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פרדס חנה כרכור פותחת בהתרגשות  את 
 שנת הלימודים תשע"ו

יומם ולגנים לקראת תלמידים הגיעו לבתי הספר  8000-כ
 הראשון בשנת הלימודים החדשה

תלמידי מערכת החינוך  8000-כרכור. כ שנת הלימודים נפתחה כסדרה במרבית מוסדות החינוך בפרדס חנה
בתי הספר פתחו את הראשון בשנת הלימודים תשע"ו. נים( הגיעו נרגשים ליומם )בתי ספר וג המקומית

המתחילים פרק הבוקר בטקסים חגיגיים לכלל התלמידים. בלטו הטקסים לקבלת ילדי כיתות א' הרכים 
 חדש וחשוב בחייהם במערכת החינוך. 

ומנהלי אגפים  אילנה זגול -מנהלת אגף החינוך רן גלר, -ומזכיר המועצה יים געש, גזברח -ראש המועצה
ומחלקות של המועצה הגיעו לבתי הספר, ברכו את צוותי ההוראה, את המנהלים, את התלמידים והוריהם 

 בברכת שנת לימודים מוצלחת.

לקליטתם של אלפי התלמידים בבתי בחודשי הקיץ עמלו במועצה על שיפוצי הקיץ והכנת מוסדות החינוך 
ת לימודים מיטבית לכלל הספר והגנים. ההכנות נמשכו עד ליום החופשה האחרון על מנת לאפשר סביב

 .התלמידים

-, הכוללת כהמקומית גם בשנת תשע"ו נמשכה מגמת הגידול היפה במספר התלמידים במערכת החינוך
 ,תלמידי בתי ספר יסודיים 4,000,  שנה קודמתומת לע 8%-גידול של כ מספר המלמד  ילדי גנים, 2,000

 מספרם אשתקד.לעומת  8%התיכוניים, גידול של תלמידים בבתי הספר  2,000-כ-, ו15%-גידול של כ

שני חידושים משמעותיים בשנה זו הינם התוכנית להכנסת סייעת שניה לגני הילדים בגילאי טרום טרום 
נית זו  במימון משרד החינוך והרשות המקומית הינה בשורה חשובה ילדים ויותר. תוכ 30חובה בגנים בהם 

ומהלך אשר מעמיד את החינוך בגיל הרך בסדר עדיפות חדש.תוכנית ארצית נוספת המיושמת ברשות הינה 
תלמידים. בפרדס חנה כרכור, מספר  34המתווה להקטנת מספר התלמידים בכיתות א' כך שלא יעלה על 

הקשר נמוך בכיתה הינו כלי נוסף לחיזוק ' לא עלה על מספר זה. מספר ילדים הילדים במרבית כיתות א
 תלמידים. ר את הישגי ופית הלמידה המשמעותית ולש קתתלמיד, להעמ-מורה

מסר אשר סייר בין בתי הספר השונים ביום הלימודים הראשון  ראש מועצת פרדס חנה כרכור, חיים געש,
  מנהלהתלמידים, הורים, מורים מנהלים, עובדי -א מרגש לכולםכי יום פתיחת שנת לימודים חדשה הו

לקראת פתיחת שנת הלימודים. אנו מקבלים בברכה את כלל וכמובן גם לעובדי המועצה אשר פעלו במרץ 
התלמידים, בהם ילדי הגנים ותלמידי כיתות א' הצעירים אשר מתחילים שנה חדשה וחלקם אף שלב חדש 

החינוך המקומית צומחת ומתפתחת הן במספר התלמידים והן במגוון ומשמעותי בחייהם. מערכת 
רווחתם וצמיחתם  ,התוכניות החינוכיות בישוב. אנו משקיעים משאבים רבים למען הצלחתם של תלמידינו

והפיכתם לבוגרים לתפארת, ועבורנו זהו יעד ראשון וחשוב.  אני מאחל לכולם שנה נהדרת, מוצלחת רווית 
 שנת לימודים יצירתית פורייה ובטוחה !ורגעים יפים. הצלחות  ,הישגים

ראש  –מבקשת להודות לחיים געש " אני : מנהלת אגף החינוך במועצה המקומית, אילנה זגול מציינת
מי שנטל חלק   מזכיר וגזבר המועצה, לכלל אגפי המועצה, לצוותים החינוכיים ולכל –המועצה, לרן גלר 

תחום החינוך היה ויישאר בראש סדר  הלימודים באופן המיטבי.במלאכה כדי להגיע ליום פתיחת 
 של המועצה. נמשיך להשקיע בתשתיות הפיזיות והפדגוגיות כדי להעניק חינוך מצויין לכל ילד.  העדיפויות

" ברכה אני מאחלת לכולנו שנת חינוך טובה, שנמשיך יחד להציב דגם חינוכי מהווה דוגמה. שנה טובה!
 זגול.
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