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 לקראת סיום שנת הלימודים תשע"ז ופתיחתה של שנת הלימודים תשע"ח

חנה כרכור נערכים ליישום  במועצת פרדס
 במוסדות החינוך  שיפוצי הקיץתכנית 

 ₪מיליון  6 השיפוצים יבוצעו בהשקעה כספית בת כ

          מתקציב הרשות והשניים הנוספים ₪ מיליון  4-כ 
 מתקציב משרד החינוך

לחופשת הקיץ מתכוננים למסיבות הסיום וליציאה שנת הלימודים תשע"ז עומדת להסתיים, התלמידים 
הארוכה. בימים אלו מסיימת מועצת פרדס חנה כרכור היערכות אחרונה לקראת שיפוצי הקיץ במוסדות 

 החינוך המתבצעים בכל שנה בחודשי החופשה.

פדגוגית. כדי לספק מענה לביקוש ההולך וגובר הן ומערכת החינוך המקומית צומחת הן מבחינה מספרית 
בנייתן של כיתות -למוסדות החינוך במושבה, המועצה פועלת להרחבת המבנים ושיפוץ התשתיות הקיימות 

בשנת הלימודים תשע"ח תפתח בהמשך לכך,  נוספות וחידושן של אלו הקיימות. לימוד וכיתות גן חדשות
 ים בשכונת נווה פרדסים.המועצה שני גני ילדים חדשים נוספ

נוספים מתקציב  2-מתקציב הרשות וכ₪ מיליון  ₪4 , מיליון  6-תכנית שיפוצי הקיץ תבוצע בהשקעה של כ
במסגרת השיפוצים פועלת המועצה לשדרוג מתקנים, החלפת ריהוט בבתי הספר ובכיתות  משרד החינוך.

שקעו בשיפוצי קיץ בתיכון החקלאי "ברנקו יו₪ כחצי מיליון  הגן, עבודות איטום, צביעה, פיתוח ועוד.
 .אוגוסט השנה יתמקדו בהרחבת אמצעי הבטיחות והנגישות בבית הספר-וייס", העבודות בחודשי יולי

הספר  מזגנים בבתיהחלפת  –בשנה זו מרביתם המוחלט של בתי הספר ייהנו מהשיפוצים המתוכננים 
, ריענון ציוד, עבודות חשמל ואיטום, החלפת , שיפוץ מגרש ספורט , רכישת ריהוט" ו "רימון"כרכור"

דלתות ועוד פעולות רבות אשר מטרתן הכנת בתי הספר לקליטת  הילדים לקראת תשע"ח ויצירת סביבת 
 לימודים בטוחה, נעימה ותומכת.

ישופצו אשר רבים והמרכז לגיל הרך. כמו כן, גני ילדים  ברית"פלו מרכז "בני במסגרת שיפוצי הקיץ אף יטו
אחד הפרויקטים הגדולים אותו מקדמת המועצה הוא תכנית רב שנתית לחידוש  וישודרגו לקראת תשע"ח.

גני הילדים הוותיקים במושבה. במסגרת זו תמשיך המועצה בביצוע הצללות בגני הילדים הוותיקים בישוב 
 אוגוסט.-בחודשים יולי

ופש הגדול מאפשרים לנו לבצע מגוון פעולות חידוש וריענון חודשי הח:"ראש המועצה, חיים געש, מסר כי 
 6-אשתקד ועומד על כהתקציב במרבית מוסדות החינוך במושבה. השנה התקציב המופנה לכך גדול מ

אגפי ההנדסה והתפעול נערכים לביצוע התכנית בשטח בלוחות הזמנים הקצרים , על מנת ₪. מיליון 
לבתי הספר ולגני ילדים צבועים, מחודשים, תקינים, בטוחים  1.9.17-לאפשר לתלמידי המושבה להיכנס ב

קידום מערכת החינוך לונעימים לשהייה. ההשקעה בתשתיות היא חלק מפעילותנו לשיפור מתמיד ו
כבר כעת לגיבוש  ם צוותי ההוראה ומשרד החינוך נערכיםאגף החינוך יחד ע .המקומית גם בהיבט הפדגוגי

  את שנת הלימודים המתקרבת אלינו לטובה, תשע"ח." תכנית עבודה מפורטת לקר

אנחנו מתייחסים ובוחנים כל היבט בפעילות עתידית של מוסדות  :"מציין כיגזבר ומזכיר המועצה, רן גלר, 
ומגייסים לכך את אגפי  ,תומכת ובטוחהראויה, החינוך כך שהילדים והתלמידים ייהנו מסביבת לימודים 

-מתקציב הרשות )נוסף, ל₪ מיליון  4-ומחלקות המועצה. תכנית העבודה המפורטת גובשה ומוקצים לכך כ
מכספי משרד החינוך(. אנחנו יוצאים לדרך, לביצוע, עשרות פרויקטים בעשרות מוסדות חינוך ₪ מיליון  2

מאובזרות המאפשרות ותומכות בתהליך  על מנת שהתלמידים ישובו מהחופשה לכיתות לימוד חדישות,
 לימודי נעים ונוח."

מנהלת אגף החינוך במועצה, אילנה זגול :"תלמידי הישוב נהנים ממערכת חינוך איכותית, לדברי 
 מתוכניות למידה חדשניות, מבתי ספר וגני ילדים מאובזרים וממוחשבים מותאמים למאה העשרים ואחת.
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יש דגש לתחומי הבטיחות, איכות החיים וטיפוח סביבות  חדים תשע"ת ההכנה לקראת שנת הלימובעבודו

למידה איכותיות לתלמידים ולצוותי ההוראה. כל אלו יתרמו תרומה לשיפור ההישגים הלימודיים 
"והערכיים, שמהווים נדבך חשוב ביעדי מערכת החינוך. 

















 

 


