
תושבים יקרים, 
המועצה רואה בחינוך את היעד המרכזי והחשוב ביותר. במהלך השנים הוקמו בתי ספר יסודיים ועל יסודיים, במטרה 
לתת מענה מיטבי לכלל ילדי המועצה. לאחרונה חתמנו על הסכם לצרוף המוסד החינוכי מבואות עירון למועצה. ההסכם 
מביא עמו בשורה חדשה למרחב החינוכי של מנשה, בדמות בית ספר על יסודי נוסף אשר מתווסף לבתי הספר הקיימים 

במערכת החינוך המצוינת של המועצה.

ברוך הבא - המוסד החינוכי "מבואות עירון"

שלכם,
ראש המועצה         מנהלת מחלקת חינוך

אילן שדה                שרה טויל 

בנוגע לתשלומי הורים. מבואות עירון יגבה תשלומי הורים על פי חוזר מנכ"ל כחוק. לצד זה, המוסד יגבה תשלום נוסף על 
הפעילות הבלתי פורמלית המובלת על ידי חברת הנעורים )הפנימייה(, מתלמידים אשר ישתתפו בפעילות זו.

אנו מודים לכל השותפים להסכם, ובהם הנהלת מבואות עירון והנהלת המועצה, אשר השכילו לראות את טובת ילדינו מעל 
לכל. אנו מקבלים את מבואות עירון בברכה ובזרועות פתוחות ונשקיע בו משאבים וכוחות מקצועיים על מנת שיהווה חלק 

אינטגרלי ומשמעותי במערכת החינוך המובילה של המועצה.

מבואות עירון – תעודת זהות

מבואות עירון הוקם ב-1949 על ידי הקיבוצים עין שמר, מענית, ברקאי ומצר, משנות התשעים נקלטים בו גם תלמידים 
מהמועצה ומהסביבה וכיום לומדים בו כ-1070 תלמידים, מתוכם כ-70 חניכי נעל"ה. 

מבואות עירון מעודד מצוינות אקדמית ויש לו מסלולים ייחודיים בתחום המדעים והאמנויות, כמו גם מסלול מיוחד בתחום 
האזרחות.

מבואות עירון משלב בין המסגרת הפורמלית והמסגרת הבלתי פורמלית כיחידת רצף אחת על פני היום. 
במבואות עירון פועלת חברת נעורים במתכונת פנימייה, שתלמידיה ישראלים וילדי נעל"ה כאחד. חברת הנעורים היא 
שמובילה את מגוון הפעילויות הבלתי פורמליות שתכליתן לאפשר לתלמידים להתבטא בתחומים שמעבר לצד האקדמי, 

כמו כישורים אמנותיים, ספורטיביים וארגוניים.
מבואות עירון מעלה על נס ערכים הומניסטיים של שוויון ערך האדם, שמירה על הסביבה והטבע, אחריות חברתית וציונות 

בדרכי שלום. במקום פועל קן של השומר הצעיר. 

עיקרי הסכם בין מבואות עירון למועצה

תלמידי מנשה יקלטו בבתי הספר העל יסודיים גוונים ומבואות עירון. 
מבואות עירון ייתן עדיפות לקליטת ילדי המועצה על פני ילדי חוץ, ובכך יגדל בהדרגה מספר ילדי המועצה בבית הספר. 

במקרה של עודף ביקוש על היצע באחד משני בתי הספר– תתקיים הגרלה בין המבקשים. ההגרלה וקיום ועדת חריגים 
יהיו באחריות מחלקת החינוך של המועצה.

האגודה השיתופית - המנהלת את בית הספר )בה חברים נציגים מארבעת הקיבוצים המייסדים( תשמור על אוטונומיה 
ניהולית, חינוכית ותקציבית, כפי שקיים גם בבתי הספר האחרים שבניהול עצמי- חינוכי ותקציבי. 

קרקעות מבואות עירון יעברו לידי המועצה.
המועצה תתמוך במבואות עירון בהתאם להסכם ובעיקר בקידום בנייה, שדרוג מרחבי החינוך ויצירת מרחבים מתקדמים 

וחדשניים. 


