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 תשע"ד תמוז י"ג , ירושלים

710/101/7/ 

 פרדס חנה מקומוני  –הודעה לתקשורת 

בבית הספר של החופש הגדול  ביקר שר החינוך, הרב שי פירון,

 כרכור.  בפרדס חנה
 

חיים , ראש  מועצת פרדס חנהונפגש עם בבית הספר "אלונים"  פרדס חנה'( בה) היוםשר החינוך ביקר 

חיפה במשרד החינוך, רחל . את הסיור הובילה מנהלת מחוז בקיץ הגדול""בתי הספר של החופש  געש

 .מתוקי

 

שמחתי לראות את חדוות הילדים. אני  כי: , הרב שי פירון,שר החינוךאמר  המועצהבפגישה עם ראש 

המועצה מגשימה  .המועצה המקומית פרדס חנה כרכורהתגייסותה של מברך על עבודת הצוות החינוכי ועל 

המועצה המקומית פרדס חנה ניכר כי הערכה רבה. כך -היישוב ועלהאחריות החינוכית עבור ילדי חזון את 

אחוזי ההתגייסות אחריות חינוכית על התלמידים גם במהלך חופשת הקיץ, וניתן לראות זאת בלקחה 

 ".  וההרשמה הגבוהים

 

, בניהולה של חגית בפרדס חנה אלונים"של החופש הגדול  "בית הספר שר החינוך, ביקר היום ) יום ה' ( 

ב בתכנית. הילדים קבלו את האורחים -מהילדים מכיתות א 58% -כ . בבית הספר משתתפיםשוהם

התלמידים בריקודי עם. ו בשירה של המנון הקיץ שחברו יחד עם צוותי החינוךבבגדי חלוצים, המכובדים 

השתתפו על קרש כביסה בגיגית,  כבסו את בגדיהם  הם  במהלך היום התנסו בחיים של החלוצים, 

 הכינו את ארוחת הבוקר בחדר האוכל של הקיבוץ ועוד.  בקומזיץ, 

קיים שיח לאחריו התקיים והערכיות שהציגו לו הילדים.  תהחווייתיוהשר התרשם ממגוון הפעילויות 

השר הודה לכולם על תרומתם . נציגי הרשות, אנשי חינוך ונציגי הוריםראש הרשות, פתוח, בהשתתפות 

 להצלחת התכנית. 

 

כלל ביישוב פרדס חנה כרכור סדר היום בבתי הספר של החופש לאורך כל שלושת השבועות האחרונים, 

בנוסף  אמנות פלסטית, כתיבה יוצרת, משחקי כדור ועוד.מדעים, מגוון חוגים וסדנאות ובהם: מחול, 

 רון, סרטים, תאט, כגון: סיור במוזיאונים, סיורים בטבעפעילויות תרבות והעשרה כללה גם התוכנית 

עפ"י ההמלצות קלה ארוחה התלמידים מנהנו . במהלך היום פעילויות ספורטסדנאות משחק וכתיבה ו

 .תהתזונתיות של משרד הבריאו

 
בקשה להודות למפקחים, למנהלי אגפי החינוך ברשויות המקומיות מנהלת מחוז חיפה, רחל מתוקי, 

ועל מחויבותם להצלחת בתי הספר  םי בתי הספר במסגרות של הקיץ ועל התגייסותם, על מקצועיותולמנהל
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מקרב תלמידי  80% -, כבמחוז התכנית נחלה הצלחה רבהמכך שרחל מתוקי, הביעה סיפוק רב של החופש. 

פרחי כן תכנית ומקהל המנהלים והמורים בפרדס חנה מפעילים את  30%ב' השתתפו בתכנית,  -כיתות א' ו

 ניהול ומדריכים.  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ברית פרץ לפרטים נוספים:

 

 

 

 

 


