
 25/08/2015

נערכים לפתיחת שנת 
הלימודים תשע"ו 
 בפרדס חנה כרכור

כנס  מועצת פרדס חנה כרכורב קיים אגף החינוךהשבוע 
 הקרבה שנת הלימודיםקראת מערכת החינוך לשל היערכות 

משותפת עבודה  תוכנית ,במסגרת זו הוצגה השנה לראשונה
 משרד החינוך להמקומית ו לרשות

שנת תשע"ה הייתה ברוכת הישגים בחינוך, אך יעדים  ראש המועצה חיים געש: "
 -רבים עוד לפנינו. שנה זו הינה רק חלק מתהליך ארוך טווח בו אנו שותפים יחד
הרשות, צוותי החינוך המסורים, משרד החינוך ההורים וכמובן התלמידים . 

שמטרתו להמשיך ולהוביל את מערכת החינוך ואת תלמידינו קדימה תהליך 
ולמעלה ולהוות חוד החנית של מערכת החינוך הארצית. ברצוני לאחל לכולכם 

ולתלמידינו היקרים שנת לימודים מוצלחת בטוחה ופורייה, וכי שנה זו אף תתעלה 
 על קודמתה."

בחודשים . 1.9.15ביום ג' הקרוב  שע"ומועצת פרדס חנה כרכור נערכת לפתיחת שנת הלימודים ת
מיליון  3.5-האחרונים עמלו אגפי ומחלקות המועצה על הכנת מוסדות החינוך לקליטתם של התלמידים כ

כנס היערכות של  ערך אגף החינוך במועצה,  23.8.15השבוע, ביום א',  הושקעו בשיפוצי הקיץ בשנה זו.₪ 
ראש המועצה, חיים געש, מנהלת אגף החינוך אילנה זגול,  השתתפו נכחו והמקומית בו  מערכת החינוך

גזבר ומזכיר המועצה רן גלר, יו"ר ועדת חינוך, שרון בן צור, הפיקוח ממשרד החינוך המפקחת המתכללת 
 .מרכז לאומנויות הבמההכנס התקיים ב בישוב. כלל צוותי החינוךלאה יגור, וכמובן 

ינוך ולהציג את תוכנית העבודה והיעדים לשנת תשע"ו. שנת כנס זה נועד לסכם את שנת תשע"ה בתחום הח
הישגים מבחינת מערכת החינוך והתלמידים עצמם. בשנה זו זכה הישוב בפרס  מרובתתשע"ה הייתה שנה 

החינוך הארצי היוקרתי, אחד מחמישה ישובים בכל רחבי הארץ אשר השקעתם בחינוך והישגיהם בלטו 
שובית אף זכו במקום השני בתחרות התקשוב הארצי המעניקה ינוך היבמיוחד. אגף החינוך ומערכת החי

דגש להיבטים טכנולוגיים בחינוך המקומי. נרשמה עלייה יפה באחוז הזכאים לבגרות ושני התיכונים העל 
 יסודיים בפרדס חנה כרכור זכו להיכלל בנבחרת בתי הספר הערכיים בישראל. 

היא קודם כל אתם  המצוינת שלנו מערכת החינוךמר: "ראש מועצת פרדס חנה כרכור, חיים געש, א
דים יום יום ברגעי ההצלחה ואנשי המנהלה שפוגשים את התלמי , הסייעותהמורים המנהלות הגננות

בסבלנות ובאמונה ביכולות  , ליווימעניקים להם הדרכה, הוראה ייעוץאתגרים . בשמחה ובוברגעי הקושי
ברוכת הישגים בחינוך, אך יעדים רבים עוד לפנינו. שנה זו הינה רק . שנת תשע"ה הייתה של כל ילד וילדה

רד החינוך ההורים הרשות, צוותי החינוך המסורים, מש -חלק מתהליך ארוך טווח בו אנו שותפים יחד
דינו קדימה ולמעלה ילהמשיך ולהוביל את מערכת החינוך ואת תלמ תהליך שמטרתו. וכמובן התלמידים 
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 ברצוני לאחל לכולכם ולתלמידינו היקרים שנת לימודיםל מערכת החינוך הארצית. ולהוות חוד החנית ש

 "., וכי שנה זו אף תתעלה על קודמתההימוצלחת בטוחה ופורי

אשר מיישמים הלכה  היווה הזדמנות להוקיר ולהעריך את צוותי ההוראה והחינוך בישוב השבוע הכנס
 במה אנשי החינוך אשר פורשים לגמלאות בשנה זו. ראשונים עלו ללמעשה את החזון החינוכי בישוב

בתיכון מורה  -מנהלת הסדנאות, רון קסלר -דורית כרמל. לקבלת זר והוקרה מידי ראש המועצה, חיים געש
מורה  -ציפי כהן סגנית מנהלת מורשה,-אושרה מימוני ,סגנית מנהלת ביה"ס כרכור-צוף בורחקלאי, ה

 סייעת מגן אלון, שוש -שמחה וקניןמורה מהחקלאי,  -חזי שבתאימורה מאלונים, -מכרכור. מירי סיידוף
   סייעת מגן אתרוג.-ראובני

על כל אחד ואחת מכם אפשר היה להכביר במילים ולתאר :"  מנהלת אגף החינוך אילנה זגול ציינה
ות ארוכת טווח השקעה מלאת אהבה ואמונה בילדים, מחוייבות למקצוע ועשייה מתוך שליחות והתחייב

כולנו מברכים אתכם, את כל אחת ואחד באופן אישי ואת כולכם  ובלתי מתפשרת לאיכות ולמצויינות.
 "ביחד לבריאות שלמה ולהמשך עשיה משמעותית בדרככם העתידית.

מנהל , ליאור שוורץ "בהם בשנה זו  עוד עלו לבמה אנשי החינוך המצטרפים למערכת החינוך המקומית
מנהלת , מירב שרף, מנהל חטה"ב של ביה"ס החקלאי -פיני סטקלר, הסדנאות של ביה"ס החקלאי.חטיבת 

מורים/מורות, גננות, סייעות, אנשי צוות ונשלחו ברכות חמות לכל המצטרפים בשנה זו:  ביה"ס רבין
 אחרים ואנשי מנהלה.

וייס" -חקלאי "ברנקו -התייחסות מיוחדת ניתנה להישגיהם של  צוותי החינוך התיכונים המקומיים
ד"ר ליאור אבימן וגב' ריקי בוגנים על שנכללו בין בתי הספר וממ"ד לבנות אלישבע  והעומדים בראשם 

בתי הספר הערכיים שנבחרו הם " זגול בכנס:מנהלת אגף החינוך, אילנה כפי שציינה  הערכיים בישראל.
הישגים, עלייה במספר הזכאים לתעודת בגרות, אלו שחוללו שינוי משמעותי בנושאים שונים כגון: שיפור 

הצטיינות במקצועות מדעיים ומתמטיים, מניעת נשירה, שיעור הגיוס לצה"ל, שיעור המתנדבים לשנת 
שירות ותרומה לקהילה.   הערכה והוקרה למנהיגות בתי הספר החקלאי ואלישבע ולצוותי החינוך על 

 יישר כח!!! דה, תגמול כספי לצוותי ההוראה.  רנציאלי בציתגמול דיפ -עשייה חינוכית מעמיקה. הוקרה זו

זוהי השנה הוצגה תוכנית עבודה מפורטת משותפת לרשות המקומית ולמשרד החינוך.  מסגרת הכנסב
הראשונה בה מוצגת תוכנית עבודה משותפת המעניקה מימד נוסף וחשוב לעבודה החינוכית בישוב. 

חינוכי:  מפקחים, אגף החינוך, מנהלים -המנהיגות היישובי היה שותף פורום הכנת התוכנית לתהליך
 ומורים, החינוך הפורמאלי והבלתי פורמאלי.

ליבת תוכנית העבודה השנתית כוללת הצבת יעדים חינוכיים לשנה זו המהווים המשך ישיר לתהליך 
עמקת השפה ההינם : בין היעדים שהוגדרו לשנה זו  הצמיחה ולקידום המצוינות היישובית בחינוך. 

החינוכית היישוב באמצעות המשימות הפעלת פורומים שונים שהשותפות היא בסיס לעבודתם, כאשר בכל 
הבניית רשתות למידה יישוביות לקידום הישגים לימודיים ום כזה יושבת נציגות רבת משתתפים, פור

טרה להשביח את יעד שהצמיח ומצמיח מנהיגות חינוכית לשיפור ההוראה מתוך מ, ערכיים-וחברתיים
ההוראה ולקדם את ההישגים. מנהיגות של מנהלים, רכזי תחום, מורים וגננות הובילה ותמשיך להוביל 

 .הידוק ממשקים בין הגורמים החינוכיים ביישוביעד נוסף הינו  יוזמות בתחומי הדעת השונים.

להתממש מעצמה. זהו אין התכנית יכולה  מבחנה של התוכנית יהיה במימושה."מציינת זגול בדבריה: 
 אתם השותפים! –כלל היושבים כאן באולם  –אתם  מבחנם של כל השותפים לעשייה החינוכית.

מערכת החינוך שלנו היא כזו בזכות מה שאתם עושים. אתם המפתח להצלחת מערכת החינוך ולהצלחת 
קצוע שהוא החברה הישראלית כולה. בעבודה שלכם אתם עושים את ההבדל. התמזל מזלנו לעסוק במ

אתם במרכז ואני אומרת לכם  שליחות עם ההשפעה הגדולה ביותר גם על האדם וגם על עתיד החברה.
  תודה!

ביחד  . יחד עם זאת אנחנו לא נחים על זרי הדפנה....אנו שמחים מהישגי השנה החולפתזגול הוסיפה: "
נמשיך להוביל את מערכת החינוך שלנו לעתיד משתנה, להצלחות ולהשגת יעד משותף: חינוך מצויין לכל 

 " .שנה של עשייה בונה, מאתגרת ויצירתית איחוליי לשנה טובה,"לסיכום ברכה זגול: " .ילד וילדה
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