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מעורבות המועצה 
בתחום 

הגיל הרך בישובים



?מה הם הצרכים

:קרוב ונגיש, מענה מקומי להורים•

חוגים והעשרות1.

רפואיים-טיפולים פרא2.

סיוע גיוס כוח אדם איכותי לתחום•

העשרה מקצועית לעובדים הקיימים•



?מה המענה

קמפוס גיל רך במרכז המועצה שמאגד בתוכו מכלול רב •

.של צרכים ונעזר בסביבה ובמשאבים הקיימים

:הבאת כוח אדם איכותי לתחום•

דרך –מתן עבודה מועדפת והעלאה בשכר העובדות 1.

המועצה

דרך ישובים-ד  "הקלה בשכ2.

קליטה מועדפת לאנשי חינוך3.

גן מדעי–הקמת גן העשרה במועצה •

.שימור תוכנית מעגן ותוספת נוספת של משאבים•



הקמת בית ספר יסודי  
נוסף



?מה הם הצרכים

לאור ההבדלים הקיימים כעת והצמיחה  , המהותיבהיבט 

:הדמוגרפית העתידית נדרש מענה שמתאים

(חילוניים, דתיים)לאוכלוסיות שונות 1.

('וכיובטכנולוגי , מחוננים, מ"חנ)לצרכים פדגוגיים שונים 2.

הגודל הצפוי של האוכלוסייה במגילות לא  , הפרקטיבהיבט 

.יאפשר הסתפקות בבית ספר אחד



?מה המענה

עד תיכון–צ"חטקמפוס לגילאי / הקמת קריית חינוך•

התלמידים ילמדו בכיתות הטרוגניות חלק מהשעורים•

:במקביל יינתן מענה הולם לצרכים השונים באמצעות•

מסלולי למידה שונים1.

(אוניברסיטאית)פ בחירה "למידה ע2.

למידה בקבוצות קטנות3.

קיום בית ספר יחיד במועצה יאפשר איגום של המשאבים  •

ישמור על הרוח  –ובעיקר , וניצול טוב יותר שלהם

.הביחדעל , המשותפת



תנועות הנוער  
במועצה



?מה הם הצרכים

קהילתי עם  -תנועות הנוער משלבת את החינוך החברתי•

.  ערכים ואידיאולוגיות המספקות לחניכים תחושת משמעות

התחבטות בדילמות  , תנועות הנוער מאפשרת תחושת שייכות•

.  אחריות ויזמות חברתית, ערכיות וקבלת כלים של הדרכה

בישובים כפריים קהילתיים ישנה התנגשות בין החינוך  •

.ועל המועצה ליישב זאת, קהילתי לתנועת הנוער-החברתי



?מה המענה

יחד עם  , של מסגרת החינוך החברתי של היישובשילוב•

המסגרת החיצונית אותה מספקת פעילות תנועת הנוער  

המועצה והישובים  , לטובת יישום של אינטגרציה כזו-

שחשוב להם להטמיע  לנסח את סט הערכים צריכים 

.במסגרת החינוך החברתי האזורי

אשר מבטאת את ערכי המועצה  אחתתנועה •

בתיאום ובשילוב עם מערכות  ( המוסכמים על כולם)

על התנועה לדעת להחזיק  . החינוך הקיימות בישובים

.  ולהוביל את השפה המשותפת



הקמת בית ספר תיכון  
במועצה



?מה הם הצרכים

משיכה של , אטרקטיביות של הרשות•

.י הקמת תיכון מקומי"אוכלוסיות חזקות ע

לפי התכנון הדמוגרפי של האוכלוסייה  •

.יש היתכנות לתיכון2027-במגילות כבר ב



?מה המענה

שנתי  -ס שש"בי: תיכון רב תחומי מגילות למנהיגות קהילתית•

.למצוינות לימודית וסביבתית

', ט-'פתיחה מיידית של כיתות ז: ס תיכון צומח שש שנתי"בי•

(.ס צומח"בבי)' פתיחת התיכון מכיתה י

בית הספר יהיה כזה  –לטובת השייכות והאחדות המועצתית •

.חילוני /מסורתי/הנותן מקום לצביון דתי

:  תחומים2-מגמות לימוד מ•

.צילום/ סייבר/מידע ונתונים/ מדעי המחשב -טכנולוגי 1.

מדעי החברה/מגמת קולנוע ומדיה/שינויי האקלים-הומני 2.



דמות הבוגר הרצוי
של מערכת החינוך 

במגילות



?מה הם הצרכים

סל ערכים משותף ומוסכם

על כלל הציבור ההטרוגני החי במועצה 

לטובת קיום פעילות חינוכית אזורית  

.משותפת



?מה המענה

,  תהליך מלווה על ידי מנחה חיצוני–יצירת היגד ערכים משותף •

.  באמצעות ועדה קטנה של נציגי היישובים במינוי ראש המועצה

עם מנהלי המסגרות  , שנתית למימוש ערכי הבוגר-הכנת תכנית רב•

(.היישוביםרי"יופורום , חינוך' מנהלת מח, מנהלות בתי הספר)

עבודה מדידות במסגרות  לתכניותתרגום ערכי הבוגר הרצוי •

. חינוך בית ספרי וחברתי כאחד, מגיל רך ועד סוף תיכון, השונות

דיווח שנתי למליאת המועצה על מימוש תוכניות עבודה ועמידה  •

.  ביעדים



ל "פעולות לביצוע בשנה

ג"תשפ



2022-2023עבודה תכנית 

–הגיל הרך 

הקצאת תקן חדש לתפקיד מנהלת יחידת הגיל הרך•

הכשרות וליווי מקצועי לצוותי הגיל הרך•

כניסת תקן מטפל לגיל הרך למרכז הטיפולי•

(.2026)תכנון חינוכי משותף עם משרד החינוך –בית ספר יסודי 

(.2027)תכנון חינוכי משותף עם משרד החינוך –בית ספר תיכון 

.



2022-2023תכנית עבודה 

,  מפגש עם תנועות נוער נוספות להצגת אני מאמין חינוכי–תנועות הנוער 

.מיקוד תפקיד ריכוז תנועות הנוער במחלקת החינוך במועצה

מפגש עדכון והצגת תוכניות  –צוות היגוי תכנית אסטרטגית לחינוך 

(.2023יתקיים במאי )
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