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 תושבים והורים יקרים, 

 תש"פ רציתי לומר לכם כמה מילים. רגעים לפני סוף שנת הלימודים

למטפלות, לסייעות לגננות,  -רציתי לומר תודה גדולה בראש ובראשונה לצוותי החינוך ביישובים
 ולרכזים שנמצאים יום יום עם הילדים האהובים שלנו.

ולאלו הדואגים שכולם יגיעו למרות הכל. למועצה שמפעילה  -תנו מגיעים מרחוק לעבוד אלאלו ה
 מערך היסעים נרחב ונענית לבקשותינו גם כאשר הן מרחיקות לכת )במובן המילולי של המילה..(.

ם המובילים של בית הספר היסודי והתיכון, על שיתוף הפעולה שמצעיד רציתי לומר תודה לצוותי
אותנו קדימה יחד.  לצוותים המובילים ביישובים, לוועדות החינוך ולמערכי החוגים שעושים ימים 

 כלילות למען החינוך. יחד הגענו להישגים ויחד קוצרים יום יום את הפירות.

ך הפדגוגי המלווה את מערכות החינוך ביישובים, יחד רציתי להגיד תודה לכל הסובבים אותי במער
אנו נותנים מענה לכל צורך בגן, החל מהצורך הפדגוגי וכלה בצרכים האדמיניסטרטיביים של היום 

 יום.

יחד יצרנו מציאות טובה יותר. יחד נמשיך לצעוד קדימה ולפעול למען ילדינו וליצור עתיד טוב יותר 
 במוסדות המועצה.

כר שפועלים יתיקח המועצה תחת חסותה את ניהול גני הר עמשא בנוסף לגני הכ בשנה הקרובה
  תחת ניהולה. 

אנו מקדמים תהליכי העשרה ושדרוג הסביבה החינוכית ע"י בניית גנים חדשים ושיפוץ המבנים 
 והחצרות בגני המועצה  הקיימים.

המחייה במועצה בדגש כחלק ממהלך מתמשך של המועצה אשר שמה לה למטרה להוזיל את יוקר 
על מגזר המשפחות הצעירות וכחלק מהמאמץ המועצתי הכולל להגן על תושבינו שנפגעו במשבר 

 שח לחודש 1700שח ויעמוד על כ  250בפעוטונים בכ  הבסיסי הקורונה, יוזל שכר הלימוד החודשי
 .)לא כולל הזנה(

 חדשה.זו בשורה נהדרת המגיעה אלינו עם רוחות של סוף השנה והתחלה 

החינוך, שנכנסה השנה לתפקידה וצלחה בהצלחה את  אגףברכה מיוחדת לגב' שושי אורון, מנהלת 
 ההסתגלות למערכת החינוך שלנו ולתפקוד מוצלח בתקופת הקורונה.

תודה גדולה לניר ונגר, ראש מועצה, וליובל מסילתי  וכל ראשי האגפים  על  שותפות  במימוש 
 מטרות החינוך.

 ה לכולנו!!!בריאות איתנ

 שהחינוך תמיד יעמוד בראש מעיינינו, זוהי תבנית נופינו ואלו הם פנינו!

 

 ,ובריאשנה נעים בברכת סיום                                                                                      
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