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 פירותיך  מתוקים, צלך  נאה, אמת  המים  תחתיך,  -אילן, במה  אברכך  " אילן  
 יהיו  כמותך "  -נטיעותיך  שיטעו  ממך    שכל -אלא  

             
  

                                                                                                                                                 לכבוד

                                               Aliza@brener.org.il      עליזה  אילן  מר / גב'  

 החינוך  מחלקת/ת  מנהל

 מועצה  אזורית  ברנר

 שלום רב,

 שנת  תשע"ו   -ההישגים   בגין  בתגמול  של  הרשות  המקומית הספר  תי עו"ה בב זכיית הנדון:          

    זו השנה הרביעית שמשרד החינוך מתגמל בתי ספר שהגיעו לניקוד גבוה על פי מדדי התגמול הדיפרנציאלי. 

 מדדים אלו  בוחנים היבטים לימודיים, חברתיים  וערכיים בחטיבות העליונות.

 י  המורים.זכייה  זו  הינה  אות  הערכה  רבה  למנהיגות  ולעשייה  החינוכית  המעמיקה  של  המנהלים  צוות

אני רואה חשיבות רבה בהוקרה של אנשי החינוך, שמחוללים שינוי, שמקדמים כל אחד מהתלמידים אל מעבר 

ליכולותיו הצפויים, שמשפיעים ותורמים לעיצוב עתיד תלמידיהם ומביאים אותם להצטיינות לימודית אישית, 

  חברתית וערכית.

תי הספר שלא זכו בתגמול השנה, נאמנים לשליחותם החינוכית, יחד עם זאת אבקש שתשימו לב לכך שגם כל יתר ב

 משקיעים מאמצים מערכתיים ופרטניים רבים לקדם כל תלמיד בתחומי הלמידה, החברה והערכים.  

מורי  בתי הספר הזוכים  למענק, יזכו למענק חד פעמי )ביחס להיקף משרתם( שישולם במשכורת חודש אוגוסט 

 )ח( שבהסכם עוז לתמורה.   36, בהתאם לסעיף  2016

 מענק.בשזכו  השנה    של  הרשות  המקומיתאני  שמחה  להעביר  לך  במצורף  את  רשימת  בתי  הספר  

 
 

,בברכה  חמה  ובהערכה  רבה                                                                                                                                         
 

 
 דסי  בארי                                                                                                                                                                  

 מנהלת האגף                                                                                                                                                              
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סמל 
 פיקוח מגזר ישוב שם מוסד מוסד

רמת 
 הערות תגמול

 מקיף אזורי ברנר 770065
 גבעת ברנר

 4 ממלכתי יהודי
זכו  גם  בתשעג,  

 בתשעה.

http://www.gov.il/
mailto:high-school@education.gov.il
mailto:high-school@education.gov.il


 

 

 

 

                                                                                                                            העתק:

                                                                                          מר נפתלי  בנט, שר החינוך

                                                                                                       גב' מיכל כהן, מנכ"לית

        גב' גילה נגר, משנה למנכ"לית

 מנכ"ל בכיר ומנהל המינהל הפדגוגיל לוי, סמר אריא

 סמנכ"ל ומנהל מינהל עובדי הוראה מר אייל רם,

 ר אבי קמינסקי, יו"ר איגוד מנהלי מחלקות החינוךמ

 ארצי תגמול דיפרנציאלי, אגף עי"סמר  יאיר שרלו, מדריך 
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