
 16/03/2016

 

טקס הענקת מלגות לסטודנטים השבוע התקיים 
 ש"ח 200,000בסך  בפרדס חנה כרכור 

סטודנטים ,  61 –ל ₪  200,000, התקיים טקס הענקת מלגות בסך  14/3/16,  השבוע  ביום שני
חברת מועצה  -, שרון בן צור מנהלת אגף החינוך –בטקס השתתפו אילנה זגול  תושבי היישוב.

מנהלת מחלקת בתי  –קת תיק החינוך, אורלי יחזקאל  נציגת קרן קיסריה , שרון שמאי יומחז
 מנהל מרכז הצעירים . –הספר ועמית חזן 

ת הודות חלוקת מלגות לימודים לסטודנטים כבר הפכה למסורת  זו השנה החמישית ומתאפשר
למועצה ולקרן קיסריה ששמו להן למטרה להקדיש משאב הוני להנגשת ההשכלה הגבוהה ולעודד 

 הצטיינות של הסטודנטים הן בתחום הלימודי והן בתרומתם לקהילה . 

זכו למלגה מוגדלת אף חלק מהסטודנטים במסגרת התפיסה לעידוד מעורבות קהילתית במושבה, 
פרוייקט של בשל השתתפותם בתכנית חונכות ומעורבות חברתית בבתי ספר יסודיים ביישוב 

לסטודנטים הללו האפשרות לבחור תחום פעילות קהילתית מתוך מגוון רחב של תחומים פר"ח. 
 המסייעת לצעירים ואשר תורמת לישוב.

מכן עלו הסטודנטים, ממגוון את הטקס פתחה מגמת המחול של ביה"ס החקלאי . לאחר 
 מסלולים אקדמיים , לקבלת המלגות . 

קרן אורלי יחזקאל נציגת להודה ו לזוכי המלגות את ברכתו  ראש המועצה, חיים געש, מסר
במערכת טיפוח השכלה גבוהה מתחיל  כי :"ציין געש   החשוב. קיסריה על השותפות בפרויקט

, עידוד סקרנות יהםכולות הילדים לממש שאיפותנטיעת אמונה בי -כבר בגיל הצעירהחינוך 
ומיומנויות חקר ודחיפה למצוינות. אני שמח על כך שצעירים רבים בני הישוב מתקדמים לקראת 

הגשמה עצמית. צעירים אלו זוכי הזדמנות ללנקודת פתיחה טובה ולוזוכים בכך השכלה גבוהה 
ודוגמא אישית  בכך מודל לחיקוי ומהווים לחברה ולקהילה במסגרת הפרויקט המלגות תורמים

 " יישר כוח עבור התלמידים הצעירים אשר צפויים להיות הסטודנטים של המחר. חיובית

"אני שמחה לעמוד במעמד זה של חלוקת  –ברכה וציינה כי  אילנה זגול, מנהלת אגף החינוך 
רן קיסריה מלגות לסטודנטים בלימודיהם האקדמיים. מעמד זה מבטא את העובדה שהמועצה וק

מקדמים ומעודדים את ההשכלה הגבוהה ואת הלימוד הן למען ההגשמה העצמית של הפרט והן 
קהילתיים .    חזון החינוך שלנו הוא חתירה  –למען מעורבות הסטודנטים בפרוייקטים חינוכיים 

. מתמדת למצויינות, לצד חינוך לערכים של נתינה לקהילה , אזרחות טובה ושירות למען המדינה
 כוחנו בחברה משכילה בחומר וברוח . 

מזכיר וגזבר המועצה , לשרון  –ראש המועצה, לרן גלר  –מבקשת להודות לחיים געש זגול : "אני 
מקרן קיסריה על שאפשרו את המעמד הזה ,  –תיק החינוך ולאורלי יחזקאל  מחזיקת –בן צור 

מנהלת מחלקת  –מתוך שהחינוך הוא בראש סדר העדיפויות שלהם . כמו כן מודה לשרון שמאי 
מנהל מרכז הצעירים, על שותפות  –מנהלת המתנ"ס ולעמית חזן  –בתי הספר , לקולט ריימונד 

        "מלאה בפרוייקט . 

"מברכת את כלל הסטודנטים בשם קרן  –מסרה כי היא  נציגת קרן קיסריה  –לי יחזקאל אור
מיליון שקל למועצה בעבור פרוייקטים  בחינוך, מתוך  3 -קיסריה . הקרן תורמת מידי שנה כ

שהיא מאמינה בחינוך וגאה להיות חלק מהצלחת מערכת החינוך של היישוב. מודה על שיתוף 
 ה ומנהלת אגף החינוך ומאחלת לסטודנטים הצלחה בלימודיהם . הפעולה עם ראש המועצ
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מבקשת לברך על המפעל אני  " : מסרה כי שרון בן צורחברת המועצה ויו"ר ועדת החינוך 

המשותף של קרן קיסריה והרשות המקומית שמאפשר מלגות לסטודנטים לתואר ראשון . 
ים : ראיית חשבון, רפואה , הוראה הסטודנטים לומדים במוסדות להשכלה גבוהה במגוון תחומ

בגיל הרך, הוראה בחינוך המיוחד, משפטים , מדעי המחשב, חינוך גופני, סיעוד , עבודה סוציאלית 
ועוד . אני מקווה שהמלגה תסייע להם במימון לימודיהם , תוך שהם יתרמו מיכולותיהם 

התמיכה במפעל המבורך  בהתנדבות בקהילה. אני מודה לראש המועצה ולנציגת קרן קיסריה על
 ומקווה כי הסטודנטים יקבעו את  בתיהם ביישוב ויתרמו לפריחתו ולהתקדמותו " .

 

   

 


