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מועמדת לפרס מועצת פרדס חנה כרכור 
 מטעם משרד החינוך חינוך ארצי

 הארץ רחבי רשויות בכל  01-אחת מ

 המתמודדות על הפרס היוקרתי
ראויות להתמודד  מצאושנרשויות בכל הארץ  01המועצה המקומית פרדס חנה כרכור נבחרה להימנות על 

ת מועמדלהתמודד ככרכור -פרדס חנהב בחרהבמשרד החינוך הנהלת מחוז חיפה על פרס החינוך הארצי . 
 .ערכית המתרחשת בה –מתוך הכרה והוקרה לפעילות החינוכית  זה ה לפרס ראוי

במהלך חודש ינואר מתוכנן ביקור של וועדת הפרס הארצית בישוב אשר מטרתו להתרשם מהעשייה 
הבולטת כת חינוך יישובית מצטיינת הפרס היוקרתי ניתן למערהחינוכית הנרחבת ברשות המועמדת. 

 .בהשקעה ובהישגים השונים

יקים מענה לתפיסות עולם ייחודה של מערכת החינוך המקומית בולט על רקע ריבוי זרמי החינוך המענ
: חינוך דמוקרטי החל מגיל הגן , חינוך אנתרופוסופי , חינוך דתי אנתרופוסופי וחינוך תורני. אלו -שונות

 יוצרים פסיפס אנושי תרבותי, מגוון ועשיר . 

ההיבט האישי בא לידי ביטוי גם בתוכניות ייעודיות עבור תלמידים בעלי צרכים ייחודיים, זאת תוך 
מתמדת והשבחה של מענים הנותנים ביטוי לשונות בין התלמידים . טיפוח אוכלוסיות מתקשות ,  הרחבה

 בד בבד עם טיפוח המחוננים והמצטיינים .

מועצת פרדס חנה כרכור אף משקיעה משאבים רבים בתקשוב וביצירת סביבת למידה טכנולוגית ועדכנית. 
ון עצמי ובשיתוף פעולה עם משרד החינוך לתכנית שנים קיבלה הרשות החלטה להיכנס במימ 4 –לפני כ 

, כחלק מההכרה בחשיבות הנושא . סביבות הלמידה המתוקשבות  10 –התאמת מערכת החינוך למאה ה 
בכל מערכת החינוך עודכנו ומאפשרות פדגוגיה חדשנית ומאתגרת המהווה בסיס ללמידה משמעותית , 

 .ה מתוקשבת כבסיס לשיפור מיומנויותיהםכאשר כלל המורים והגננות עברו ועוברים הכשר

 ,הכרת המחוז בפעילות החינוכית בישוב משמחת, ציין כי ראש מועצת פרדס חנה כרכור, חיים געש
עם משרד החינוך למען ילדי  חיובי ופורה מלא בשיתוף פעולה הפעילות העניפה מתבצעתוחשובה.  מרגשת

ומשקיעים בתוכניות רבות  ערכי בחינוך הילדים. אנו מעניקים משקל חשוב להיבט הועבורם המושבה
לפיתוח מנהיגות ולעידוד מעורבות חברתית וקהילתית. זאת מתוך התפיסה כי גיבוש עולמם הערכי של 

אגף החינוך במועצה פועל על פי  הילדים מאפשר מיצוי יכולות ושיפור ההישגים הפדגוגיים בטווח הארוך. 
נמשיך  .תחושת השליחותלמדיניות ויעדים, נאמנים ומחויבים תוכנית אב המגדירה משנה חינוכית, 

 בעתידם ובעתידנו". -דור הצעירלהשקיע ב

מערכת החינוך היישובית בפרדס חנה " : אילנה זגוללדברי מנהלת אגף החינוך במועצת פרדס חנה כרכור, 
ארוכת טווח, תכנון וביצוע. אנו מתווים את  וכית ענפה המלווה בתהליכי חשיבה כרכור מובילה עשייה חינ

דרכנו לאורה של השאיפה למצוינות ערכית ולימודית מתוך אמונה שלחינוך תפקיד כמעצב פני דור, חברה 
 וקהילה, כמשפיע על חיי היישוב וכמעלה את איכות החיים בו . 

חברתיים וערכיים. יותר  בשנים האחרונות אנו עדים לעלייה מתמדת בהישגים לימודיים,לדברי זגול: "
 "ויותר מילדי היישוב בוחרים ללמוד בו וניכר שיפור מתמיד בתפקוד בתי הספר וגני הילדים . 

ראש  –כל אלו לא היו אפשריים ללא השותפים  לעשייה החינוכית ובראשם חיים געש זגול מדגישה: "
דר העדיפויות שלהם ומשקיעים מזכיר וגזבר המועצה שמעמידים את החינוך בראש ס –המועצה ורן גלר 

בו משאבים כספיים ניכרים . הקשר ההדוק ושיתופי הפעולה שנרקמו לאורך השנים בינם , בין אגף החינוך 
ובין אנשי משרד החינוך, החל ממנהלת המחוז, המפקחים ועובדי המשרד הם דוגמה ומופת להליכה 

 "משותפת ולהתגייסות להשגת היעדים המשותפים .
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