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 שנת הלימודים נפתחה כסדרה בפרדס חנה כרכור

 

תלמידים ותלמידות ילדים וילדות התחילו את שנת  8600-ראש המועצה, חיים געש: "כ

 ומהנה!"הלימודים החדשה ואנו מאחלים להם שנה מוצלחת, עתירת הישגים, מעשירה 

 

התחילו את  לעומת שנה שעברה( 5%)גידול של כ  תלמידי וילדי פרדס חנה כרכור 8600-כ

נקלטו בגני הילדים  ילדים  2100-. כ1.9.16שנת הלימודים תשע"ז ביום חמישי האחרון, 

   . היסודיים הספר בבתי תלמידים 4400וכ התיכוניים הספר בבתי תלמידים 2100-כ בישוב, 

וצוותי החינוך בתי הספר היסודיים קיבלו בברכה את פניהם של הילדים התלמידים 

 המתחילים את לימודיהם בבתי הספר ונכנסים לכיתות א'.

 בתי הספר ערכו טקסי פתיחת השנה אותם הובילה השכבה הבוגרת בכל בית ספר.

מועצה רן גלר ועם מנהלת אגף ראש המועצה, חיים געש, סייר יחד עם גזבר ומזכיר ה

 ך, אילנה זגול בין בתי הספר וברך את ההורים והתלמידים ביומם הראשון בלימודים.חינוה

בחודשים האחרונים נערכנו לפתיחת השנה, ביצענו שיפוצי קיץ "ראש המועצה געש ציין כי 

במרבית מוסדות החינוך בישוב, בנינו כיתות לימוד וכיתות גן חדשות והדרכנו את צוותי 

בכל שנה כת המקומית לתכנית העבודה והיעדים לשנה הקרובה. החינוך והמנהלה במער

מערכת החינוך שלנו צומחת מתרחבת ומתפתחת ומעפילה להישגים נוספים, אנחנו לא 

חוששים מאתגרים ובכל שנה אנו מציבים לעצמנו יעדים בהתאם לתכנית האב לחינוך 

ות התחילו את שנת תלמידים ותלמידות ילדים וילד 8600-ולצרכים העולים מן השטח. כ

הלימודים החדשה, אשר נפתחה כסדרה, ואנו מאחלים להם ולכולנו  שנה מוצלחת, עתירת 

 הישגים, מעשירה ומהנה!" ברך געש.

לימודים נפתחה בהצלחה. גם שנת ה" :מנהלת אגף החינוך במועצה, אילנה זגול מסרה כי

שיפור ההישגים  ,כיתפיתוח המנהיגות החינו בהםם נדגיש מספר נושאים מרכזייהשנה 

העמקת החינוך לערכים ושאיפה למצויינות. נמשיך לטפח את ייחודיות בתיה"ס,  ,הלימודיים

העצמת החינוך בשעות הפנאי בדגש על תנועות הנוער ופיתוח תחושת הגאווה והשייכות 

ל ילדים. הגן פוע 29. בתוך כך פתחנו השנה גן משולב לדתיים ולחילוניים שבו לומדים ליישוב

לפי מודל ייחודי הנותן מענה הן למשפחות חילוניות והן למשפחות דתיות ומקבל ליווי פדגוגי 

הן של משה"ח והן של תנועת 'צו פיוס'. מושם בו דגש על הקשר לתרבות היהודית 

והישראלית עם ערכי הציונות והדמוקרטיה וכן על חינוך לסובלנות ולהכרת האחר. גן זה 

ם השונים שמקבלים מענים ביישוב מגיל הגן. לא מלבישים את כולם מצטרף לזרמים החינוכיי

 .נותנים מענה לשונותאלא  בתלבושת אחידה

זאת בנוסף למעברו של החקלאי מהמחוז ההתיישבותי למחוז חיפה, לקליטת תלמידי 

האנתרופוסופי מהחינוך המוכר שאינו רשמי -הסדנאות בחקלאי  ולמעברו של ביה"ס רימון

 המוכר ורשמי.לחינוך 

כרכור ידועה בשיעור נשירה נמוך העומד כיום  -אילנה זגול הוסיפה: "ראוי לציין, שפרדס חנה

(, זאת בצד מגמת עלייה מתמשכת בשיעור הזכאות לתעודת 1.46)ממוצע ארצי  0.9על 
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לצה"ל בתשע"ג , כפי שקיבלנו המתגייסים  מעודכן של בגרות. במישור הערכי שיעור

ממוצע ארצי( ובקרב הבנות  74.9בקרב הבנים ) 80.2%גיוס עומד על  לאחרונה מלשכת

 91.8%ממוצע ארצי(. בביה"ס החקלאי עומד שיעור הבנים המתגייסים על  58.9) 75.3%

מקרב הבנות מתגייסות  31%. בביה"ס הממלכתי דתי לבנות 'אלישבע' 90.4%והבנות 

 מהן יוצאות לשירות לאומי. 67%לצה"ל ו 

להשגת המטרות ולהצלחות  לשיפור מתמיד, להצעיד את מערכת החינוך שלנונמשיך 

עם הגורמים השונים הלוקחים חלק בתהליך בעבודה משותפת ובערוצי תקשורת פתוחים 

 ."החינוכי

 

 

 

 

 

 


