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 מערכת החינוך של פרדס חנה כרכור ממשיכה לצמוח

 נערכים להקמת תיכון נוסף חדש בישוב

 בסמוך לתיכון החקלאי "ברנקו וייס"
עוד מקדמת המועצה, הרחבתו של בית הספר האנתרופוסופי "רימון" 

    לראשונה באזור תיכון מזרם החינוך האנתרופוסופיאשר יציע 
והרחבתם של בתי ספר רבים בישוב והגדלת מספר                           

 כיתות הגנים לגיל הרך

שנים הקרובות ובדגש על  במערכת החינוך המקומית  להמשך הרחבתה של מועצת פרדס חנה כרכור נערכת 
ההתרחבות הכמותית והאיכותית . (תשע"טשנת הלימודים תשע"ח ו שנת הלימודיםהשנתיים הקרובות ) 

נועדה לספק מענה לגידול במספר התושבים והתלמידים ולביקוש המואץ לבתי הספר וגני הילדים בישוב. 
שנים על ידי ראש  נית האב לחינוך שגובשה לפני כחמשהרחבתה של מערכת החינוך מבוצעת בהתאם לתכ

 הרשות ומנהלת אגף החינוך במועצה. הנהלת חיים געש, המועצה,

וב נוסף הקמת תיכון חדש ביש-אחד הפרויקטים המרכזיים אותו מקדמת המועצה בשנים האחרונות הינו 
. התיכון החדש ימוקם בסמיכות לתיכון החקלאי , יאופיין במגמות וייס"ו על התיכון החקלאי "ברנק

 העליונה.ייחודיות ויספק מענה משלים לתלמידי הישוב בחטיבה 

אישור מהוועדה העליונה במשרד החינוך בירושלים לפתיחת תיכון  קיבלה המועצה  בחודשים האחרונים
נוסף בפרדס חנה כרכור. המועצה בעיצומה של ההיערכות הנדרשת. בתהליך הקמת בית הספר ייקחו חלק 

מנהלת אגף החינוך, הנהלת הרשות, גזבר ומזכיר המועצה, ראש הרשות, ועדת היגוי מורחבת בה חברים 
 נציגי משרד החינוך, אנשי מקצוע בתחום הפדגוגיה והחינוך וכן נציגי וועדי ההורים בבתי הספר במושבה.

יחד יגובש צביונו של התיכון הנוסף אשר יקלוט את תלמידי התיכון ויציע מענה חינוכי איכותי ייחודי נוסף 
 נת הלימודים תשע"ט.התיכון החדש צפוי לפתוח שעריו בשי"ב. -לתלמידי ט'

עוד מקדמת המועצה בשנה האחרונה תהליך מואץ של הרחבתם של בתי הספר הקיימים בישוב וכן גידול 
נוסף במספר כיתות הגן . הרשות העבירה בקשות למשרד החינוך להרשאה תקציבית למימוש תכניות 

 רבים. המועצה לבינוי כיתות לימוד חדשות והכשרת מרחבי לימוד נוספים בבתי ספר

כיתות לבית הספר "מרחבים",  6כיתות לימוד לבית הספר "שדות", תוספת  6בתכנון המועצה תוספת 
 כיתות לבית הספר "אלונים". 6תוספת הספר "נועם וכיתות לבית  6תוספת 

בנוסף, הצטרפותו של בית הספר האנתרופוסופי למערכת החינוך המקומית כמוכר ורשמי נוחלת הצלחה. 
גם בית הספר "רימון" צפוי לצמוח ולהתרחב ולהציע לתלמידי הישוב אפשרות ללמוד בתיכון  הודות לכך,

ח' וכן -יכלול כיתות לימוד לשכבות א' במסגרת זרם חינוכי זה, ראשון מסוגו באזור. בית הספר חדש נוסף
  י"ב.-כיתות ט'ינוך העל יסודי, חטיבה לח

כיתות גן  4. לקראת שנת תשע"ח צפויים להיפתח ת נמשכערכת החינוך לגיל הרך גמת הצמיחה במגם מ
בשכונת  שיפתחו לשנת הלימודים הקרובה הינן שתי הכיתות כיתות גן נוספות. 2חדשות ולקראת תשע"ט 

 נווה פרדסים.

ים האחרונות אנו נהנים מגידול משמעותי במספר התלמידים ראש המועצה, חיים געש מסר כי : "בשנ
מקומית. מגמה זו היא תוצר הן של גידול בהיקף האוכלוסייה בישוב ובעיקר הלומדים במערכת החינוך ה

במספרן של המשפחות הצעירות כמו גם גידול במספר התלמידים הנותנים אמון במערכת החינוך 
 "ומבקשים ללמוד במערכת החינוך העל יסודית המצוינת פה בישוב. 

באופן שיספק מענה איכותי וארוך טווח לתלמידי אנו מגויסים לקידום תהליך הרחבת מערכת חינוך ": געש
הישוב. בשנים האחרונות אנו מתמקדים בהקמת תיכון חדש בסמוך לתיכון החקלאי. תיכון נוסף נועד 
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והן מבחינה פדגוגית. תיכון שיעודד הישגיות,  ותשתיות, להוות מענה משלים הן מבחינת סביבת לימוד

אנו מרחיבים בתי ספר רבים בישוב ונמצאים בקשר עם בנוסף לכך, מצוינות וייחודיות בחינוך העל יסודי. 
 משרד החינוך לקידום הביצוע במהירות וביעילות. "

"הרחבת מערכת החינוך היא חלק בלתי נפרד מתכנית האב כי :  הוסיפהמנהלת אגף החינוך, אילנה זגול, 
יש לנו מערכת חינוך שגיבשנו לפני כחמש שנים והיא מיושמת בהדרגה בשטח בכלל מערכת החינוך שלנו. 

ומהווה זירת  מצוינת, צוותי חינוך מסורים ותלמידים נהדרים. מערכת החינוך זוכה להכרה על איכותה
 "ואנו נאמנים לשמירה ולקידום התהליך החיובי בו היא מצויה. לימוד לישובים קרובים ורחוקים, 

 

 

 


