
                
                                                                                       

 
 

לפיתוח אזורי מרכז   
 בשלטון המינהל

 המקומי
והנגב הדרום מחוז  

 משרד הפנים
 האגף למינהל מוניציפאלי

 חינוך
 

 :מחלקת החינוך
פנאי וקהילה הרואה את הרצף החינוכי תחת , מחלקת החינוך הינה חלק מאשכול חינוך

 .מבוקר עד ערב' החינוכי והארגוני מלידה עד יב, בהיבט הכרונולוגי, קורת גג אחת

 הגיל הרך
המחלקה מובילה מערכות חינוך איכותיות ומקצועיות בישובים תוך שותפות עם רכזות 

ל הרך והצוותים החינוכיים  בהתאמה לצרכים ולמציאות המשתנה בכל ישוב עם הגי
 .שימור עקרונות החינוך הקיבוצי

 :ביקור סדיר
  .של חוק חינוך חובה ויישומו באופן פורמאלי את תוקפו  מייצג( ס"קב)קצין הביקור הסדיר 

 (:מרכז ייחודי ללמידה והערכה)ה "מרכז מיל
 (. ADHD)יחודית לילדים המתמודדים עם הפרעות קשב וריכוז תכנית חברתית וחינוכית י

 בית ספר יסודי שער הנגב
משלב למידה בסביבה חדשנית עם טיפוח ערכים , תלמידים 066-בית ספר המונה כ

 . ביתית וכולו ממוגן ירי, ס נבנה בסגנון ייחודי המשלב אוירה כפרית"ביה. וכישורי חיים 

 הנגבבית חינוך ניסויי תיכון שער 
בית הספר מאפשר מרחבי למידה . לפני כשנתיים נחנך בית הספר החדש והממוגן

 . חדשניות ומתוקשבות, אטרקטיביות, וסביבות למידה מגוונות

 (בלתי פורמאלי)חינוך חברתי 
המחלקה לחינוך חברתי בשער הנגב מובילה פעילות חברתית ערכית קהילתית 

המחלקה פועלת . צ והערב וכן בחופשות"אחהותרבותית עבור ילדים ובני נוער בשעות 
יד ביד עם צוותי החינוך ביישובים לקידום פעילות אזורית  ויישובית בתחומי תנועות נוער 

 .חינוך סביבתי ומניעת התנהגויות סיכון, התנדבות, ומנהיגות נוער

 ה"מציל
 ה"הרשות למלחמה בסמים ואלכוהול ומציל-מאבק בסמים ובאלכוהול

 האולפן למוזיקה
ס למקצועות המוסיקה הממוקם בקרית "למוסיקה בשער הנגב הוא בי האולפן
 .תלמידי האולפן משתלבים בבגרותם כמוזיקאים מקצועיים בתחומים מגוונים. החינוך

 האולפן למחול
וכן  81עד  4פותח את שעריו לעולם המחול לילדים מגילאי " שער הנגב"האולפן למחול 

הסטודיו מבקש לתת  . עם או ללא ניסיון קודם, ועד הגיל השלישי 81ל לקבוצות מעל גי
 .בית לכל תושבי המועצה הרוצים לחוות מחול כמקצוע או כחוויית פנאי

 FM 860.4אולפן רדיו קול הנגב  

 קהילתית השייכת לרשת החינוכית של-היא תחנה חינוכית" קול הנגב"תחנת הרדיו 
 .בשיתוף מכללת ספיר, ארנון שער הנגב ס"י מתנ"ומופעלת ע" קול ישראל"
 

 


