
מערך החינוך 
במגילות

ג"תשפ



החינוך במגילות במספרים

850

ילדים

18175לידה עד 

ילדי גנים  

3-5

309

תלמידים 

ס מגילות "בבי

'ו-צ"חט
כיתות  2

מקדמות  

7

מעונות

9

גנים

135

ילדי  

מעונות

3לידה עד 

:תנועות נוער3

, הנוער העובד

,  בני עקיבא

צופים  

54

מסלולי נסיעה

שירות  100%

לאומי  /צבאי

133

תלמידים  

בתיכון  

עין גדי



שותפים בחינוך

קהילה

ה/ילד

הורים

מורה  -חינוך פורמלי 
מדריך-ובלתי פורמלי 

מבוגר משמעותי

ציר חינוכי 
מלווה את הילד  
,  18מגיל לידה ועד גיל 

.במהלך כל שעות היום

לימודי

חברתי

רגשי



מחלקת החינוך  

טלי מוסקל
מנהלת המחלקה

ר שמעון  "ד
סולניקה

מנהל השירות 
הפסיכולוגי  

שרונה כהן

פסיכולוגית  
חינוכית

עטרת דוצימינר
קצינת ביקור 

סדיר

מורן אברשימי
מנהלת יחידת  

תוכנית , נוער
ביטחון קהילתי 

וחוגים

בתהליך איתור
ת נוער  /מדריכ

ומוגנות אזורית 

שרה שריקי
מזכירת המחלקה

:סייעות
חינוך מיוחד

שילוב
רפואיות

בתי ספר
בכל ישוב–גנים 

בכל ישוב–מעונות 

בית הספר 
מגילות

תיכון עין גדי
(ס משותף"בי)

ענבל לנקרי

מנהלת יחידת
גיל רך 



צוותי חינוך

11

מדריכי נוער

7

מנהלות מעון

9

סייעות גנים
21

מטפלות

12

מנהלי חינוך  

ישוביים

14

גננות

7

מדריכי  

צהרונים

30

מורים

16

מ"חנסייעות 

ורפואיות  



רשותיותמגמות 

–צמיחה דמוגרפית 
מאפייני האוכלוסייה הנקלטת  

ביישובי המועצה

בניית תכנית חומש בחינוך

פיתוח מענים חינוכיים לפי שכבות הגיל

פיתוח המענה לשילוב קהילות  
במוסדות החינוך האזוריים

מגמות חינוכיות

הוראה ולמידה הטרוגנית 
ומיומנויותפרקטיקות

קידום הישגי לומדים

הגדרת מפת החינוך היישובית תוך 
מתן מענה למאפייני הישובים  

והאוכלוסייה



:אבני היסוד של התהליך➢

הקמת תיכון. 1➢

בית ספר יסודי נוסף. 2➢

מעורבות המועצה בגיל הרך. 3➢

תנועת נוער מועצתית. 4➢

הבוגר הרצוי של מגילות  . 5➢

תכנית אסטרטגית בחינוך



רצף חינוכי

ילדים ונוערהגיל הרך

33-66-1212-18-לידהגילאים

חינוך 
פורמלי

בית ספר תיכוןבית ספר יסודיגןמעון

חינוך 
בלתי פורמלי

צהרון☺

/צהרון
בית ילדים

חינוך חברתי
תנועות נוער

חוגים

חינוך חברתי
תנועות נוער

חוגים





ן"מעגתכנית 1.

שירות פסיכולוגי בגנים2.

חינוך סביבתי3.

מערך מסייע בגנים4.

ייעוץ חינוכי בגנים5.

מפגשים מקצועיים למטפלות6.

מעטפת מקצועית לגיל הרך



איוש תקן מנהלת יחידת גיל רך  1.

מעבריםתכניותהמשך פיתוח 2.

חיבור לסל תרבות בגנים3.

מטפלות  -פתיחת קורס מחנכות4.

מפגשים מקצועיים לסייעות גנים  5.

(ב-א)הכשרה למדריכי צהרוני ניצנים 6.

רפואיים-מענים פרא7.

פיתוח תחום הגיל הרך



יעדים לשנה הבאהמה נעשה השנהאתגריםנושא

אדם  כח
יציאה למכרז לתפקיד מנהלת יחידת הנוער גיוס כוח אדם מקצועי ויציב

ואיוש התפקיד
בניית יחידת נוער במגילות  

קיום פורום מדריכים יציב אשר הקנה לצוותי החינוך 
החברתי מקום לשיח רגשי וחברתי וקבלת כלים מקצועיים

(14)המשך ביסוס פורום מדריכי הנוער 
(7)ופורום מנהלות החינוך החברתי בישובים 

פ עם מכללת דוד ילין "תחילת בניית מודל לשת
ועם כפר הסטודנטים קדמה 

לגיוס סטודנטים לתפקידים בחינוך החברתי
הטמעת והרחבת שיתופי הפעולה

שירות משמעותי צבאי או לאומיל"הכנה לצה
יציאה לשני מפעלים של התנועה הקיבוצית 

קיום כנס מתגייסים משמעותי , (רפסודיה, א"כנס י)

הגדלת היוצאים  , עידוד יציאה לקצונה
קבוצות מנהיגות והכנה , לשנת שירות ומכינות

לשירות

חינוך מיוחד
שילוב תלמידי חינוך מיוחד 

בפעילות החינוך החברתי ובתנועות הנוער 
בישובים

ג"תכנון לשנת תשפ
בניית מודל לשילוב בחינוך החברתי

יחד עם מעטפת מקצועית בנושא לצוותי החינוך

סדנה למדריכי הנוער בנושא מנהיגות והתנדבות נוערהטמעת ערך ההתנדבות בקרב בני הנוערהתנדבות
מודל להתנדבות -בניית נורמת התנדבות קהילתית 

נוער במרחב היישובי והאזורי

למידת מודלים של מועצת נוערהצמחת בני נוער מנהיגיםמנהיגות
הקמת מועצת נוער  

ן"הגפבתכניתתקצוב נמוך משאבים
הנוער בוחר ערך  , משמר החופים: קולות קוראים3מימוש 

עיר הילדים והנוער, כדרך

,הגשת ומימוש כלל הקולות הקוראים בתחום
הגדלת המשאבים ממשרד החינוך עבור פעילויות  

הנוער

נוער



–הנוער העובד והלומד 
(יב-ט)שכבה בוגרת –קן אזורי ❖
(קליה ומצפה שלם, בית הערבה, אלמוג, ורד יריחו)שכבות צעירות –קינים יישוביים ❖

מחוזיות של התנועה-יציאה משותפת לפעילויות ארציות

הפעלה על ידי מודל פרטני או מודל קהילתי-תושבים ▪
רכז תנועה רשותי-תנועה ▪
השתתפות וליווי מועצתי-מועצה ▪

תנועות נוער

–בני עקיבא
(אבנת)סניף יישובי 

–צופים 
(קדם ערבה)סניף יישובי 



תוכניות מניעה1.

מרכז הורות צומחת2.

הרחבת המענים של השירות הפסיכולוגי3.

מניעת נשירה וסיוע  , חיזוק הקשר עם מסגרות הלימוד4.

תוכניות רוחב





מחלקת  

חינוך

תכנון  

וביצוע
תקציב

רבעון לבצוע

מתי זה  )

מתוכנן  

(?לקרות

הערות  

תחומי  

ליבה

תחומי  

משנה
יעדים

-אבני דרך / משימות

מה עושים כדי  

?להשיג את היעד

פעולות חדשות 

2023ב

,  הקמה, ממשקים)

('פיתוח וכו

-תפוקות 

איך נדע 

?שהצלחנו

' מס

סעיף 

תקציבי  

הוצאות

תקציב 

הוצאות 

- ₪

' מס

סעיף 

תקציבי   

הכנסו

ת  

למיקור  

חצוני

מקור  

-חיצוני 
 ₪

מימון  

ח  "ע

המועצה

דגבא

הגיל 

הרך
תכניות  

פדגוגיות

העשרה של  

תכני תרבות  

לילדי הגנים  

על ידי  

הרחבת  

פעילות סל 

תרבות  

ביצוע סל תרבות  

,  גיוס תקציב-בגנים 

רתימת הגנים  

בישובים

חשיבה משותפת  

על תכנים ומבנה  

שיתוף  , פעילות

ס  "פעולה עם ביה

מגילות בתחום 

100%

השתתפות  

1-2הגנים ב

פעולות  

13171009201000תרבות



,  מדינת ישראל תיבחן לא בעושר"

, לא בצבא ולא בטכניקה

"אלא בדמותה המוסרית ובערכיה האנושיים

דוד בן גוריון



!תודה על ההקשבה

!ובהצלחה בעשייה המשותפת
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