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מועצת פרדס חנה כרכור וקרן קיסריה 
מלגות בסך  46העניקו בשבוע האחרון 

 ללימודים אקדמיים₪  022,222כולל של 

לקת מועצת פרדס חנה זו השנה הרביעית בה מח
 מלגות לסטודנטים מקומיים כרכור

 022,222מלגות בסך כולל של  46 האחרוןכרכור וקרן קיסריה העניקו בשבוע -המועצה המקומית פרדס חנה
 היישוב . בניללימודים אקדמיים לתואר ראשון ל₪ 

חברת אילנה זגול, נהלת אגף החינוך ,  מר חיים געש, מ מועצת פרדס חנה כרכור,הטקס נערך במעמד ראש 
ושרון שמאי,  ,וך, שרון בן צור, אורלי יחזקאל, הממונה מטעם קרן קיסריהוועדת ההנהלה ויו"ר ועדת החינ

 באגף החינוך במועצת פרדס חנה כרכור.מנהלת מחלקת בתי הספר 

משאבי ניהול רפואה,  -המסלולים האקדמיים בהם צפויים להשתלב זוכי המלגות רבים ומגוונים בהם
קהל הסטודנטים זוכי המלגות מגלם אזרחית, הנדסת מים, חינוך מיוחד ועוד. אנוש, ראיית חשבון, הנדסה 

את המרקם הקהילתי  הייחודי לפרדס חנה כרכור והוא כולל טווח גילאים נרחב )צעירים ומבוגרים(, 
אחיות בנות  3רווקים צעירים לצד תושבים נשואים ובעלי משפחות, סטודנטים מכל רחבי המושבה בהן 

 משפחה אחת. 

את  אינן מתנות , המועצה המקומית וקרן קיסריהייחודן של המלגות מתבטא בכך כי מעניקות המלגה, 
הסטודנטים חלק מבאופן זה יכולים  )כפי שמקובל במסגרות אחרות(. הזכאות למלגה כמלגה יחידה

ליהנות מהתמיכה המשמעותית אותה מציעה המועצה לצד קבלת מלגות נוספות ממוסדות ומגופים 
. כמו כן, כחלק מהתפיסה , כאשר כל פנייה נבחנת לגופו של ענייןים, בהן מלגות הצטיינות ועודאחר

להעניק לעידוד מעורבות קהילתית בישוב מתחייבים הסטודנטים  אותה מוביל ראש המועצה הערכית
רווחה,  בחינוך, , כל אחד ואחת על פי יכולותיו ונטיית ליבוהמקומית שעות תרומה לקהילה 62 בהתנדבות 

  סביבה ועוד.

 את הטקס פתחה להקת 'הורה אביב' בהנהלתה של גזית ירדן סלע .

כי בשנים האחרונות חלה עלייה מרשימה באחוז בטקס  ראש מועצת פרדס חנה כרכור, חיים געש, ציין 
האקדמאים בישוב, זוהי תופעה מבורכת אותה אנו מבקשים לעודד בין השאר באמצעות מתן מלגות 

אנו שמים מערכת החינוך המקומית בהישוב המבקשים להרחיב אופקים ולרכוש השכלה גבוהה. לצעירי 
, כלים המהווים דגש על מתן כלים המשלבים הרחבת אופקים, סקרנות ועידוד השגיות ומיומנויות חקר

תפיסה זו הינה חלק מתוכנית האב בתחום החינוך . חלק בלתי נפרד מכניסה והצלחה במסלול האקדמי
אנו שמחים וגאים להיות  .בכל מוסדות החינוך, החל מהגיל הרך ועד לתיכון המקומיא באה לידי ביטוי והי

 השתלבותם במרחב האקדמיזוכי המלגות ב של הסטודנטיםאישי, המקצועי והחינוכי חלק מהתהליך ה
 ."בדרכם זו ומאחלים להם הצלחה רבה המציע אופקים חדשים ואפשרויות אינספור,

 הנהלה ויו"ר ועדת החינוך במועצת פרדס חנה כרכור, שרון בן צור, ציינה בדבריה כי חברת וועדת
 נקודת פתיחה חשובה להמשך דרככם המקצועית., זוכי המלגות, השתלבות במסלול האקדמי מאפשר לכם 

אנו במועצה ובוועדת החינוך עושים מאמץ להסיר חסמים בדרכם של צעירי הישוב לקראת מימוש עצמי 
ה. חלקכם בוודאי לא יסתפק בתואר הראשון וימצא עצמו ממשיך הלאה במסלול האקדמי לקראת והצלח

תארים מתקדמים יותר, השקעה המאפשרת צמיחה אישית לצד מימוש מקצועי. הבחירה במסלול 
האקדמי מגלמת מחשבה ארוכת טווח ובכך אתם מהווים דוגמה אישית חיובית ומשמעותית לבני הנוער 

 ".שלנובמערכת החינוך  ולילדי הישוב



 30/40//03/
במגוון הרחב של תחומי הלימוד בהם בחרתם טמון פוטנציאל  עוד הדגישה בן צור בדבריה לסטודנטים: " 

אתכם לאחר סיום התואר, חוזרים לישוב ונעזרים  נשמח לראותאדיר להמשך קידומה של המושבה. 
  "   בכלים החדשים אשר ברשותכם על מנת להשתלב ולקחת חלק פעיל ותורם בקהילה המקומית 

זוהי השנה הרביעית שמעמד זה מתקיים "אילנה זגול, מנהלת אגף החינוך בירכה את המשתתפים ואמרה 
כרכור וקרן קיסריה ששמו להן למטרה להקדיש -הודות להתגייסותן של המועצה המקומית פרדס חנה

ינות, לצד חינוך לערכים של נתינה כלה הגבוהה תוך חתירה מתמדת למצומשאב הוני להנגשת ההש
עוד הוסיפה זגול: "נושא החינוך נמצא בראש סדר העדיפויות היישובי והוא  "לקהילה ואזרחות פעילה.

ההשכלה הינו כלי מרכזי לתהליך של שינוי חברתי זוכה למשאבים משמעותיים מתוך הבנה כי עידוד 
 שמשפיע באופן ישיר על איכות החיים."

הודתה למועצה ולקרן קיסריה בשם הורי  ,בן הישוב מו של סטודנט לרפואהיפה , אבמסגרת הטקס 
" לא קל להיות סטודנט בישראל  –ולמשמעותה כיום רבה לתמיכה והביעה הערכתה ה הסטודנטים,

 .אמרה האם בדבריה ה זו אתם מקלים עלינו מאוד "ובהענקת מלג

 46.המלגהלנציגי המועצה וקרן קיסריה על קבלת אף היא איילת בוחניק הודתה נציגת הסטודנטים, 
הסטודנטים עלו לבמה לקבלת המלגה מידי בכירי המועצה וקרן קיסריה וזכו לאיחולי הצלחה חמים 

 בהמשך דרכם.

 


