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 נערכים לפתיחת שנת הלימודים תשע"ז

מועצת פרדס חנה כרכור בעיצומם של ביצוע 
 מוסדות החינוך בישובעשרות ב שיפוצי קיץ

 מיליון ש"ח 4בהיקף של  השיפוצים בשנה זו 
המקומית פרדס חנה כרכור במרץ לפתיחת שנת הלימודים בחודשים האחרונים נערכת המועצה 

תשע"ז. כלל האגפים והמחלקות של המועצה מבצעים עבודות שיפוץ נרחבות במוסדות החינוך כך 
 שתתאפשר קליטה נעימה לאלפי התלמידים בשנת תשע"ז הקרבה.

חדשות ושיפוץ וכוללים הכשרת כיתות לימוד ₪ מיליון  4-שיפוצי הקיץ מתבצעים בהשקעה בת כ
הקיימות, הרחבת מספר מוסדות הלימוד ובניית גני ילדים חדשים, שדרוג מתקנים, החלפת 

 ריהוט, עבודות צביעה פיתוח חצרות ועוד.

החקלאי אשר הספר כיתות לימוד חדשות בבית  10השנה העבודות התמקדו בסיום בנייתן של 
חבות בבית הספר "נועם" וניתן דגש הולך וצומח משנה לשנה. עוד בוצעו עבודות שיפוצים נר

השנה ניתן דגש מיוחד להיבט הבטיחותי כמו בכל שנה, גם לעבודות איטום במוסדות חינוך רבים. 
בכדי  מתקני משחק עוברים הליך של רישוי ותקינהכל מוסדות החינוך כולל מתקני ספורט וכך ש

 לאשר פתיחת שנת הלימודים בהיבט זה.

קו מים לבית הספר בהשקעה של  יוחלףשודרג מגרש הספורט ויייס" בתיכון החקלאי "ברנקו ו
 .כמיליון ש"ח

גני הילדים החדשים לנוחות ציבור התושבים ייפתחו השנה במרכז הישוב )שתי כיתות גן(, שני 
 גנים נוספים ישרתו את תושבי נווה פרדסים וגן ילדים נוסף בסמוך למרכזון.

ההשקעה בתשתיות מערכת החינוך מתבצעת "יים געש, ראש מועצת פרדס חנה כרכור, חלדברי 
בד בבד עם ההשקעה בהיבט הפדגוגי, בתוכניות לימוד מגוונות ומתקדמות. אנו משקיעים ביצירת 

חלק בלתי נפרד מאיכותה כת, אסתטית ירוקה ומתקדמת המהווה סביבת לימודים בטוחה, תומ
  " של מערכת החינוך המקומית.

ן גלר ציין כי :" השנה השיפוצים נערכים בעשרות מוסדות חינוך בישוב גזבר ומזכיר המועצה, ר
והיקף העבודות נרחב. זוהי היערכות משותפת לאגפים ומחלקות רבות במועצה בכדי לאפשר 

פתיחתה של שנת תשע"ז באופן הנעים הבטוח והמוצלח ביותר שניתן. אנחנו מתייחסים ובוחנים 
החינוך כך שהילדים והתלמידים ייהנו מסביבת לימודים  כל היבט בפעילות עתידית של מוסדות

 תומכת ובטוחה."

תלמידי הישוב נהנים ממערכת חינוך איכותית, מנהלת אגף החינוך במועצה, אילנה זגול מסרה :"
מתוכניות למידה חדשניות, מבתי ספר וגני ילדים מאובזרים וממוחשבים מותאמים למאה 

 העשרים ואחת.

ת שנת הלימודים תשע"ו יש דגש לתחומי הבטיחות, איכות החיים וטיפוח בעבודות ההכנה לקרא
סביבות למידה איכותיות לתלמידים ולצוותי ההוראה. כל אלו יתרמו תרומה לשיפור ההישגים 

הלימודיים והערכיים, שמהווים נדבך חשוב ביעדי מערכת החינוך. נמשיך לקדם את מערכת 
 .בדבריה גולז מחדדת החינוך ולהצעיד אותה קדימה"
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