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14/06/2015 

 את פרס החינוך היישובי   העניקשר החינוך 
 2014 –לשנת תשע"ד 

 

מ.א גליל תחתון, דימונה, מ.א כרכור,  –פרדס חנה  הרשויות הזוכות הן:
 חוף אשקלון, מ.א מבואות חרמון, נס ציונה, 

  ור.הפרס ליישוב פרדס חנה כרכהוענק ממחוז חיפה                       
 

ליישובים שבלטו בשנת תשע'ד את פרס החינוך היישובי  אתמול בערב ) יום א' ( עניק ה שר החינוך נפתלי בנט

 .ממחוז חיפה הוענק הפרס בהשקעה יתרה בחינוך וביצוע תכניות ותהליכים ייחודיים וחדשניים בתחום החינוך

 חיים געש.  מר ס חנה כרכור, למועצה המקומית פרדס חנה כרכור ולעומד בראשה, ראש מועצת פרד

 אשר יושקעו בפרויקט חינוכי בתוך הרשות. ₪אלף  100פרס כספי בסך הוענק  לרשות  הזכייה במסגרת

 

  . ומנהלת המחוז, רחל מתוקי, ומנכ"לית המשרד, הגב' מיכל כהן שר החינוך, חה"כ נפתלי בנטמעמד בהיה הטקס 

 

וצוותו על הזכייה  מר חיים געשת ראש המועצה פרדס חנה כרכור, אבהתרגשות ברכה  מנהלת המחוז, רחל מתוקי,

חינוכיים בחינוך הפורמאלי והבלתי פורמאלי בפרס, על הובלת תחום החינוך בנחישות ועל האומץ להנהיג תהליכים 

למפקחי היישוב על ההובלה המקצועית והעבודה החינוכית המרובה עם  להודותבקשה פורצי דרך. כמו כן 

 ולאנשי החינוך על השקעתם היומיומית בתלמידים למען קידומה של מערכת החינוך. השותפים 

כרכור על ההצטיינות והעשייה  –טקס פרס החינוך היישובי, הוא ביטוי להוקרה ולהערכה ליישוב פרדס חנה "

ים החינוכית האיכותית והמקצועית המתקיימת ביישוב לאורך השנים. עשייה החובקת תחומי פעילות מגוונ

המושתתת על ערכים המעצימים את הלומדים לכדי מימוש יכולותיהם וכישוריהם, תוך עידוד למעורבות חברתית, 

 התנדבות ותרומה לחברה ולקהילה. 

ת חדשניות לקידום למידה משמעותית הזכייה בשל בפעילויות ייחודיות: חינוך למעורבות בקהילה, ביצוע יוזמו

 , ביצוע תכניות הכלה וקידום יוזמות בנושא האחר הוא אני. 21 -המותאמת למאה המתוקשבת בסביבה 

לפיתוח תכניות לקידום ההישגים הלימודים וצמצום פערים, אימוץ אוכלוסיות תלמידים  הרשות פעלהכמו כן 

מיוחדות והעצמתן במסגרת בתי הספר הרגילים, העמקת המנהיגות החינוכית, עשייה המשמרת ערכי חברה 

 ". ביבות הוראה ולמידה ועודתרבות, שיפור ס
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 הרשויות הזוכות. 6 כל  בשמן של ראש מועצת פרדס חנה כרכור, חיים געש, נאם באירוע קבלת הפרס 

התייחס לדבריו לחשיבות ההשקעה בתלמידים מגיל צעיר ואמונה ביכולותיהם. געש אף הדגיש כי געש בדבריו 

מהקהל. לדברי געש תמיכה ב' , אמירה שגרפה תשואות -תות א'לטעמו לימודי מתמטיקה צריכים להתחיל כבר בכי

מערכת החינוך היא בבואה של החברה ממנה היא ניזונה ואותה היא מזינה. האתגרים העומדים בפני בטקס :"

מערכת החינוך. את עוצמתה וחוסנה של מערכת החינוך אפשר אלו של חברה ההזדמנויות והאיומים הם זהים לה

, כמה כסף מוכנים להשקיע בחינוך." הראשון הוא המשאבים-אמר געש " י מדדים עיקרייםלבחון לטעמי בשנ

במובן זה מצבנו בישראל טוב, שכן תקציבים המופנים לחינוך הם בין הגדולים והמשמעותיים לדברי געש "

פיות חשוב לדאוג ולוודא שמגמה זו תישמר ותתחזק. המדד השני הוא ציעל רקע זאת, במשרדים האזרחיים. 

 "החברה ממערכת החינוך, המשקל הניתן למערכת החינוך בהשפעתה על החברה. 

 עומדת בלב העשייה. זוהי השקעה יומיומיתההשקעה בחינוך בפרדס חנה כרכור  : " ציין געש כי בהיבט המקומי

ים , היא , ולא פחות חשוב מכך בהישגזו קבלת פרס החינוך הארצי וההכרה בהשקעה .בפעילות המועצהומרכזית 

. המושבה צומחת ומתפתחת לא רק בהיקפיה אלא גם באיכויותיה, אנו מוסיפים מידי שנה ומעצימה מרגשת 

אהבת הסביבה תכנים חדשים, כיתות מצוינות, מגמות, העשרה בתחומים רבים ולא פחות חשוב עידוד התלמידים ל

שתקף במערכת החינוך שלה ואנו מזינים מנהיגות ולמעורבות קהילתית. ייחודה של פרדס חנה כרכור מוהארץ ל

 " את הילדים בערכים הללו החשובים לכולנו.

להמשיך ולהוביל את מערכת  -קבלת תואר חשוב זה אינו רק קבלת פרס אלא גם קבלת התחייבותלדברי געש "

להמשיך ולהצעיד את החינוך בתנופה ולהצדיק יום יום שעה שעה את היותנו מצטיינים, חוד החנית, הלכה למעשה. 

 "מערכת החינוך קדימה. 

אילנה זגול, לגזבר אגף החינוך, מנהלת  בהובלתה המוצלחת של געש ביקש להודות "לכל צוותי החינוך בישוב 

, וכמובן לתלמידים היקרים למנהלת המחוז רחל מתוקי ולמפקחת המתכללת, לאה יגורומזכיר המועצה, רן גלר, 

 תפת והצלחות משותפות למען העתיד של כולנו."ומשפחותיהם, על עשייה משו

: " זהו הישג מכובד ומרגש. חלק משמעותי מתקציב הרשות מופנה למערכת החינוך  רן גלר, גזבר ומזכיר המועצה

כאשר התקציב הוא רק החוליה הראשונה בשרשרת העבודה החינוכית החשובה בה לוקחים חלק עובדים מסורים 

לעמוד באתגר ולהביא את מערכת החינוך המקומית למצוינות ולאיכויות גבוהות  רבים וטובים. אנו מצליחים

 וראויות לשבח בקנה מידה ארצי ! בכוונתנו להמשיך בדרך זו במלוא המרץ."

: " אני גאה לעמוד בראש מערכת חינוך מצוינת שממוקמת היום בראש אילנה זגול מנהלת אגף החינוך מסרה 

הוא זה העומד בראש סדר העדיפויות של ראש המועצה, מר חיים געש, ושל גזבר  צמרת החינוך הארצית. החינוך

ומזכיר המועצה, רן גלר. החתירה למצוינות ערכית ולימודית המסירות והמקצועיות של צוותי החינוך והשותפות 

תכללת של המנהיגות המקומית יחד עם המנהיגות של מחוז חיפה , מנהלת המחוז גברת רחל מתוקי, המפקחת המ

הגברת לאה יגור והמפקחים האחרים הם אלו שהובילו לקבלת הפרס היוקרתי ביותר הניתן על ידי משרד  החינוך. 

עם זאת אנחנו לא נחים על זרי הדפנה. העבודה המשמעותית והפעילות הענפה תימשך על מנת להמשיך ולקדם את 

 א מסע שלא נקצבו חייו."מערכת החינוך בישוב ,משום שמסע החינוך שלא כמסעות אחרים הו
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מגיע לנו בזכות ולא בחסד. החינוך הוא התפקיד  פרס זה "  חברת המועצה ויו"ר ועדת החינוך, שרון בן צור,  מסרה

החשוב ביותר שהאדם יכול למלא. כיו"ר ועדת החינוך אני רואה באילנה כמי שמובילה את התהליך בארבע השנים 

כל צוותי ומודה לוכת טווח ובלתי מתפשרת לאיכות ולמצוינות . אני גאה האחרונות מתוך שליחות, התחייבות אר

 החינוך בישוב על ההישגים המשמעותיים לכל אורך הדרך." 

 

 קריטריונים הבאים:בהפרס ניתן על עמידה  -רקע 
  

המעורבות והתמיכה האישית של ראש הרשות ושל מנהל החינוך היישובי בנושאי  מידת - .    אחריותיות1

 תכניות העבודה. ינוך ותרבות ובביצוע שלח

)ובכלל  של מוסדות החינוך הפורמאליים והלא פורמאליים, כולל בנושא הבטיחות השקעה בתשתיות    .2

 זה הבטיחות בדרכים(.

הפעלת מסגרות ופעילויות תרבות, כמו פעילות פנאי וספורט, תמיכה בהפעלת  - חינוך מסביב לשעון    .3

 עלת ספריות השאלה וספריות עיון, טקסים יישוביים ועוד.תנועות נוער, הפ

עידוד מעורבותם של ועדי הורים וגיוס של התושבים לפעילות ביישוב  - חינוך למעורבות בקהילה     .4

 והפעלת מתנדבים בקהילה.

ידום לאוכלוסיות בעלות צרכים מיוחדים )כגון עולים, חינוך מיוחד, ועוד( וק ביצוע תכניות הכלה    .5

 .האחר הוא אנייזמות בנושא 

, כולל מנהיגות צעירה וטיפוח צוותי הוראה, פיתוחה של מנהיגות חינוכית.     ביצוע תכניות לקידומה ול6

 והפעלת מרכזים מיוחדים עבורם.

, וצמצום פערים, למניעת נשירה, לשיקום נוער בסיכון לקידום הישגים לימודיים.  ביצוע תכניות 7

 די אלימות.ולטיפול במוק

ותוכנית בנושאי תקשוב ומדע  פדגוגיה חדשנית, למידה משמעותית.    ביצוע יזמות חדשניות וקידום של 8

 וטכנולוגיה בכל שכבות הגיל.
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