ועדת חינוך שלישית – הוקרה למובילים בחינוך
בתאריך  01/06/16התקיימה ועדת חינוך במתכונת של ערב הוקרה למובילים בחינוך.
האירוע התקיים בבית העם בין השעות 22:00 – 20:00
ואליו הוזמנו כל חברי ועדת חינוך ,כמו גם כלל חברי מועצת העיר ,מנהלי בתי הספר ,צוותים
חינוכיים מבתי ספר וגני ילדים בעיר ,מורים ותלמידים.
הערב נפתח בברכת ראש העיר ולאחריו חולקו תעודות ומתנות למורים מובילים בחינוך ,לגננות מובילות ,תלמידים
מובילים וכן לתלמידים בעלי הישגים משמעותיים ברמה הארצית .את הערב הנחתה אירנה גביזון ,מנהלת אגף החינוך
אירנה :ערב טוב ,ראש העיר מר יוסי ברודני ,מפקחים ,צוותי חינוך ,הורים ,תלמידים ,קהל יקר.
אנו נמצאים בעיצומו של שבוע החינוך העירוני.
לאורך השבוע קיימנו פעולות שונות לחשיפת מערכת החינוך המפוארת שלנו :חידון מורשת ,ימים פתוחים במוסדות החינוך
ועוד.
היינו עדים לעשייה חינוכית נפלאה – עליה גאוותינו.
מי כמוכם מכיר את מוסדות החינוך בעיר.
בחרנו להביא בפניכם סקירה שלהם באופן אומנותי יותר.
הערב הזה הינו עוד נדבך בשבוע החינוך העירוני.
בערב זה אנו רוצים לומר תודה לבולטים ולמובילים שבמערכת החינוך שלנו.
אנשים – צעירים ומבוגרים ,גברים ונשים ,מורים וילדים – שכל מהותם היא חתירה למיטביות ומצוינות.
קונפוציוס אמר:
"אנשים טובים מחזקים את עצמם בלי הרף"
אלה האנשים אותם נציין הערב בהערכה רבה .כאלה שמטרתם היא שיפור מתמיד ונחישות למיצוי יכולותיהם ומצוינות
בתחומי עשייתם ,ועוד :כל עשייתם מלווה בנועם הליכות ואהבת הזולת.
יוסי ברודני ,ראש העיר:
אירנה :תעודות ההוקרה לצוותי החינוך ,חולקו על ידי ראש העיר מר יוסי ברודני ,מר חזי סחייק המפקח על
החינוך העל יסודי ,הרב יצחק אלחדד המפקח על החינוך הממלכתי דתי בבתי הספר היסודיים ,והגב' אילה ניקולא
המפקחת על החינוך הממלכתי בעיר .וכן בהשתתפות המפקחות על הגנים :פנינה מור יוסף ואהובה דור.
 .1מבי"ס יגאל אלון  -אורית יוסף.
 .2בי"ס בן גוריון  -לודמילה סקולוביץ.
 .3בי"ס מורשת זבולון  -הרב צפריר אנוש.
 .4בי"ס מורשת מנחם בגין  -פנינה פיניש.
 .5בי"ס מורשת נריה  -חיה קסטיאל.
 .6אולפנת אמי"ת  -רינת פסטליך.
 .7ישיבת בני עקיבא  -הרב עמירם פרידמן.
 .8גן חרוב – הגננת יונת בן סניור והסייעת ענת עובד .
 .9גן דובדבן – הגננת אורית מישל והסייעת מזל סופר .

תעודות ההוקרה לתלמידים מובילים חולקו על ידי ראש העיר ,מר יוסי ברודני ובהשתתפות כל מנהלי בתי הספר.

 .1מבי"ס יגאל אלון  -שחר נדם.
 .2מבי"ס בן גוריון  -תומר ביכלר.
 .3מבי"ס מורשת זבולון  -טל כהן.
 .4מבי"ס מורשת מנחם  -יניב פירר.
 .5מבי"ס מורשת נריה  -אליאב כץ.
 .6מאולפנת אמי"ת  -רחל פריד.
 .7מישיבת בני עקיבא  -יואב ארנסט.

תעודות הערכה לתלמידים מצטיינים ברמה ארצית ,אשר השיגהם פרצו את גבולות העיר והמחוז.
 .1פז שאלתיאל מבן גוריון.
 .2אביגיל איתן ממורשת נריה .
 .3אביחי וייל ממורשת מנחם .
 .4רועי וסנר מישיבת בני עקיבא .

אירנה :חרתנו על דגלנו את החתירה למצוינות ומיטביות – ואתם אלה המגשימים זאת ומהווים מודל לאחרים.
אני בטוחה שתמשיכו לחתור למצוינות ומיטביות ומקווה שערב זה יהפוך למסורת עירונית ונפגוש מידי שנה עוד
ועוד אנשים מצוינים בעיר הזו.

