חברי קהילת גבעת שמואל,
צוותי החינוך ,הורים ותלמידים יקרים,
אני גאה ונרגשת לחתום את שנת הלימודים תשע"ט .שנה זו הייתה ברוכה בעשייה
ובלמידה משמעותית .שמנו במרכז העשייה את הפדגוגיה ,הצטרפנו לערים אוטונומיות,
צוותי החינוך עסקו בפיתוח תכניות לימודים בין-תחומיות ודרכי הוראה מגוונות
המקדמות את מעורבותם של התלמידים בלמידה.
כמו כן ,בחרנו לראות את נתוניהם האישיים של כל תלמיד ותלמידה ולהתאים את
מסלולי ההוראה לצורכיהם .נתנו שעות רבות של מערך מסייע ,פתחנו מרכזי למידה לתגבור לימודי והכנה
לבחינות הבגרות ,נתנו מענה לתלמידים לקויי למידה והוריהם במרכז מתי"א ,תגברנו שעות סיוע לעולים
חדשים ופתחנו את מרכז "אופק" לתלמידים מחוננים ,מוכשרים ומצטיינים .אנו ממשיכים לראות את צרכיו
הייחודיים של כל תלמיד ותלמידה בעיר ועושים מאמץ רב לרווחתם של תלמידי החינוך המיוחד .חשוב לנו
להחזירם הביתה ,ולכן פעלנו יחד עם משרד החינוך לפתיחת מסגרות לחינוך מיוחד בבית!
בשנת הלימודים תשע"ט המשכנו להעמיק את הקשר עם מוסדות אקדמאים ולראות בחזון החינוכי של
עיר אוניברסיטאית כוכב צפון עבורנו אנשי החינוך .אנו גאים על פתיחת מסלולי הכשרה למורים אצלנו
בעיר  -יחד עם סמינר הקיבוצים ואוניברסיטת בר אילן ועל השתלבותם של סטודנטים במערך ההוראה והתגבור
בבתי הספר .אנו גאים בכך שעירנו נבחרה להקים בה תחנת חלל לקליטת מידע מלוויינים בשיתוף סוכנות
החלל הישראלית.
היום תלמידים יקרים ,אתם קוצרים את פרי עמלכם .תעודות הסיום הינן תעודות המסכמות את הישגכם
לשנה זו אולם ,צריך לזכור כי צמיחתה של מערכת החינוך אינה נמדדת רק בהישגים הלימודיים ,אלא גם בעשייה
חברתית ואזרחית למען הקהילה והמדינה .לאורך השנה זכינו לשפע של פעולות ויוזמות שלכם התלמידים
למען תושבי הקהילה בגבעת שמואל ועל כך אנו גאים בכם!
לסיום ,אני מבקשת להודות באופן מיוחד למנהלי בתי הספר ,לצוותי הניהול ,לגננות ,למורים ,לסייעות ,למלווים
בהסעות ולעובדים ,על מסירותם ,נחישותם ותרומתם למען הצלחתה של מערכת החינוך בעירנו כמובילה,
כמתקדמת וכחדשנית.
תודה מיוחדת לראש העיר ,יוסי ברודני ולחברי המועצה על הבחירה לשים את החינוך בראש סדר העדיפויות
העירוני ,תודה למפקחות ולמפקחי משרד החינוך במחוז מרכז על הליווי המקצועי והתמיכה לאורך כל הדרך.
תודה להנהגות ההורים על השותפות ,לעובדות אגף החינוך ולעובדי האגפים בעירייה על השירות המקצועי
והמתקדם ואחרונים חביבים תודה לכם התלמידים המממשים יום יום את החזון החינוכי – בנוכחותכם ,בלמידתכם
הרצינית ובעיקר בעשייתכם למענם של אחרים.
בברכת חופשה נעימה ובטוחה,
אתי דהן ,מנהלת אגף החינוך
עיריית גבעת שמואל

שנת לימודים תשע"ט

