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פעילותחינוכיתמצטיינתבפרדסחנהכרכור

זוכהבפרדסחנהכרכור"רימון"ממלכתיגן

לשנתשלמשרדהחינוךפרסחינוךמחוזי

הלימודיםתשע"ה

גןממ"ד"לבונה"בישובזוכהפרסהחינוך

הדתילשנהזו
 

השבוע הכריז משרד החינוך על מוסדות החינוך אשר זכו בפרסים המחוזיים והארציים. ראש מועצת פרדס 

קיבל את הבשורה המשמחת על זכייתם של שני גני ילדים במושבה בפרסים  ,חנה כרכור, חיים געש

המכובדים.  "לבונה"גן פרס זוכה הינו דתי הממלכתי המזרם החינוךהדתיחינוך משרד לשנתשל

מוסדותהחינוךהזוכיםבפרס16-והגןהוותיקמהזרםהממלכתי"רימון"הינואחדמהלימודיםתשע"ה,

 .לשנהזובמחוזחיפההחינוך

 

ובשבוע האחרון ביקרה וועדת לשנת תשע"ה פרדס חנה כרכור אף הומלצה לקבלת פרס חינוך ארצי יישובי 

 ייה החינוכית הענפה.הפרס של משרד החינוך בישוב בכדי להתרשם מהעש



ראשמועצתפרדסחנהכרכור,חייםגעש:"אלוללאספקזכיותמשמחותואנישולחאתברכתילאגף

החינוכיים, הצוותים של קשה עבודה של תוצר הם הללו הזכיות המצוינים. החינוך ולצוותי החינוך

במוסדו הרשות השקעתהמשאביםהרביםשל וגן. גן כל של אופיו בלב העומדים והילדים תההורים

והשעותהרבותהמושקעיםיוםאינהשלמההחינוך החזון ללאהמסירות,האהבה, האנושי, ללאההון

והמושבה. הגנים ילדי משוםשהםמעניקיםדגשערכייוםלמען החינוך בפרסי זכו הגניםהללו שני

ול ללאספקערכיםהראוייםלהערכה ולקבלתהאחר, לסובלנות בקהילה, הגן לשותפות גאווהוחינוכי

"מקומית

 .חובה איגיללבפרדס חנה ממלכתי דתי גן הינו  רחל פרץ  והסייעתדורית חזן ניהולה של הגננת ב "לבונה"גן 

הגן הינו תורני המשלב לימוד תורה, אהבת הארץ, אמונה וערכים תוך שיתוף ההורים בפעילויות הרבות 

 המהווים ל"חז וסיפורי מדרשים,  תורה סיפוריצביון הגן כולל  כאשר  שנים 14-והמגוונות. הגן פועל כ

 .השייכות ולתחושת והארץ העם לאהבת לאמונה  הצוות החינוכי מחנך דרכם ערכים למצוי חווייתי מקור
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יחד חזון החמ"ד מיושם בגן בצורה מיטבית על כל רבדיו תוך צפייה אל העתיד  : לדבריהגננתדוריתחזן

המשלבים את הקהילה המורחבת בכלל וקהילת ההורים בפרט בעקביות קטים ייחודיים ומיוחדים עם פרוי

 דרכיך בכל" בבחינת ילמדו' וכו אוריינות, ומדע חקר כגון בגן המגוונים הלימוד נושאי .ובתדירות גבוהה

מעורבות חזן מציינת כי בממוצע פעמיים בחודש ההורים נקראים לפעילות משותפת עם הילדים,  ."דעהו

ההורים חממה לגן לקראת שנת הורים ושותפות בקהילה עומדים בבסיס העשייה בגן, השנה בנינו עם 

שמיטה ואנו אף מאפשרים להורים להגיע בשעות אחה"צ לגן לשעת משחק איכותית עם הילדים. בין 

ים טובים באחר בו הילד מחפש מעש  - כוכב השבוע, והאחר הוא אני-הפרויקטים הנוספים הייחודיים לגן

של  חמ"ד -גוגל'התוכניתבין החברים.  : ילדים המחפשים ומשכינים שלוםמשכיני שלוםומדבר בשבחו. 

 מסך ועוד.

קשר בין המוסד החינוכי לבין הבוגרים הוא היסוד המרכזי של בית החינוך, הבוגרים הם ה"על פי  חזן: 

וכית בגן: הם מוזמנים להגיע לקבלת השבת חלק בלתי נפרד ומשפיעים לתרום ממרצם להמשך פעילות חינ

בגן, הבוגרים  אף מגיעים לתרום במסגרת מחויבות אישית בתיכון ואף סבתא גן הגיעה לתרום בעקבות 

 " נכדיה

תודהמעימקאדליבאלילדיהגןוהוריהם.משתפתהגננתדוריתיחזן:"בפרסהזכייההתרגשותלעניין

מכולם".הילדיםהנוטעיםביאתהכח,הםהמעניקיםביאתהעוצמה"ומתלמידיייותר-לאבכדינאמר

פארות, רבת נכונה, לצמיחה אלה רכים נטעים יזכו כי כנה תפילה נושאת הריני מחדש, בוקר בכל

"מעניקתשורשיםעלפלגימיםזכיםכדישיהווחוליותאיתנותבשרשרתהדורות.

, סייעת משלימה, רחל פרץ הסייעת,, אורית אילוז ימה,המשלגננת את ה צוות הגן מונה מלבד גננת האם 

 ., יונה כספירב גן, מורה לתנועה וסבתא גן, רותי צפתי

 

הגננת המובילה מזל . 1947נוסד טרם הקמת המדינה בשנת אשר ק בישוב, הוא גן ותי גןהילדים"רימון"

 .בגן רימון שנים  16-מתוכן כשנה במערכת החינוך  29עובדת מימון 

מפקחת החינוך הקדם יסודי חנה פרבר ציינה במייל ההכרזה על הזכייה כי וועדת הפרס אשר ביקרה בגן 

התרשמה מהעשייה החינוכית והערכית הענפה הנעשית בגן, והדגישו כי ניכר שמזל הינה גננת שהגן עבורה 

  ובמעשיה הינו מפעל חיים. 

הגן זהות ישראלית ויהודית ומכשירה אותם לחיים עשייתך החינוכית הברוכה על נוטעת בילדי "מזל יקרה 

" בסביבה מכילה, מכבדת ומאפשרת שבה יכולתו וצרכיו של כל ילד והורה משמעותיים לעין ערוך.

"בעשייתך החינוכית הכבוד ההדדי בשיח בין הילדים ועם ההורים וכל באי גנך, החינוך לגאווה לאומית 

 לחברה בדגש על ערך הנתינה והסובלנות" ולזהות תרבותית ,ובאותה נשימה למחויבות

צוות הגן, הינו שותף מלא בעשייה ולזכייה : הסייעת ימימה ג'רפי אשר מלווה את לדברי הגננת מימון: 

שנים, גננת משלימה לודמילה רוסובסקי והסייעת המשלימה עליזה  16-הגננת, הילדים וההורים גם כ

הסייעות , וכן המלווה את הגן מספר שנים ,, שולה קופלחלק בלתי נפרד מהגן הינו סבתא גן . כלדיאן

 המשלבות.

מפעלחייםשאתה.זהוהגןהואהביתשליושלהילדיםההוריםוהצוותים:"מספרתהגננתמזלמימון

ובא ואהבהניגש באהבה, היאאליו והצוותיםכידוע ההורים עם פעולה שיתוף בלבמידבקת. עומד

הגן"מימוןביקשהלהדגישולשבחאתהקשרהמצויןעםההורים,.למעןהילדיםהעשייהבגן,כולנויחד

"הואתוצרביןהשארשלהוריםשמרגישיםשייכים,הוריםברמתמעורבותגבוהה.
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מימון: "בגן אנו שמים דגש על הכלה, דיאלוג בין הצוות וחיזוק והעמקת הקשר עם הקהילה וההורים. בגן 

ונת מעודדת חקר, על מנת לפתח סקרנות ולהעניק להם סל כלים נרחב. אנו לילדים סביבת למידה מגו

מאמינים בקבלת האחר והשונה וכי כל אחד הוא יחיד ומיוחד, החיבור של כולם יחד מאפשר אווירה 

קידום–נעימה בגן סובלנות וכבוד הדדי.  השותפויות והחיבור לסביבה באים לידי ביטוי במגוון אפיקים 

שנים  10-רים, סבים וסבתות, וקשר עם הקהילה בין השאר באמצעות שותפות בת למעלה מיוזמות של הו

 עם מועדון גיל הזהב. ערך נוסף משמעותי בפעילותנו הוא קידום אורח חיים בריא .

מימון הוסיפה בפן האישי כי הרגע בו המפקחת הודיעה לה על הזכייה בפרס היה רגע מרגש ביותר עבורה 

 ההכרה הממסדית בפעילותה החינוכית בגן, ובאיכותו הגבוהה של הגן עצמו." בו חשה את עוצמת

 

:" את הפרס לגננותהזוכותכיברכתהאילנהזגול,מנהלתאגףהחינוךבמועצתפרדסחנהכרכורציינהב

קיבלו הגנים בזכות עשייה חינוכית ערכית משמעותית מתוך שליחות ואמונה. גני הילדים הללו מתווספים 

לגני ילדים ובתי ספר נוספים שזכו בפרסי חינוך כאות להערכה והוקרה על עבודתם הייחודית בתחום 

ה לקהילה, סביבות למידה החינוך . הגנים הזוכים מובילים חדשנות, חינוך למעורבות חברתית ותרומ

מגוונות, מענה לשונות הילדים ושיתוף אמיתי של קהילת ההורים. כל אלו תוך חתירה מתמדת למצוינות! 

זגול ציינה כי היא שולחת את ברכתה לצוותים המסורים להורים השותפים במעשה החינוכי ולילדים 

 . ".המקסימים בגנים. מוקירה ומחזקת ידיהם להמשך העשייה המבורכת

  

ב ילדים גני מדור מנהל אוחיון באבי החינוך כרכוראגף חנה פרדס מועצת גבדבריו של הזכייה ניעל

  " זוהי זכייה מכובדת ומשמחת של שני גני ילדים בישוב, המייצגים עבורנו את כלל הגנים הילדים:

הממלכתי דתי. עבורנו כל מערכת גני הילדים כן ו ,זרם החינוך הממלכתי אלו הפועלים על פי -במושבה

פרסים אלו . וזאת הודות לעשייה החינוכית הנרחבת והמסורה למען הילדיםזכתה  וראויה לפרס החינוך 

, ואני מאחל לנו כי בכל מערכת גני הילדים בשנים האחרונותשל המועצה את העשייה והשקעה  משקפים

והן בהכרה של משרד החינוך  ,הרכים לתפארתהילדים נקצור את הפירות הן בהתפתחותם וצמיחתם של 

 ". זו חשובה והרשויות בפעילותנו למען מטרה
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