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החלה ההרשמה לשנת הלימודים תשע"ה במוסדות 
 החינוך בפרדס חנה כרכור

הרחבת בין החידושים הצפויים במערכת החינוך המקומית: 
והטמעת טכנולוגית התקשוב, דגש  מצוינות לעידוד פרויקטים 

, חיבור בין גני הילדים, מלגות לסטודנטיםעל חינוך מדעי כבר מ
והשתלמות יישובית  החינוך הפורמלי לבלתי פורמלי

 במתמטיקה

 3-החל משנת הלימודים תשע"ה חלה על ההורים חובת רישום בני ה
 למסגרות חינוך  4-וה

ההרשמה במוסדות החינוך בפרדס חנה כרכור. ם תשע"ה בשבוע האחרון החלה ההרשמה לשנת הלימודי
באתר האינטרנט והחל מהשבוע הקרוב גם באגף החינוך במועצה המקומית. מספר מתקיימת במקביל 

 ילדים בגני הילדים 1,88מתוכם  תלמידים ,7877 ים בישוב בשנת הלימודים תשע"ד הינו התלמיד
 .העירוניים

. בעקבות המלצות וועדת טרכטנברג 7-ו 3 החל משנת תשע"ה יחל לפעול חוק חינוך חובה כבר מגילאי 
טרום טרום חובה(  גני ) 3וחוק חינוך חובה מגילאי 8 נכנסו לתוקף הנחיות חוק חינוך חינם )החל מתשע"ג( 

כאשר ת חינוכית לה יחויבו לשהות במסגרומע 3תשע"ה. כלל הילדים מגילאי  בהוהלימודים הקר משנת
 רשם בגילאים אלו.יקשים להת מחויבות בקליטת כלל הילדים המבהרשויו

כבר בשנת הלימודים תשע"ג ועיבתה את  3-מועצת פרדס חנה כרכור נערכה לקליטת כלל הילדים בני ה
גני ילדים חדשים בשנתיים האחרונות(. בנוסף לכך מממנת  11 מערך הגנים העירוניים באופן משמעותי )

( 2אנשי צוות במקום  3מועצה סייעת נוספת לגנים בהם שוהים הילדים הצעירים8 המהווה כוח עזר )ה
גם בתשע"ה  למשך שלושת החודשים הראשונים בהם נקלטים הילדים במסגרות החינוכיות של הרשות.

 תממן המועצה סייעת שלישית בגני הטרום טרום חובה.

ת והצמיחה במערכת החינוך המקומית. פרויקטים בשנת הלימודים תשע"ה תימשך מגמת ההתרחבו
 ופרויקטים חדשים יוטמעו במערכת החינוך של המושבה. 8קיימים יורחבו לבתי ספר וגני ילדים נוספים

 21-התאמת מערכת החינוך למאה ה ילדים מגוון תוכניות פדגוגיות בהן:בבתי הספר ובגני ה ותכיום פועל
תר למידה שיתופי לתלמידי בתי הספר8 הקשר הרב דורי8 תוכנית ת טכנולוגיות מידע8 אטמעבאמצעות ה
מכון ויצמן למדע8 טיפוח כישורי מנהיגות  ותוכנית מצוינות מדעית בהובלת למצוינות  "אמיריםלמצוינות "

באמצעות הפעלת קבוצת מנהיגות צעירה8 לימודי רובוטיקה ומחול בחטיבת הביניים בתיכון החקלאי 
 הנדסת תכנה8 ניהול עסקי ועוד. -בחטיבה עליונה ומסלולי לימוד חדשים

לקדם הרחבתן של תוכניות לימוד קיימות ויישומן של בשנת הלימודים תשע"ה צפויה מערכת החינוך 
ילדים  בשיתוף הטכנודע בגבעת אולגה. הגנים אשר ייקחו חלק ה בגני חדשות בהן: דגש על חינוך מדעי 

ספרים הפרויקט תית אינטרנטית בגני הילדים הללו8 במקרן ובמחשב וכן תוקם תש בפרויקט יאובזרו
באופן זה מתאפשרת למידה ילדים עם ספרי לימוד דיגיטליים. דיגיטליים8 במסגרתו לומדים הה

טיבית הכוללת לינקים לאתרים המעשירים את התלמיד על הנושא הנלמד וקישורים למאגרי קאאינטר
וכניות הבולטות ניתן למנות גם את תוכנית מל"א )מרחב לימודי אחר( לתגבור לימודי בין הת מידע נוספים.

שעות  38השתלמות בת  -ורגשי לתלמידים בעלי צרכים מיוחדים וכן השתלמות יישובית במתמטיקה
 אשר מטרתה השבחת הוראת המתמטיקה בבתי הספר בישוב.המיועדת לרכזי ומורי המתמטיקה 
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מרכז למידה לתגבור לימודי בקבוצות קטנות8 תוכניות 8 תוכניות מצוינות לפעול בתיכן החקלאי ימשיכו 

ית להענקת תמיכה רגשית חברתיות כולל הכנה לצה"ל ו"הנוער בוחר בערך כדרך" 8 קורס מנהיגות8 מועדונ
 .ועוד פיתוח מיומנויות למידה בשיטת מיכא"ללתלמידים8 

התרחבות מערכת החינוך היישובית מתבצעת הן "כי  8 מצייןראש מועצת פרדס חנה כרכור, חיים געש
 גני ילדים חדשים8 הרחבת בית הספר הדמוקרטי 7בהיבט הפדגוגי והן בהיבט הפיזי. אנו נערכים לבניית 

כיתות נוספות בתיכון החקלאי8 ובניית שלב ב'  6"שבילים" ע"ש מנחם בגין8 הרחבת בית הספר "מעיינות" 8 
 בבית הספר "שדות". 

געש8 " מערכת החינוך היישובית צומחת ומתרחבת בהתאם לתוכנית אב יישובית אשר הציבה כיעד  על פי
את הפיכת מערכת החינוך של פרדס חנה כרכור למצוינת ופורצת דרך. כבר כיום אנו נהנים ממגמת עלייה 

בדים דרמטית באחוז הזכאים לבגרות8 ביקוש הולך וגובר למוסדות החינוך בישוב8 פרסי חינוך מכו
 מחוזיים וארציים והישגים מעוררי נחת של תלמידינו בתחומים כה רבים."

בכדי להמשיך ולקדם את הישגי התלמידים ולהעניק להם כלים מיטביים אישיים8 לימודיים וערכיים "
יזמנו את פורום שיתוף הציבור בנושא החינוך המכיר בחשיבות שיתוף הפעולה של הרשות עם ההורים8 

שיח בגובה העיניים של כל  הגורמים הלוקחים חלק עצמם.  תלמידיםך8 משרד החינוך והצוותי החינו
בחינוך הילדים הינו אמצעי חשוב בצמיחתם והתפתחותם של הילדים בבית8 בפעילויות הפנאי ובמוסדות 

 החינוך." מסביר געש בדבריו.

ה המושקעת בקידום תוכניות התייחסה למחשב מנהלת אגף החינוך במועצת פרדס חנה כרכור, אילנה זגול
החינוך הוא בראש סדר העדיפויות היישובי ונמשיך ביישום התוכנית האסטרטגית אותה  " פדגוגיות
טרות ושיפור ההישגים צעיד אותה להשגת המבישוב ולהמתוך רצון למקסם את מערכת החינוך  התווינו

ת. זו ההזדמנות להביע הוקרה וההערכה לעבודתם ונהלימודיים8 העמקת החינוך לערכים והשאיפה למצוי
מהווים את חוד החנית בעשייה  בכך כי הםהמסורה והמקצועית של צוותי החינוך בישוב מתוך הכרה 

 מסרה זגול בדבריה.ולהם חלק מכריע בבניית חברה איכותית"  8החינוכית

 

 


