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כרכור בהובלת הגננת, ציפי פינטו, זכה אמש מ"רותם"  גן
בפרס החינוך המחוזי לשנה"ל תשע"ו על שמה של 

 מנהלת המחוז רחל מתוקי ז"ל
פרס החינוך  "רותם" מכרכור בפרס החינוך המחוזי של משרד החינוך. , זכה גן30.1.17 אתמול, יום ב',

 המחוזי לשנה"ל תשע"ו נקרא על שמה של מנהלת המחוז רחל מתוקי זכרה לברכה. 

מוסדות חינוך מצטיינים במחוז  14-גן "רותם"  בהובלתה המקצועית של הגננת ציפי פינטו, הינו אחד מ
המצטיינים מהווים דוגמה ומופת במנהיגותם שע"ו. חיפה אשר נבחרו לקבל את הפרס לשנת ת

 ובמחויבותם האישית והמערכתית להובלת מערכת החינוך הציבורית לאיכויות ולמצוינות.

ממלא מקום מנהלת המחוז, חיים יעקב, ציין בדבריו בטקס: "פרס החינוך המחוזי לשנה"ל תשע"ו ייקרא 
רחל היתה מנהיגת מופת, מנהלת מצטיינת ומחנכת על שמה של מנהלת המחוז רחל מתוקי זכרה לברכה. 

דגולה אשר יזמה את קיומו של טקס פרסי החינוך המחוזי כשלב של מצויינות בעשייה החינוכית של כלל 
מערכת החינוך במחוז. בדמי ימיה נקטפה רחל אך השראתה ומורשתה ימשיכו ללוות אותנו בעשייה 

כלל כזוכי ישיות. השנה, מנהלים יקרים, הנכם הראשונים לההחינוכית, הערכית השואפת למצויינות ולאנו
 פרס החינוך המחוזי על שמה של רחל מתוקי זכרה לברכה."

סייעת הגן, שולה דיין, מנהלת אגף החינוך , עלו לבמה גננת הגן, ציפי פינטו לקבלת פרס ההצטיינות
גן את  ., מנהל הגניםאבי אוחיוןו  , מנהלת אגף החינוך, חנה פרבר, מפקחת משה"חאילנה זגולבמועצה, 
ת הוותיקה והמוערכת, ציפי פינטו. פינטו מעניקה לילדי הגן השנים האחרונות הגננ 25-מובילה ב"רותם" 

עולם של ידע מגוון ועשיר לצד חום, אהבה ותשומת לב אישית לכל ילד וילדה. הגן הינו מוסמך כגן ירוק 
ם" מכיל תכניות רבות ומגוונות לרבות מדעים, טכנולוגיה. הודות הגן של ציפי , גן "רות . "תמידמגן ירוק "ו

 לתכנים הרבים הגן נחשב כאקדמיה לילדים וציפי עבור רבים היא  "גננת ללא הפסקה" .

 ,יישר כוחעל קבלת הפרס.  פינטו, את ברכותיו החמות ראש המועצה, חיים געש ביקש למסור לגננת, ציפי 
ת ומפקחמשרד החינוך ,לתודה לאישית, עבור מערכת החינוך ועבור כל הישוב." געש :" עבורה גאווה גדולה

על שיתוף פעולה פורה המקדם את מערכת החינוך היישובית לכל  , וחנה פרבר משרד החינוך,  לאה יגור
 השגיות, וכן מבטא אתללמצוינות ואורך הדרך. הפרס על שם רחל מתוקי ז"ל משקף את משנתה החינוכית 

 הערכית אשר האמינה בחינוך מתוך אהבת אדם." אישיותה 

שמחים  .שליחותו דרך חיים מלאכתם היאצוותי החינוך אשר באנו גאים בכלל גננות הישוב ולדברי געש :"
 כולנו, הילדים."ים ומטפחים יום יום את היקר מכל עבור על כך שהם מלוווגאים בהישגים הרבים, ובעיקר 

אני שמחה ומברכת על זכייתו של "ברכה את פינטו על הזכייה:  עצה, אילנה זגול, מנהלת אגף החינוך במו
גן "רותם" מצטרף לרשימה ארוכה ינת ציפי פינטו בפרס משמעותי זה. גן "רותם"  ושל הגננת המצו

גן "רימון", בית הספר  -ומכובדת של מוסדות חינוך בפרדס חנה כרכור אשר זוכים בפרסי הצטיינות בהם
מימוש ללחינוך הגיל הרך חשיבות עצומה ביצירת בסיס איתן להתפתחות הילדים וממלכתי "כרכור" ועוד. 

עובדה המעניקה משקל רב לזכייתם של הגנים ושל הגננות  כל ילד וילדה על פי אופיו וצרכיו,יכולותיהם , 
 שוב." יבפרסים המעידים על איכותו הגבוהה של החינוך בי

ציפי פינטו היא גננת נפלאה ומוערכת ואנו  מנהל מדור גני ילדים באגף החינוך, אבי אוחיון, מסר כי 
אנו שמחים על זכיית גננות הישוב בהכרה מחוזית וארצית על פעילותן המסורה. . שותפים להתרגשותה 

כולן אשר עושות אנו גאים ב. לאחרונה אף נבחרה הגננת שולה יושעי כגננת המאה של הזרם הממלכתי דתי.
 ימים כלילות ומשקיעות שעות רבות בחינוך והצמחת ילדי הגיל הרך במושבה. ישר כוח!" ברך אוחיון.

 ריונים לבחירת המצטיינים  על פי משרד החינוך: הקריט

מוסדות החינוך המובילים שנבחרו מאופיינים בהישגיות, חדשנות, יזמות ויצירתיות; בפעילות מאומצת 
ובלתי שגרתית לצמצום פערים ולמניעת נשירה של תלמידים; בעׂשייה מגוונת לקידום תלמידים בעלי 

בפיתוח מוׂשּכל של צוות המורים ושל סביבת לימודים אסתטית, צרכים מיוחדים ובעלי לקויות למידה; 
חמה ותומכת; בטיפוח אווירת חינוך מרשימה הׂשמה דגש על היעדר אלימות, על כבוד הדדי ועל דרך ארץ; 
בחינוך לערכים, למורשת, לסובלנות ולדו קיום ובהדגשת חשיבותה של המעורבות בחיי הקהילה ובקירוב 

 הילה במעׂשה החינוכי.ובשילוב ההורים והק
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