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 המורות שלנו בכנסת
 

מורות מבתי הספר "מעיינות" ו"אלונים" לקחו חלק 
 השבוע בדיונים בכנסת בנושא הכשרת מורים

 
ויזמו השבוע חל יום המורה בכל רחבי הארץ. ההורים והתלמידים בבתי הספר בכל הישוב נרתמו 

 מחוות רבות המביעות הערכה לפעילות החינוכית של המורים והמורות במוסדות החינוך שלנו.
 

מיטל קבסא מבית הספר "מעיינות" ואילת כספי  -במסגרת זו אף הוזמנו שתי מורות מהישוב
 מבית הספר "אלונים לקחת חלק בדיון בכנסת בנושא הכשרת מורים.

 
 14-בו לוקחים חלק כ ,מובילים מחוזי זו השנה השנייה קבסא וכספי משתתפות בקורס מורים

מורים ממחוז חיפה. מטרת הקורס הינה להכשיר וללוות אנשי חינוך המאותרים כבעלי 
ם פריימיוחדות ולטפח עתודה מנהיגותית בתחומם . המורים משפיעים על תהליכים בית ס יכולות 

 ומובילים מיזמים חינוכיים.
 

ברך את המורות שהוזמנו לקחת חלק בדיון  בכנסת  ומסר  לעניין יום   ראש המועצה, חיים געש,
המורה כי " החינוך הוא לפני הכל המורים והמורות, צוותי החינוך וההוראה המעניקים מניסיונם 

ומטמיעים ערכים בלב הדור הצעיר. איכותם הגבוהה של אנשי החינוך בישוב היא זו המאפשרת 
ילדינו, ואנו גאים על כך . ברכות  לכל המורים והמורות בפרדס חנה מתן חינוך איכותי ומצוין ל

כרכור, מן הראוי שנתייחס לצוותי החינוך כאילו כל יום הוא יום המורה, בכבוד ובהוקרה על 
 חלקם החשוב בחיי ילדינו."

 
הצוותים החינוכיים בישוב פועלים "מנהלת אגף החינוך במועצה המקומית, אילנה זגול ציינה כי 

במסירות ובמקצועיות ראויה לציון. מלאכת החינוך הינה שליחות לכל דבר ועניין ואני שמחה על 
וינים המצהנהלה, הורים וילדים לצוותי החינוך  -ההזדמנות במסגרת יום המורה להביע הערכתנו

ורות בישוב. ות המורים והמשלנו. המורות מיטל קבסא ואילת כספי מהוות דוגמא נפלאה לאיכ
 מורים הפועלים מתוך תחושת מחויבות ומנהיגות אישית וקהילתית. יישר כוח."

 
היא שולחת את ברכתה והערכתה "חברת המועצה ויו"ר ועדת החינוך, שרון בן צור מסרה כי 

לצוותי החינוך בישוב בכלל ולמורות מיטל קבסא ואילת כספי בפרט. מתבצעת בישוב עבודה 
מאתגרת משמעותית ונפלאה. המורים והמורות הם אלו הפוגשים את ילדינו מידי יום, וכית חינ

וערכים. תודה והוקרה למורים ולמורות ומעניקים להם מלבד השכלה וידע תמיכה, תשומת לב 
 מהנהלת המועצה, וועדת החינוך וכל הורי וילדי פרדס חנה כרכור. "

 
ההשתתפות בדיונים בשדולה המוקמת היום כי :" סיפה הואידית מן מנהלת בית ספר "מעיינות" 

 "גאים בכן!אנחנו בכנסת הינה אות כבוד אמיתי לשתי המורות ולשני בתי הספר. 
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