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קיבלבפרדסחנהכרכורגןהילדים"רימון"
אתפרסהחינוך23.11.15יוםב',השבועב

המחוזיבטקסרשמישלמשרדהחינוךשנערך
במרכזקריגרבחיפה

ראש-לקבלתהפרסמידימנהלתמחוזחיפה,רחלמתוקיעלולבמה
המועצה,חייםגעש,מנהלתאגףהחינוך,אילנהזגול,מנהלמדורגני

והצוותשלהגננתהגןהנרגשתמזלמימוןילדים,אביאוחיון

, קיבל גן "רימון" בפרדס חנה כרכור את פרס החינוך המחוזי בטקס רשמי של משרד החינוך  23,11.15יום ב', שבוע ה

מימון  . 1947נוסד טרם הקמת המדינה בשנת בהובלת הגננת מזל מימון  גן הילדים "רימון".במרכז קריגר בחיפה

המסורה  הינן בגן "רימון" הוותיק. את מימון מלווה הסייעת 17-כשנה במערכת החינוך מתוכן  30-בעלת ותק של כ

מוסדות חינוך הזוכים בפרס החינוך במחוז חיפה לשנה זו. בשנת תשע"ה  16-הגן הינו אחד מימימה ג'רפי. של הגן 

  על מצוינות, עידוד ערכיות והישגים. רתי של משרד החינוךהוכרזה פרדס חנה כרכור כזוכת פרס חינוך ארצי היוק

ברך את הגננת הצוות המקצועי, מנהלת האגף ואת הורי וילדי הגן על ההכרה ועל קבלת  ראשהמועצהחייםגעש
אמונה מלאה של צוותי תפקיד המחייב באחריות רבה ובמסירות רבה.  כרוכהמלאכת החינוך פרס. געש ציין כי : " ה

. גן "רימון", מזל מימון, ימימה ג'רפי והצוות החינוכי המלווה אותו הינם דוגמא מטרת עבודתםבבמשמעות ו החינוך
 -בחייהם של רבים בקהילה ומכונן ולהיות חלק כה חשוב חינוכי וחברתי, לכוחם של אנשי חינוך לממש ייעוד מצוינת

 ". ילדים ומבוגרים גם יחד

של הרשות במוסדות החינוך אינה שלמה ללא ההון האנושי, ללא  השקעת המשאבים הרבים "לדברי געש: 
מתווספת לזכיות   זו  זכייה .המסירות, האהבה, החזון והשעות הרבות המושקעים יום יום למען ילדי הגנים והישוב

 םהכרה באיכות עבודת אחרות של מוסדות חינוך בישוב, כל אחת ראויה, מכובדת ומעוררת גאווה.  זכיות אלו הן 
, סובלני ומכיל. חינוך שמצליח ערכי  מצוין,  חינוך איכותי, לתת לילדינו ובהצלחה המשותפתשל צוותי החינוך, 

יישר כוח  לקהילה המקומית. מוסדות החינוךמעורבות ושותפות בין  תוך ,לייצר סביבת למידה תומכת ומצמיחה
 "וברכות למזל מימון וימימה ג'רפי.

נה פרבר ציינה במייל ההכרזה על הזכייה כי וועדת הפרס אשר ביקרה בגן התרשמה מפקחת החינוך הקדם יסודי ח
מהעשייה החינוכית והערכית הענפה הנעשית בגן, והדגישו כי ניכר שמזל הינה גננת שהגן עבורה ובמעשיה הינו מפעל 

נוטעת בילדי הגן זהות  חיים.  מציינת פרבר במייל אשר בישר על הזכייה : "מזל יקרה עשייתך החינוכית הברוכה על
ישראלית ויהודית ומכשירה אותם לחיים בסביבה מכילה, מכבדת ומאפשרת שבה יכולתו וצרכיו של כל ילד והורה 

משמעותיים לעין ערוך." "בעשייתך החינוכית הכבוד ההדדי בשיח בין הילדים ועם ההורים וכל באי גנך, החינוך 
 שימה למחויבות לחברה בדגש על ערך הנתינה והסובלנות".לגאווה לאומית ולזהות תרבותית ,ובאותה נ

:"הגןהואהביתשליושלבעתשנודעלהעלהזכייהממשרדהחינוךובהתרגשותבחוםציינההגננתמזלמימון
הילדיםההוריםוהצוותים.זהומפעלחייםשאתהניגשובאאליובאהבה,ואהבהכידועהיאמידבקת.שיתוף

פעולהעםההוריםוהצוותיםעומדבלבהעשייהבגן,כולנויחדלמעןהילדים.מימוןביקשהלהדגישולשבחאת
השארשלהוריםשמרגישיםשייכים,הוריםברמתמעורבותהקשרהמצויןעםההורים,"הגןהואתוצרבין

גבוהה."
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מימון:"בגןאנושמיםדגשעלהכלה,דיאלוגביןהצוותוחיזוקוהעמקתהקשרעםהקהילהוההורים.בגןלילדים
סביבתלמידהמגוונתמעודדתחקר,עלמנתלפתחסקרנותולהעניקלהםסלכליםנרחב.אנומאמיניםבקבלת

רוהשונהוכיכלאחדהואיחידומיוחד,החיבורשלכולםיחדמאפשראווירהנעימהבגןסובלנותוכבודהדדי.האח
קידוםיוזמותשלהורים,סביםוסבתות,וקשרעם–השותפויותוהחיבורלסביבהבאיםלידיביטויבמגווןאפיקים

דוןגילהזהב.ערךנוסףמשמעותיבפעילותנושניםעםמוע10-הקהילהביןהשארבאמצעותשותפותבתלמעלהמ
הואקידוםאורחחייםבריא.

מימוןהוסיפהבפןהאישיכיהרגעבוהמפקחתהודיעהלהעלהזכייהבפרסהיהרגעמרגשביותרעבורהבוחשה
אתעוצמתההכרההממסדיתבפעילותההחינוכיתבגן,ובאיכותוהגבוההשלהגןעצמו."

מון: צוות הגן, הינו שותף מלא בעשייה ולזכייה : הסייעת ימימה ג'רפי אשר מלווה את הגננת, לדברי הגננת מי
שנים, גננת משלימה לודמילה רוסובסקי והסייעת המשלימה עליזה כלדיאן . חלק בלתי  16-הילדים וההורים גם כ

 משלבות.נפרד מהגן הינו סבתא גן, שולה קופל, המלווה את הגן מספר שנים, וכן הסייעות ה

בזכות  קיבל הגן:" את הפרס לגןהזוכהאילנהזגול,מנהלתאגףהחינוךבמועצתפרדסחנהכרכורציינהבברכתה
למעורבות חברתית ותרומה לקהילה, סביבות  הגן מובילעשייה חינוכית ערכית משמעותית מתוך שליחות ואמונה. 

ילת ההורים. כל אלו תוך חתירה מתמדת למצוינות! למידה מגוונות, מענה לשונות הילדים ושיתוף אמיתי של קה
ה החינוכי ולילדים המקסימים זגול ציינה כי היא שולחת את ברכתה לצוותים המסורים להורים השותפים במעש

 . מוקירה ומחזקת ידיהם להמשך העשייה המבורכת. ".בגן

:"גן"רימון"דבריועלהזכייהשלאביאוחיוןמנהלמדורגניילדיםבאגףהחינוךבמועצתפרדסחנהכרכורב
מייצגים עבורנו את גן "רימון" וגן "לבונה" אלו  זכייה מכובדת ומשמחת של שני גני ילדים בישוב,בשנה זו נהננו מ

אלו הפועלים על פי זרם החינוך הממלכתי, וכן הממלכתי דתי. עבורנו כל מערכת גני הילדים  -כלל הגנים במושבה
את  פרס זה משקףזכתה  וראויה לפרס החינוך וזאת הודות לעשייה החינוכית הנרחבת והמסורה למען הילדים. 

ם בשנים האחרונות, ואני מאחל לנו כי נקצור את הפירות הן העשייה והשקעה של המועצה בכל מערכת גני הילדי
בהתפתחותם וצמיחתם של הילדים הרכים לתפארת, והן בהכרה של משרד החינוך והרשויות בפעילותנו למען מטרה 

 חשובה זו. "
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