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   מערכת החינוך בפרדס חנה כרכור 
 ממשיכה לצמוח ולהתרחב

כיתות גן חדשות והרחבת  9המועצה פועלת בימים אלו להקמת 
אגף כולל בנייתו של מספר כיתות הלימוד בבתי הספר בישוב 

 חקלאיתיכון הכיתות ב 10חדש בן 

אגף ההנדסה במועצה המקומית נערך בימים אלו להרחבת תשתיות מערכת החינוך המקומית 
כיתות גן חדשות, שתיים  3לקראת שנת הלימודים תשע"ז. במסגרת זו הרשות החלה בבנייתן של 

כיתות גן  7בשביל לתלמיד ואחת ברחוב החשמונאים. במקביל המועצה יוצאת למכרז לבניית 
 נוספות ברחוב ברקת. 3-ן בשכונת נווה פרדסים ומה 4 –נוספות 

גם תשתיות בתי הספר בישוב יורחבו לקראת שנת הלימודים הקרובה. המועצה התחילה בעבודות 
כיתות לימוד נוספות. פרויקט נרחב נוסף אותו מקדמת המועצה  10להקמת אגף חדש בחקלאי ובו 

תכלול חממה וערוגות גינון בתיכון המקומי הוא הקמת חצר פעילה לימודית. החצר החדשה 
יבה אקולוגית ושימור מים . החצר הלימודית תתוכנן תוך שימוש בחשואקולוגיהללימודי סביבה 

 כחקלאי לאורך שנות פעילותו הרבות. הוותיק את אופיו של בית הספר אשר משקפים

 6בית ספר נוסף בו מתוכננת בנייה והרחבה הוא בית הספר הצומח "שדות". בבית הספר ייבנו 
עבור הגידול הצפוי במספר התלמידים בשנת הלימודים  כיתות לימוד חדשות  אשר יספקו מענה

 הקרובה.

מספר התלמידים הלומדים במערכת החינוך   ראש מועצת פרדס חנה כרכור, חיים געש, ציין כי
המקומית צומח וגדל משנה לשנה אף מעבר לגידול הטבעי באוכלוסייה. מגמה זו בולטת גם 

אנחנו ל אמון ההורים במערכת החינוך המקומית, והיא מעידה עבתיכון החקלאי  "ברנקו וייס"  
אנחנו נערכים ופועלים להרחבת מספר כיתות הגן והלימוד שמחים על כך ומברכים על כך. בהחלט 

 "בכל רחבי הישוב לאורך השנים האחרונות. 

לדברי געש: "התיכון החקלאי הינו מוקד חשוב עבורנו להשקעה ולפיתוח הן בפיתוח תשתיות והן 
בנייתו של והעשרה באמצעות תכניות פדגוגיות חדשות. אנחנו מתכננים בחקלאי  לקידום

אשר יהווה מענה משלים לחינוך  ומבנה לתנועות נוער בשטח מתחם בית הספר ,חדש אודיטוריום
 הפורמלי והבלתי פורמלי בשטח התיכון המקומי."

בחלק מהמקומות הבנייה החלה ובחלק אנחנו מציין כי מהנדס המועצה, אדריכל אריה רפפורט 
יוצאים לדרך בפרסום המכרזים. תכנון המבנים כולל מחשבה מעמיקה לגבי הצרכים בשטח 

בהווה ובעתיד. פיתוח ובניית מבני ציבור חדשים הינו חלק מרכזי מיעדי ופעילות אגף ההנדסה 
 ואנו נערכנו בהתאם.  2016לשנת 

פרויקטים אנו אף משלבים אדריכלי נוף המספקים חוות דעת לדברי רפפורט: " בחלק ניכר מה
 מקצועית בכל הנוגע לשמירה וקידום חזותו הירוקה של הישוב."
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