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 ד' אב תשע"ה
 2015יולי,  20
 11925194מס' סימוכין: 

 
 

 נפלא כוחו של אדם המביט בניצן ורואה בו את הפרח. אשרי האדם המבין
 )פתגם אנונימי(  .כי גם הניצן המתקשה להיפתח ראוי לפרוח

 
 לכבוד

 מנהל/ת בית הספר
 נריה אולפנא

 
 שלום רב, 

 

 תכנית התגמול הדיפרנציאלי –ישגים זכיית עו"ה בבית הספר בתגמול בגין הה הנדון:
 הסכם "עוז לתמורה" – העליונותלחטיבות 

 
 

זו השנה השלישית שמשרד החינוך מתגמל בתי ספר שהגיעו לניקוד גבוה על פי מדדי התגמול הדיפרנציאלי. 
 מדדים אלו  בוחנים היבטים לימודיים, חברתיים  וערכיים בחטיבות העליונות.

 
תוצאות החישוב לתגמול הדיפרנציאלי  ההסכם הקיבוצי שנחתם עם ארגון המורים,על פי אני שמחה לבשר לך כי 

לחטיבות העליונות, נמצאו מורי החטיבה העליונה שבניהולך זכאים לתגמול לאור קידום תלמידי החטיבה העליונה 
 ביחס לשנה הקודמת וביחס להישגיהם הצפויים בתחום הלימודי, החברתי הערכי.

 
 הינה  אות  הערכה  למנהיגותך  ולעשייה  החינוכית  המעמיקה  של  צוות  המורים.זכייה  זו  

אני רואה חשיבות רבה בהוקרה והערכה של אנשי החינוך, שמחוללים שינוי, שמקדמים כל אחד מהתלמידים אל 
מודית אישית, מעבר ליכולותיו הצפויים, שמשפיעים ותורמים לעיצוב עתיד תלמידיהם ומביאים אותם להצטיינות לי

 חברתית וערכית.
 

 התגמול  הדיפרנציאלי, הוא  הזדמנות  להעביר  הוקרה  זו  גם  למעשה.
 

 .   2     -החטיבה  העליונה  דורגה  בקבוצת  העשירון  ה  
 
 

 אני  מברכת  אותך  על  הנהגת  בית הספר  ואת  כל  הצוות  החינוכי  על  עמלכם  האישי  והמשותף  שנשא  פרי.
 

                                                                
 יישר  כוחכם!                                                                                         

 בברכה חמה ובהערכה,
                                                                                          

                                                                                                                  
 

                                                                             
 דסי בארי                                                                                                                       

 מנהלת האגף                                  
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          העתק:
 מר נפתלי  בנט, שר החינוך

 המנהלת הכלליתגב' מיכל כהן, 

        למנהלת הכלליתמשנה הגב' גילה נגר, 

 מר אריאל לוי, סמנכ"ל בכיר ומנהל המינהל הפדגוגי

 מר אייל רם, סמנכ"ל ומנהל מינהל עובדי הוראה

 משה שגיא, סמנכ"ל בכיר למינהל, כלכלה ותקציביםמר 

 מר רן ארז, יו"ר  ארגון המורים

 מנהלי המחוזות

      מר יאיר שרלו, מדריך ארצי תגמול דיפרנציאלי, אגף עי"ס.
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