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בית הספר האנתרופוסופי "רימון" הופך לבית ספר מוכר
ורשמי ועובר החל משנת הלימודים תשע"ז לבעלות
הרשות המקומית
השבוע (יום א' )19.6.16 ,הוחלט וסוכם על הפיכת בית הספר האנתרופוסופי בפרדס חנה כרכור למוכר
ורשמי ועל העברת הבעלות על בית הספר לידי הרשות המקומית .בית הספר בניהולה של נועה יזדי מעניק
חינוך לילדים מהישוב והסביבה על פי התפיסה האנתרופוסופית ,ופועל בישוב מאז שנת  .2012בית הספר
ממוקם בסמוך לתיכון החקלאי ולומדים בו ילדים מכיתות א'-ט'.
עד כה בית הספר פעל כמוכר שאינו רשמי וזכה להיענות גבוהה מצד הורים אשר ביקשו להעניק לילדיהם
חינוך התואם את תפיסות העולם של זרם זה .כיום לומדים בו כ 280-תלמידים והוא צומח משנה לשנה.
מזכיר וגזבר המועצה ,רן גלר ,ומנהלת אגף החינוך ,אילנה זגול נפגשו עם חברי עמותת בית הספר כדי לגבש
הסכמות לגבי אופן פעילות בית הספר והאפשרות לתרום לצמיחתו.
על פי ההסכמות בית הספר יצטרף ל 14בתי הספר הפועלים ברשות המקומית .במסגרת מערכת החינוך
המקומית פועלים בתי ספר ייחודיים נוספים – בית הספר הממלכתי "שבילים" ע"ש מנחם בגין
הדמוקרטי ,בית הספר ממלכתי "ישורון" המעניק חינוך ממלכתי דתי שכולל גם חינוך בעל מאפיינים
אנתרופוסופיים וכן בית הספר מרשת "נועם" ,בית ספר ממלכתי דתי תורני אשר עבר לפני שנתיים לפעול
בישוב.
ראש מועצת פרדס חנה כרכור ,חיים געש ,ברך על הצטרפות בית ספר "רימון" למערכת החינוך המקומית
כבית ספר מוכר ורשמי והודה למשרד החינוך ולמנהלת המחוז על הובלת התהליך ..לדברי געש " :מערכת
החינוך שלנו היא מגוונת ומורכבת ואינה חפה מאתגרים .אנחנו גאים בה ,בהישגים של התלמידים ובדגש
הניתן לחינוך ערכי לאהבת אדם ולאהבת הארץ .אחד המאפיינים הבולטים בישוב ובקהילה הוא
הפלורליזם התרבותי ,העושר האנושי והקהילתי ואחד היעדים שלנו כרשות הוא לתת לכך ביטוי בכל
תחום -חינוך ,תרבות ,חברה" .
געש הוסיף כי  " :אנחנו שואפים לסייע לצמיחת בית הספר ולאפשר להורים הזדמנות לבחור זרם חינוך
איכותי ההולם את תפיסת עולמם המגובה במערכת חינוך מקומית מגובשת המציבה את החינוך בראש
סדר העדיפויות".
לדברי מנהלת המחוז רחל מתוקי ":מערכת החינוך של פרדס חנה כרכור היא מערכת חינוך מצוינת
ואיכותית אשר צומחת ומתרחבת משנה לשנה .שיתוף הפעולה החיובי שלנו עם הרשות המקומית הינו
חשוב ורב ערך ,ויש לו חלק משמעותי בהישגים הפדגוגיים של התלמידים ובהצלחותיה של מערכת החינוך.
זהו נדבך נוסף עבורנו במימוש היעדים והאתגרים העומדים בפנינו ,כאשר אחד מהם הוא חיזוק והעצמת
החינוך הציבורי".
מנהלת אגף החינוך ,אילנה זגול ,מסרה כי " :אני שמחה ומברכת את בית הספר "רימון" על הצטרפותו
למגוון המענים החינוכיים הקיימים ביישוב מגיל הגן .אנו קולטים ומחבקים את כלל הזרמים ורואים בכך
צעד חשוב בחיזוק החינוך הציבורי  .כולם תחת קורת גג אחת בשותפות מלאה ,שבעינינו היא ערך ומהווה
גלגל תנופה מרכזי בהובלת התהליכים החינוכיים וביכולת לצמוח .אני מבקשת להודות לגב' רחל מתוקי,
מנהלת המחוז ,על שותפות מלאה לאורך כל הדרך ועל הובלת המהלך".

