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 נתבשר ראש מועצת פרדס חנה כרכור: בשבוע האחרון

זוכה פרס החינוך המחוזי  הינו פרדס חנה כרכורבגן רותם 
 של משרד החינוך לשנת תשע"ו

נתבשר ראש מועצת פרדס חנה כרכור על זכייתו של גן רותם בישוב בפרס החינוך  בשבוע האחרון
-שלח את ברכתו החמה לצוות הגן  , משרד החינוך לשנת תשע"ו. ראש המועצההמחוזי של 

סייעת משלבת גלינה גננת משלימה חן ספקטור, הגננת ציפי פינטו, סייעת אם שולה דיין, 
 כלדיאן.סייעת משלימה עליזה ואוחיון 

ראש המועצה געש ציין כי : "שמחנו והתרגשנו לשמוע על זכייתו של גן רותם בפרס. עוגנה וחוסנה 
הצוות החינוכי . צוות הגן הנפלא ובראשו הגננת ציפי פינטו משקיע יום  ינםשל מערכת החינוך ה

ות. יום כבר שנים רבות בילדי הגן,  מגדל מצמיח ומטפח את הילדים הרכים באהבה ובמסיר
זכייתו של גן רותם מצטרפת לזכייתם של גני ילדים ובתי ספר נוספים בישוב, וכן פרס בחינוך 

פעילות אף משקפת את ההערכה זו חשובה והארצי שניתן לישוב בשנת תשע"ה . אני מאמין כי 
הגננות, המורים,  -המקומית מערכת החינוךכל הנעשית בשקט ובצנעה על ידי צוותי החינוך ב

יישר  תודתנו והערכתנו. מנהלים וכל מי שלוקח חלק פעיל וחשוב בחינוך ילדינו ועל כך מורות, 
 "כוח אנחנו גאים בכן!

חברי הוועדה התרשמו מהעשייה במכתב המפקחת על גני הילדים בישוב חנה פרבר ציינה כי 
ימות. החינוכית וההדגשים בעשייה החינוכית הן בקידום התקשוב והמדעים והן בקידום ערכי הקי

 חברי הוועדה הדגישו כי ניכר שציפי הינה גננת שרואה בעשייה החינוכית בגן שליחות .

ציפי יקרה בעשייתך החינוכית הברוכה את משתפת חברות  בפנייתה האישית הוסיפה פרבר : "
וקולגות, משקיעה בילדי הגן ונוטעת בהם את ערכי אהבת האדם יחד עם שאיפה למצוינות, וכל 

בסביבה מכילה, מכבדת ומאפשרת שבה יכולתו וצרכיו של כל ילד והורה משמעותיים  זאת 
 ותפות מלאות לעשייה הברוכה.צוות הגן הסייעות והסייעות המשלבות  הינן ש" מאד.

בהובלת   23ן שנים, מה  60-כגן רותם מיועד לילדי חובה /טרום חובה והוא פועל בישוב כבר 
  הגננת ציפי פינטו.

שלח את ברכתו לצוות הגן וציין כי זכיית הגן ראויה להערכה גזבר ומזכיר המועצה, רן גלר, 
מתוך המתבצעת יא תוצר של השקעה מתמשכת ולציון. לדברי גלר : " זכיית הגן אינה בכדי, ה

ועשייה חינוכית מתוך תחושת שליחות. אנחנו גאים ומברכים את צוות גן  בטובת הילד אמונה
מבססת ממשיכה ורותם וכן את כלל צוותי החינוך בישוב על זכייה נוספת בפרס חינוך. זכייה זו 

  ובחינוך המצוין הניתן לילדים בישוב שלנו." ,את הכרת הממסד בפועלכם

ציינה כי היא מוסרת את הערכתה לצוות הגן לציפי מנהלת אגף החינוך במועצה, אילנה זגול 
טיפוח  -ששוקד על ולסייעות. זגול ציינה כי "נימוקי ועדת הפרס מבטאים את אופיו של הגן

של כל  ליכולותיו/ה ולכישוריו/ה ביטוימתן לו כבוד הדדיל, שאיפה למצוינותוהטמעת ערכים תוך 
ת מערכת החינוך . עם זאת, אנו איננו נחים על זרי הדפנה וממשיכים לקדם ולהוביל א/הילד
 סגות נוספות." לפ

מנהל גני הילדים באגף החינוך, אבי אוחיון סיפר כי רק לאחרונה גן רותם הוכר כגן ירוק מתמיד 
אני גאה בגן זה ובצוות סביבה וקיימות בקרב הילדים. בשל החינוך הנפלא והטעמת ערכי איכות 

הגן  וכן בצוותי החינוך בכלל גני הילדים בישוב, כפי שציינתי בזכיות הקודמות, כשגן אחד זוכה 
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כולנו זוכים , כל גני הילדים! כולנו שותפים להתרגשות, לעשייה ולהכרה החשובה המגיעה עם 

 פרס זה."

 

 

 

   

 



 

 


