועצה 
תחום החינוך במועצה, הוחלט להפוך את ועדת החינוך לוועדה 'מעין סטטוטורית' )תנהג בהתאם להנחיות משרד  

 סטטוטוריות(.    תהפנים הקובעות לוועדו

ך, ועדה אשר תנהג גם היא בהתאם  ת שתעסוק בנושא בית החינוכמו כן הוחלט על הקמת ועדת משנה ייעודי
 לעקרונות ועדה סטטוטורית של משרד הפנים.  

 מטרות ועדת המשנה  

 פיתוח וחיזוק של השותפות האזורית בקרב כלל מחזיקי העניין בתחום החינוך  

 זיהוי פערים ואתגרים בזמן אמת באופן שיאפשר יצירת מענים נכונים  

 בהנהלות בתי הספר ובעלי התפקידים הרלוונטיים  ליווי ותמיכה

 

 הרכב הועדה :

 יו"ר הועדה    –ר' המועצה או מי מטעמו 

 נציגי מליאה   3

 נציג פורום הורים   1

 ( שאינו תושב המועצה 1תושבי שער הנגב,  3נציגי ציבור ) 4

 חברים    9 –סה"כ 

 מנהל אגף חינוך   מרכז הועדה :

 מנהל המחלקה לחינוך חברתי  פיקוח משרד החינוך, מנכ"לית המועצה, הנהלת בית החינוך,  מוזמנים קבועים :

 

 תפקידי ועדת המשנה  

 אישור תהליכים אסטרטגיים של בית החינוך    •

ובקרה על  אישור תוכניות העבודה השנתיות של בית החינוך לרבות כניסת תוכניות פדגוגיות חדשות  •
 יישום התוכנית 

 לרבות בקרה רבעונית  אישור תקציב בית החינוך   •

הפרופיל הרצוי לתפקידי מפתח  לרבות גיבוש ואישור ארגוני בבית החינוך המבנה  חשיבה משותפת על ה •
 בהנהלת בית החינוך 
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 ת מפגשים : תדירו

 פעמים בשנה )אחת לרבעון( 4

 ייתכנו מפגשים נוספים בהתאם לצורך כפי שיוחלט בוועדה. 

 

 הליך בחירת נציגי הציבור

  3שיכלול : אישור נציגי הציבור בועדת המשנה יובא לאישור מליאת המועצה בהתאם להמלצת צוות מצומצם 
נציגי מליאה, מנהלת מתנ"ס שער הנגב, יו"ר פורום הורים ויועמ"ש המועצה. הצוות יקיים הליך מיון ראשוני  

 ויעביר את המלצותיו לאישור מליאת המועצה.  

 : לפחות(  3קריטריונים מתוך  2 –)על המועמד לעמוד ב הקריטריונים לבחירה בנציגי הציבור 

 החינוך.  שנים לפחות בתחום   5בעל ניסיון משמעותי של   –זיקה לעולמות החינוך 

  ארגונים עם עובדים רביםשנים לפחות בניהול בדגש על  5בעל ניסיון משמעותי של    –זיקה לעולמות הניהול 
 לרבות דרג ניהול ביניים.  

 עדיפות לניסיון בעבודה עם משרד החינוך ושלטון מקומי   – היכרות עם מגזר ציבורי 

 

  תנאים נוספים :

 יכולת עבודה בצוות  

 נציגי ציבור נדרשים להיות תושבי שער הנגב(  3עדיפות לתושבי שער הנגב )לפחות  

 פניות לישיבות ועדת המשנה 

ו/או   ו/או בעלי תפקיד ברשות המקומיתנציג ציבור אינם יכולים להיות חברים בפורום הורים ו/או נציגי מליאה  
   בעלי תפקיד בבית החינוך

 שמירה על איזון מגדרי  

 

  הגשת מועמדות :

   16:00בשעה  26.6.2022 יום א'  –ות מועד אחרון להגשת מועמד 

 מועמדות ועדת משנה  כותרת :בצירוף ה a@sng.org.iladasדוא"ל לשם הגשת מועמדות יש לשלוח קורות חיים ל
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