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 בתי הספר העל יסודיים בפרדס חנה כרכור
 " לבנותאלישבע" ממ"דו "ברנקו וייס"חקלאי 

בישראל          בנבחרת בתי הספר הערכיים ביותר 
 של משרד החינוך

ומברכים את  אנו גאיםראש מועצת פרדס חנה כרכור, חיים געש : " 
מנהלי בתי הספר העל יסודיים, ד"ר ליאור אבימן וגב'  צוותי החינוך ,

ריקי בוגנים ומנהלת אגף החינוך בישוב, אילנה זגול, על הכרה זו 
באיכות העבודה החינוכית. החינוך עבורנו וההשקעה בדור הצעיר, דור 

הרואה העתיד, הינו ראשון במעלה. השקעה בחינוך איכותי, ערכי ואישי 
 בכל צעיר וצעירה עולם ומלואו"

את רשימת בתי הספר הערכיים  זו השנה השלישית, פרסם משרד החינוך בשבוע האחרון
.  שני בתי הספר העל יסודיים בפרדס חנה העל יסודיים בישראלביותר מכלל בתי הספר 

 תיתלבנות נכנסו לרשימה היוקר "אלישבע" ממ"דו "ברנקו וייסמרשת " חקלאי ה -כרכור
הישג  זה מצטרף לכלל הישגי מערכת החינוך היישובית כשגולת  .במיקום גבוה ומכובד

 הכותרת הינה זכייתו של הישוב בפרס חינוך ארצי לשנת תשע"ה. 

בתי הספר הערכיים נמדדים על פי היבטים רחבים בעשייה הבית ספרית בדגש על בתי 
הכניסה לנבחרת ידיו. ספר אשר חוללו את השינוי המשמעותי ביותר בקרב תלמ

 היוקרתית משמעותה בין השאר תגמול כספי חד פעמי לצוותי ההוראה בבתי הספר. 

 במסגרת ההוקרה של השנייה לדרגה זכה המועצה המקומית בעלותהחקלאי ב הספר בית
 . "אלישבע" לבנות זכה בדרגה הרביעית במסגרת זו ממ"ד, ו הדיפרנציאלי התגמול תכנית

 שיפור: כגון, לימודיים נושאים עומדים, אלו והוקרה הערכה לקבלת הקריטריונים בין
, הספר בבית איכותיות בגרות תעודות, בגרות לתעודת הזכאים במספר עליה, הישגים

 קריטריונים .הבחינות טוהר על רהישמ, ומתמטיים מדעיים במקצועות הצטיינות
 חינוך תלמידי קליטת כגון ערכיים קריטריונים. תלמידים של נשירה מניעת כגון חברתיים

 .לקהילה ותרומה שירות לשנת המתנדבים שיעור, ל"לצה הגיוס שיעור, מיוחד

 ,תלמידים ותלמידות  2000-מערכת החינוך העל יסודית בפרדס חנה כרכור מונה כ
 בית. וכאמור פועלים במסגרתה בתי הספר חקלאי "ברנקו וייס" וממ"ד אלישבע לבנות

 שנים 5-המועצה המקומית לפני כ בעלותהספר "החקלאי" מרשת "ברנקו וייס" עבר ל
בתשתיות ובפדגוגיה, , הודות להשקעה תקציבית . בשנים האחרונותתלמידים 1500ומונה 

בד בבד עם עבודה מקצועית ומסורה של הצוותים החינוכיים והעומדים בראשם, ניכרת 
עלייה בהישגי ב ודית. תנופה זו באה לידי ביטוי מערכת החינוך העל יסמרשימה ב תנופה

, עלייה באחוז הזכאים לבגרות בישוב, גידול משמעותי מקומייםה התלמידים בתיכונים
ומעורבות פעילה של  ,במספר התלמידים הבוחרים ללמוד במסגרות החינוכית בישוב

 הצעירים בתנועות הנוער ובקהילה המקומית.
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ו גאים ומברכים את צוותי אנ: " חיים געש, ציין בנחת כי ראש מועצת פרדס חנה כרכור,
, ד"ר ליאור אבימן וגב' ריקי בוגנים ומנהלת אגף מנהלי בתי הספר העל יסודייםהחינוך , 

. החינוך עבורנו העבודה החינוכיתעל הכרה זו באיכות החינוך בישוב, אילנה זגול, 
השקעה בחינוך איכותי, ערכי  וההשקעה בדור הצעיר, דור העתיד הינו ראשון במעלה.

כי היישובי משלב בין הישגיות החזון החינו .ואישי הרואה בכל צעיר וצעירה עולם ומלואו
בהטמעת מנהיגות ותרומה וומצוינות לצד השקעה מתמדת בערכים, בכישורי למידה 

 "כדרך חיים.  ולקהילה לחברה

הנהלה בבתי ספר אלו השקעתם היומיומית והמסירות העמוקה של צוותי ההוראה וה"
וזאת תוך טיפוח ערכיות,  ,נושאת פרי ואנו רואים את העלייה היפה בהישגי התלמידים

 " כך לדברי געש.שמירה על טוהר הבחינות והצמחתו של דור צעיר מקומי לתפארת. 

: לעניין כלל בתי הספר הזוכים ציינה בשם משרד החינוך רחל מתוקי, מנהלת המחוז
מנהלת   של  המעמיקה  החינוכית  ולעשייה  למנהיגות   הערכה  אות  הינה  זו  "זכייה

החינוכי. אנו רואים חשיבות רבה בהוקרה והערכה של אנשי החינוך,   בית הספר וצוות
שמחוללים שינוי, שמקדמים כל אחד מהתלמידים אל מעבר ליכולותיו הצפויים, 

דיהם ומביאים אותם להצטיינות לימודית שמשפיעים ותורמים לעיצוב עתיד תלמי
 אישית, חברתית וערכית". 

התגמול הדיפרנציאלי הוא ההזדמנות להוקיר את צוותי החינוך על מתוקי הוסיפה : "
פעילותם לחינוך לערכים, לגיוס לצה"ל או לשירות אזרחי או לאומי, על חינוך לטוהר 

יאלי מתגמל בתי ספר הקולטים הבחינות ולהגינות ולתרומה לחברה. התגמול הדיפרנצ
התלמיד על פי תלמידים ממגוון רקעים רחב, ואשר פועלים למניעת נשירה וקידום 

מד של זכאות לבגרות. משרד החינוך מתגמל מורים על מצוינות יכולותיו ולא רק במ
לימודית ועידוד לומדים ללמוד מקצועות מוגברים. על הוראה איכותית והוראה מוגברת 

 "ת מדעיים והומניסטיים.של מקצועו

הוסיף כי :" עבודתם המצוינת של צוותי החינוך ובראשם  רן גלר גזבר ומזכיר המועצה
מנהלי בתי הספר בולטת לכל אורך השנה. שיתוף הפעולה הפורה של כל הגורמים 
המעורבים בעשייה החינוכית בישוב מייצר מערכת חינוך איכותית ודינמית למען 

תיכון כאחד. ברכות לזוכים בתגמול הדיפרנציאלי אנו גאים התלמידים ביסודי וב
 ושמחים כי ההשקעה  הרבה בתלמידים מוערכת ונושאת פרי."

: ברכה וציינה כי מנהלת אגף החינוך במועצה המקומית פרדס חנה כרכור, אילנה זגול
יישר כוח למנהל ביה"ס החקלאי ד"ר ליאור אבימן, למנהלת ביה"ס אלישבע הגב' ריקי "

בוגנים ולכל השותפים, היזמים והמוציאים אל הפועל של הפעילויות הלימודיות 
מקצועית ובשקלול  והחינוכיות ערכיות החשובות והמוצלחות שבזכותן זכו בהערכה

המעורבות פורצת השגרה והאכפתיות של הצוות החינוכי .ממשרד החינוךפרנציאלי יד
ומעידים על "רוח היחידה". להם משקל מניבים פירות של עשייה חינוכית משמעותית 

אני גאה במערכת .מרכזי בעיצוב עתיד תלמידינו כתורמים ומעורבים בחברה הישראלית
החינוך שלנו שמציבה לעצמה כל הזמן יעדים לשיפור וחתירה למצויינות ערכית 

 ציינה זגול.          ."ולימודית

אני מברכת את מנהלי בתי : "מסרהיו"ר ועדת החינוך, חברת המועצה, שרון בן צור 
את מנהלת ו  ,את צוותי ההוראה הנפלאים,הספר, ד"ר ליאור אבימן והגב' ריקי בוגנים 
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המציבה את טובת הילד ומיצוי יכולותיו אגף החינוך, אילנה זגול על מצוינות ערכית 

צעירי הישוב, הילדים ובני הנוער הינם ללא ספק לב . ועיקרי מרכזי האישיות כיעד
צוותי   ביישומו היומיומי.הן והיישובי,  ילה וההשקעה בהם מרכזית הן בחזוןהקה

ההוראה בבתי הספר  פוגשים את הצעירים לכל אורך הדרך, מלווים אותם ומעניקים 
להם תמיכה ועידוד, הדרכה וליווי ועל כך הכרתנו ותודתנו. העובדה כי שני בתי הספר 

ומעידה יותר מכל על  ,העל יסודיים בישוב נכנסו לרשימה היוקרתית מעוררת גאווה ונחת
 בחינוך ערכי ואיכותי בשנים האחרונות. יישר כוח" המאמץ הרב המושקע כאן 

 המתמקדות עשירות וחברתיות ערכיות תכניות מפעיל הספר חקלאי "ברנקו וייס" בית
 למען חינוכי מרחב יצירת, לקהילה ותרומה חברתית מעורבות עידוד, מנהיגות בטיפוח

, געש ייםח מר ובראשה המקומית המועצה הנהגת, הורים עם אמת ושותפות הקהילה
 .ההורים והנהגת החינוך משרד מפקחי, וייס ברנקו מכון

 פועל וייס ברנקו החקלאי הספר בית, ספק ללא" לדברי מנהל בית הספר ד"ר אבימן:
 יכולת על לוותר מבלי הלימודיים ההישגים רמת את להעלות מנת על שונים בערוצים

 של מתמדת העלאה ובעיקר ומורים תלמידים בין והמעצימה החיובית התקשורת, ההכלה
 ".והמורים התלמידים של ההשתייכות וגאוות השייכות תחושת

  אות  הינה  זו  זכייה" :נכתב אבימן ליאור ר"ד, הספר בית למנהל ההערכה במכתב
 רואה אני .המורים  צוות  של  המעמיקה  החינוכית  ולעשייה  למנהיגותך    הערכה

 אחד כל שמקדמים, שינוי שמחוללים, החינוך אנשי של והערכה בהוקרה רבה חשיבות
 תלמידיהם עתיד לעיצוב ותורמים שמשפיעים, הצפויים ליכולותיו מעבר אל מהתלמידים

, הדיפרנציאלי  התגמול. וערכית חברתית, אישית לימודית להצטיינות אותם ומביאים
  "למעשה  גם  זו  הוקרה  להעביר  הזדמנות  הוא

מפרדס חנה כרכור  מגיעותהי"ב,  -ז בכיתותבבית הספר ממ"ד אלישבע  תלמידות 
של ייחודי משקפת את המרקם החברתי דתי ההטרוגנית האוכלוסייה  .שובי הסביבהיוי

פרדס חנה כרכור. לדברי מנהלת "אלישבע" ריקי בוגנים: "שאיפתנו לקדם כל תלמידה 
להוביל את הבוגרות לשותפות ועשייה לימודי, ערכי, חברתי, דתי ו -בכל התחומים

חברתית, לשירות משמעותי למען המדינה. במטרה לקדם כל תלמידה פועלת בבית הספר 
וכן פעולות תגבור לימודי כדי  ,תוכנית "אפיקים" שמטרתה קידום ערכי חברתי ודתי

להוביל כל תלמידה לזכאות לתעודת בגרות איכותית. בית הספר זוכה להערכה על 
ת החינוכית המשמעותית כאשר  בשנת הלימודים תשע"ד זכה בית הספר  בפרס הפעילו

 החינוך הארצי של החמ"ד."

בתעודת הזכייה בפרס החינוך הארצי של החמ"ד שקיבלו מנהלת בית הספר הגב' ריקי 
בוגנים והרב יוסי מייכור נכתב כי : " הפרס ניתן למנהלים ולצוות המורים והמחנכים על 

ת וחזון חינוכי שניכר בהם כי הם נובעים מאמונה גדולה בכל תלמידה מנהיגות נחרצו
 ותלמידה"

עם קבלת הבשורה על היכללות בית הספר ברשימת בתי הספר הערכיים בישראל מסרה 
: " קיבלנו בשמחה רבה את הערכת משרד החינוך  כימנהלת "אלישבע", ריקי בוגנים, 

משקיע מאמצים רבים בקידום כל  על משימתנו החינוכית. צוות בית ספר אלישבע
תלמידה בתחומים: הערכי, הלימודי, החברתי והדתי וזאת מתוך שליחות. אנו מוקירים 

 ומעריכים את כל צוות בית הספר ומאחלים שימשיך לראות ברכה בעמלו"

   יישר כוח !
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