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למען החינוך,למען הילדים

פרדס חנה כרכור מצדיעה לצוותי החינוך במושבה!

אתמול קיימה המועצה המקומית ערב
הוקרה למערכת החינוך בסימן זכייתה
בפרס חינוך ארצי לשנה זו
מאות רבות של אנשי חינוך השתתפו אמש ,יום ב' ,23.3.15 ,באירוע הוקרה לאנשי החינוך בפרדס
חנה-כרכור שעמד בסימן קבלת פרס החינוך הארצי .הערב התקיים במעמד ראש המועצה ,חיים
געש ,גזבר ומזכיר המועצה  ,רן גלר ,מנהלת אגף החינוך ,אילנה זגול ,המפקחת המתכללת ,לאה
יגור וחברת המועצה ויו"ר וועדת החינוך ,שרון בן צור.
ערב ההוקרה הינו מסורת שנתית אבל השנה הערב היה מרגש במיוחד על רקע הזכייה בפרס
הארצי המכובד .מנהלת אגף החינוך ,אילנה זגול אשר הנחתה את הערב פתחה במכתבה של
מנכ"לית משרד החינוך ,מיכל כהן ,לראש המועצה ,בו נכתב בין השאר " :אני מבקשת לשוב
ולברך אותך ואת תושבי העיר בראשה אתה עומד על הזכייה בפרס החינוך לשנת תשע"ד –
.2014הצגתם מערכת מצויינת עם איכויות גבוהות של עשייה חינוכית ,מעורבות קהילתית
חברתית ומחוייבות ליעדי המשרד ולמטרותיו".
ראש מועצת פרדס חנה כרכור ,חיים געש ,פתח בדבריו " :מערכת החינוך היא לפני הכל מערכת
של אנשים העוסקים במלאכה יומיומית עקבית ומורכבת שבליבה טיפוח ,עידוד ,הצמחה והבניה
של הצעירים והילדים הרכים .השנה קיבלנו את פרס החינוך הארצי ,הישג מרשים  ,רגע של הכרה
ונחת .מעבר לכל זהו הישג המגלם רגעים כה רבים של נחת והצלחות שלכם בתהליך החינוכי,
הישגים יומיומיים של כל אחד ואחת מכם .לעיתים בתמיכה  ,לעיתים בחיזוק ,במתן אוזן קשבת
בטפיחה על השכם .לב העשייה הוא אתם! מערכת חינוך איכותית היא לפני הכל המפגש האישי
של התלמיד וההורה עם גננת אהובה או עם מורה מוערכת .האיכות מתחילה באנשים ,בצוות
איכותי ומסור .המסע שלנו למימוש החזון החינוכי הוא מסע משותף למען קהילה תורמת ,וחברה
בריאה וצומחת ,ועל כך תודתנו מקרב לב וגאוותנו! "
במהלך הערב ציטטה זגול מסיכומה של ועדת הפרס כפי שנכתב על ידי יו"ר הועדה ,הגב' גילה
נגר ומנהלת מחוז חיפה ,הגב' רחל מתוקי " :הצלחתם לרגש אותנו ולתמצת במשך  3שעות עשייה
חינוכית ,איכותית ומקצועית רחבת היקף .פרדס חנה כרכור היא דוגמה להשקעה בתשתיות
פיזיות ופדגוגיות על כל הרצף לכלל האוכלוסיות ולעבודה בשותפויות ....זהו החוזק של המקום .
לתת מענים על פני הרצף  ,לעבוד בלי אגו ובשותפויות".
זגול פנתה למאות אנשי החינוך בקהל ואמרה בחום " :אתם המפתח להצלחת מערכת החינוך
ולזכייה בפרס היוקרתי הזה .בזכות העשייה העניפה והאיכותית שלכם ובזכות שיתופי הפעולה
בין כל העוסקים במלאכה קיבלנו ממובילי החינוך של מדינת ישראל את החותמת הרשמית על
היותה של פרדס חנה-כרכור מערכת חינוך מצויינת לימודית וערכית .
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אתם עמוד האש המוביל את המחנה .במגעי איתכם זכיתי להכיר ולהוקיר בעשרות "פינות"
אנשי אמת המשלבים חזון חינוכי ,אהבת אדם ויכולת ביצוע ,אשר אינם מרימים ידיים נוכח
קשיים ומצוקות וזורעים במקומותיהם זרעים שיש בהם תקווה לחברה טובה יותר" .
המפקחת המתכללת לאה יגור: ," קבלת פרס חינוך הוא תוצאה של תהליך עבודה ארוך ולכל
אחד מהעוסקים במלאכה חלק בפאזל.המאפיין אותנו הוא עבודה אמיתית ,אותנטית ,כנה ועם
מכוונות.המתכון המנצח הוא עבודה בשותפויות של המפקחים עם אגף החינוך,עם ראש המועצה
ועם אגפ-י המועצה.אני מודה לאילנה זגול על עבודה משותפת ולראש המועצה על תמיכתו.ערב
ההוקרה למערכת החינוך חידד את תחושת הגאווה של כולנו".
במהלך הערב הוזמנו לבמה בתשואות אנשי החינוך המצטיינים לשנה זו לקבלת שי הוקרה מידי
ראש המועצה והכרה תמיכה ואהבה מהקהל האוהד ,שותפים לעשייה החינוכית במושבה.
לבמה הוזמנו:
דורית חזן ורחל פרץ מגן לבונה אשר זכו בפרס החינוך הדתי לשנת תשע"ה .הפרס ניתן לגננת
דורית חזן ולצוותה על פעילותם לקידום החינוך הדתי תוך מתן דגש על ארבעה עקרונות מנחים :
שילוב הקהילה ,יחס אישי לילד ,ללמוד וללמד ,תורה  ,מידות וערכים  .בגן אורח חיים של בית
חינוך ומשפחה אוהבת ונושאי הלימוד בו מועברים בדרך מהנה ע"י חקירה  ,פליאה וסקרנות .
פרס חינוך מחוזי ניתן לגננת מזל מימון ולסייעת ימימה ג'רפי מגן רימון ולצוות הגן  .חברי
הוועדה התרשמו מהעשייה החינוכית – ערכית העניפה המתקיימת בגן והדגישו כי ניכר שמזל
הינה גננת שהגן עבורה הינו מפעל חיים .בעשייתה החינוכית היא נוטעת בילדי הגן זהות ישראלית
ויהודית ומכשירה אותם לחיים בסביבה מכילה ,מכבדת ומאפשרת  ,בדגש על ערך הנתינה
והסובלנות .
גלית בר מבית הספר התיכון החקלאי "ברנקו ויס" זכתה בהכרה של רקנטי על פרוייקט
"משלבים ידיים" שהוקם בביה"ס החקלאי לפני שלוש שנים ,ביוזמתה .הפרוייקט הינו קהילתי
ומשלב אנשי מקצוע מקרב היישוב כגון  :פסיכולוגים ,פסיכותרפיסטים ,רופאים וכו' שמעניקים
תמיכה ועזרה לתלמידים בין כתלי ביה"ס או בקליניקות הפרטיות שלהם ,בהתנדבות  .לאור
ההערכה לה זכתה ,החליטה ועדת השיפוט לציין את יוזמתה באופן מיוחד בתעודת הערכה,
תעודה המוענקת למספר מצומצם בלבד של מועמדים .
אדווה דולב זכתה השנה בתואר "מורת המאה "  .אדווה היא מורה לדרמה  ,לתיאטרון ולשירה ,
רכזת אומנויות בביה"ס הממ"ד מורשה  .היא זכתה בתואר המכובד "מורת המאה" על היותה
אשת חינוך הרואה בעבודתה בהוראת התיאטרון והשירה שליחות לקידום נושאים חברתיים –
ערכיים ,תוך גיבוש חברת תלמידים וקידומם במקצועות השפה  ,הדיבור וההבעה  ,ועל מקצועיות
בהפקות רבות ומגוונות .
לאחר עלייתן לבמה של המצטיינות הוסיפה זגול" :נמשיך לנגן את סימפוניית החינוך בעוצמה
עולה מעומק ההכרה שהחינוך הוא התפקיד החשוב ביותר שאדם יכול למלא .ואני רואה בתפקיד
זה שליחות ,אחריות והתחייבות ארוכת טווח ובלתי מתפשרת לאיכות ולמצויינות  .אני אדם
אופטימי .אני מאמינה בכל מאודי כי החינוך הוא הלב הפועם בקהילה  .אני מאמינה גדולה
בהשקעה בחינוך ואת זה ינקתי בבית הורי .גדלתי בבית שבו לימודים הם השקעה ולא הוצאה " .
עוד לדברי זגול אשר ריגשה רבים בדבריה " :הזכייה בפרס החינוך מאפשרת רגעים של נחת
והנאה מאויר הפסגה של ההצלחה יחד עם סימון הפסגה הבאה .ביחד נמשיך להוביל את מסע
החינוך שלא כמסעות אחרים הוא מסע שלא נקצבו חיו ,כמילותיה של נעמי שמר ":מסע שלא
נגמר בין שדות הצל ושדות האור יש נתיב שלא עברת ושתעבור "...
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חברת המועצה ויו"ר ועדת החינוך ,שרון בן צור ,חיזקה את צוותי החינוך העוסקים במלאכה
החשובה מכל והדגישה" :אל ירפו ידיכם ,אנשי חינוך יקרים גם אם חוויתם בדרך זו או אחרת –
ביקורת או חוסר שיתוף פעולה ,אני מבקשת להזכיר לכם כי בחרתם בדרך של שליחות .המשיכו
בעשיית הקודש בה בחרתם לעסוק כי החינוך הוא הדרך – האדם הוא המטרה .היסוד של כל
מדינה הוא חינוך הנוער שלה – וכאן יש לנו אחריות משותפת – הורים וצוותי חינוך .כולי תקווה
שבמסגרות השונות והמגוונות בפרדס חנה-כרכור ,בתמיכה המלאה של הרשות המקומית והעומד
בראשה ,ובליווי פדגוגי יוצא דופן של משרד החינוך נמשיך לעלות מדרגה אחר מדרגה .נמשיך
לטוות קשרים ושותפויות ולהוכיח את מה שכבר כולם יודעים .מערכת החינוך בישוב משתפרת
ומשתדרגת מדי יום ביומו ,בהובלתה של מנהלת אגף החינוך הגב' אילנה זגול ,כאשר כל אחד
ואחת מכם מופקד על ההצלחה"! .
"כל הכבוד על זכיה בפרס החינוך הארצי ,המשיכו לחנך את ילדנו להיות אנשים טובים יותר,
ערכיים יותר ואחראים יותר .תודה על הכל".אמרה חברת המועצה בן צור בדבריה.
התכנית האומנותית כללה את מופעה של הזמרת ירדנה ארזי "שהשמש תעבור עלי" .המופע
השתלב באווירה החמה של מאות אנשי חינוך אשר הצליחו בערב מרגש אחד לראות את מרקמה
החינוכי המיוחד של המושבה ,פסיפס הכולל מורים ,מזכירות ,מנהלות ,גננות ,מנהלי תחזוקה,
סייעות ומחנכים כולם יחד ברגע של נחת והוקרה למען החינוך ולמען הילדים.
הערב היה ערב של אמירת תודה לצוותי החינוך כפי שציינה בתחילת הערב ובסיומו זגול" :ברצוני
להודות לחיים געש -ראש המועצה ולרן גלר -מזכיר וגזבר המועצה על שהחינוך עומד בראש סדר
העדיפות שלהם ומאפשרים לנו לשרטט כוונים  ,לספר סיפורים חדשים ,לחלום ולהגשים את
החלומות  .לגב' רחל מתוקי – מנהלת מחוז חיפה על שותפות מלאה ותמיכה בדרך ,לגב' לאה
יגור -המפקחת המתכללת שמהווה גלגל תנופה משמעותי בהובלת התהליכים ביישוב .תודה לגב'
שרון בנצור -יו"ר ועדת החינוך על התגייסות ושותפות  .תודה למפקחים של משרד החינוך על
הליכה משותפת איתנו להשגת היעדים  .ותודה לכל השותפים האחרים מהחינוך הפורמאלי
והבלתי פורמאלי  :מנהלים ,מורים ,גננות ,סייעות ,צוותי מנהלה  ,נציגי ציבור ,הורים ,צוות
המתנ"ס ,צוות יחידת הנוער ותנועות הנוער ,צוות אגף החינוך המסור והמחוייב ואנשי המועצה
על אגפיה השונים  .אני רואה כהישג גדול וכערך את העבודה בשותפויות שמהווה את הבסיס
להתפתחותה ולהתחדשותה של מערכת החינוך שלנו ".
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