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 משקיעים בהשכלה הגבוהה

מלגות בשווי  60מועצת פרדס חנה כרכור חילקה 
מימון השכלה השתתפות בעבור ₪  200,000כולל של 

 גבוהה לסטודנטים בני הישוב

במסגרת המלגה הסטודנטים מחויבים לקחת חלק 
 בפרויקטים למען הקהילהפעיל 

זו השנה  ,כרכור-תושבי פרדס חנה, טקס חלוקת מלגות לסטודנטיםהתקיים  ,18.3.15ביום רביעי האחרון, 
חיים געש,  המועצה,במעמד ראש יס" י"ברנקו והחקלאי  בבית הספר התיכון . הטקס התקיים חמישיתה

צור ומנהלת ן שרון ב, , חברת המועצה ויו"ר וועדת החינוך אילנה זגול במועצה, מנהלת אגף החינוך
 שרון שמאי . באגף החינוך במועצה,מחלקת בתי הספר 

פרי יוזמה של הרשות המקומית וקרן קיסריה מתוך ₪ ,  200,000מלגות בסך כולל של  60בטקס חולקו 
 מטרה לעודד את ההשכלה הגבוהה ולשלב לימודים בתרומה לקהילה . 

 אומנותית לקחה חלק להקת המחול של ביה"ס החקלאי בהובלתה של המורה רוני דולב . בתכנית ה

לומדים לתואר ראשון וללימודי רפואה באוניברסיטאות ובמכללות בכל רחבי , זוכי המלגות, הסטודנטים
הארץ במסלולים ובתחומים מגוונים ביניהם : חינוך, מדעי המחשב, משפטים, תעשייה וניהול, הנדסת 

 ל, הנדסה אזרחית, כלכלה, מנהל עסקים ועוד. חשמ

זכו למלגה מוגדלת בשל אף חלק מהסטודנטים לעידוד מעורבות קהילתית במושבה,  במסגרת התפיסה
לסטודנטים פרוייקט פר"ח. של השתתפותם בתכנית חונכות ומעורבות חברתית בבתי ספר יסודיים ביישוב 

אשר לצעירים ו תתוך מגוון רחב של תחומים המסייעהאפשרות לבחור תחום פעילות קהילתית מהללו 
 לישוב. תורמת

החיים, אשר לכל ההשקעה בהשכלה הגבוהה היא נכס "ראש מועצת פרדס חנה כרכור, חיים געש, ציין 
והה אינה רק התמיכה הכלכלית באמצעות נזרעים כבר בשנות הילדות. ההשקעה בהשכלה גב ניצניה

להרחבת אופקים  עצמת השאיפהבעידוד הסקרנות, טיפוח המצוינות והגם ובעיקר , אלא חלוקת המלגות
איכותה של מערכת החינוך המקומית טמונה גם של צעירים אלו כבר בהיותם ילדי גן ותלמידי בית ספר. 

ביכולתה להצמיח מדענים, חוקרים, אנשי רוח ורפואה. צעירים אשר מממשים את יכולותיהם ותורמים 
רה. אנו גאים בצעירים הללו ומקווים כי אלו אשר בחרו לתרום לקהילה יהוו בכך גם לעצמם וגם לחב

 דוגמא אישית חיובית  לתלמידים הצעירים שלנו הצפויים להפוך  לסטודנטים של המחר. "

חלוקת מלגות לסטודנטים הפכה כבר למסורת מתוך שאנו ": הוסיפה כי אילנה זגול, מנהלת אגף החינוך
הצעירים , קידומם ועידודם למצויינות ולתרומה ולקהילה . אנו משקיעים רבות מכירים בחשיבות טיפוח 

ראש  –בחינוך הפורמאלי והבלתי פורמאלי ומעודדים את ההשכלה הגבוהה . אני מודה לחיים געש 
מזכיר וגזבר המועצה על ששמים את החינוך בראש סדר העדיפויות היישובי ומייעדים  -המועצה ולרן גלר

 משמעותיים . לו  משאבים 

אנו רואים חשיבות עליונה בעידוד ההשכלה הגבוהה ובמעורבות בפרוייקטים חינוכיים מתוך לדברי זגול: "
והשכלה הינם כלים מרכזיים לשינוי חברתי שמשפיע על איכות החיים . אני מאחלת  הבנה כי מצויינות

לסטודנטים הצלחה בלימודיהם . כל שמצופה מכם הוא להיות סטודנטים טובים ולתרום בעתיד לחברה 
 "בישראל בכלל ולפרדס חנה כרכור בפרט . 
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"מי יתן והמלגה שניתנה  : הנרגשים חברת המועצה ויו"ר ועדת החינוך, שרון בן צור, איחלה לסטודנטים
תסייע לכל אחד ואחד מכם להגיע להגשמה עצמית כמו גם להצליח ולהשלים את הלימודים. כולי תקווה 

 שנראה אתכם בעתיד תורמים ממגוון המקצועות שרכשתם בישוב". 

המועצה. יהם של ראש המועצה ונציגי מיד האחד אחד לקבלת לאחר דברי הפתיחה עלו זוכי המלגות
אשר נבצר מהם להגיע לטקס יוצגו בכבוד על ידי הוריהן הנרגשים אשר קיבלו עבורם את  הסטודנטים

אשר מאפשרת הסטודנטים ובני משפחותיהם הודו למועצה על היוזמה המבורכת . הכספית המלגה
  .במהלך הלימודים הרחבתה של היכולת הכלכלית

 

 

 

 


