
אנחנו מודים.ות

למחנכות ולמחנכים



ביום רביעי 09.12.2020, יחול יום המחנך במדינת ישראל.
איננו צריכים יום מיוחד להביע את הערכתנו לציבור המחנכים והמחנכות,

אנו מלאי הערכה בכל יום של חול.
ובכל זאת, בעת הזאת, בחרנו להעלות על נס,

תודות וברכות שהקהילה וההורים בחרו להקדיש לצוותי החינוך של גני תקווה.
 

בכל יום נבחר 20 מילים חמות שילוו אותנו במהלך שבוע זה

אגף החינוך
מועצה מקומית גני תקווה



גן סביון

גן סתוונית

ליבי וכל צוות גן סביון מלי ציפי לבנה תודה ענקית.

אתן רואות את הילדים ונוגעות בכל אחד ואחד.

רואים את הילדים "גובהים"  אתכן ובזכותכן .

לא פשוטה העבודה שלכן ואני כאמא מודה

לכן באמת מכל הלב על ההסתכלות , 

ההבנה והמילה הטובה שאתן נותנות

לעומר ולכלל ילדי הגן

לא מובן מאליו היחס שלכן !

המון המון תודה – אפרת מלינגר

ליעל הגננת, זהבה, שירה ולכל הצוות,

 תודה מיוחדת על מי שאתן ומה 

שאתן בשבילנו. כיף לי לקום בכל בוקר לגן, 

לדעת שאם יש לי בעיה, בשבילי אתן כאן. 

עוזרות, מסייעות, תומכות 

ובשבילי אתן הכי הכי מיוחדות.

בזכותכם אני לומד שירים, יוצר עבודות נפלאות 

ומשחק עם חברים. בשבילי אתם בית, 

חממה,משפחה .
ועל כך תודה!!!

אוהב המון - א.נוקד



תודה למורה גיא צעירי

על האכפתיות, המקצועיות

והמסירות לתלמידים.

ליהי מרום  רצינו להגיד תודה ענקית לאושרת, 

המחנכת המקסימה של ו'1 

מחנכת עם המון אהבה לילדים,

הרבה רצון לקדם ולעזור. 

תמיד מסתכלת על הילדים

בגובה העיניים ומאד קשובה להם.

מור וגיא ההורים של נגה



לסמדי היקרה, תודה לך

על ההשקעה והנתינה האינסופית שלך.

תודה על ההבנה, האכפתיות ועל האמונה

שלך בכל ילד וילדה. 

אין מספיק מילים כדי 

להודות על הנתינה שלך.

איילת טוב

 לכל צוות אריאל היקר!

שמחים כל עך בכל אחד ואחד

מכם שאתם הצוות שלנו!

תודה רבה לכם על ההשקעה!

משפחת בוטבול

 

 
  



תודה לכל צוות בית הספר

על ההתארגנות הנהדרת בימים טרופים כאלה.

על חינוך,

על חיוך ותשומת לב ועל הנתינה לילדים.

תמר לוי

ליאת אהובה, תודה על הכל. 

תודה על כל מה שאת עושה 
עבור עמיתוש שלנו. 

תודה על תשומת הלב היומיומית, 

האכפתיות, ההכלה וההקשבה. 

אוהבים ומעריכים כל יום מחדש.
סער

ֲ



לצוות המחנכים וההנהלה של כתות א

בביס יובלים ובמיוחד לקרן גרטי מחנכת א2 ,

אנו מודים מוקירים ומעריכים 

את המחשבה, העזרה והעידוד מוקירים את

המחשבה בפרטים הקטנים ובהסתכלות

לכל ילד וילד. תודה על העשייה 

וההשקעהבכל ילד וילד

לא מובן מאליו

עומר בלאץ  תודה רבה למערכת כולה.

מערכת אנושית, מכילה, 

אכפתית שמבחינה בכל ילד וילדה.
בר הרנר

   
  



על היותך הרבה מעבר למורה, אתרוג בבית ספר רביבים. תודה לנטע קרמר מחנכת כיתה ב' 
על זה שאת רואה כל תלמיד ותלמידה. 

מרינה פזמעצמך למרות הקושי והמרחק.של לימודים מהבית,  שנתתתודה על תקופה לא פשוטה 

מלא הערכה ותודה להנהלה ולצוות הנפלא, 

התומך שהיה נוכח וקשוב לאורך

 כל התקופה הקשה, 

על תמיכה והשקעה. תודה רבה!
רויטל ברכאל

 
 

 



שרי כהן מחנכת את

הכיתה ואנו מברכים על כך יום יום. 

מורה ערכית, אכפתית כן ירבו!

בתקופה כל כך מורכבת ודינמית

את מצליחה להיות זמניה,
קשובה, יצירתית ובעיקר

לא מוותרת על אף אחד ואחת
דני נחמיאס

תודה על יחס חם, אכפתיות אין סופית 

גם בתקופה מורכבת זו לא ויתרת

על תשומת הלב האישית! 

תודה זה לא מובן מאליו.

אפרת אמסל



מלכה את מחנכת למופת אכפתית

ומאד מרגישה את הילדים. 

רוצה בהצלחת תלמידיה, משקיעה מזמנה 

ע"מ לדבר, לעזור ולתמוך. 

פשוט את אדם מקסים!

תודה שאת מחנכת

את הבן שלי

קרן עובדיה

כשהערכים מובילים והילד נמצא במרכז, 

כשאתה רואה כל ילד כאדם, כאינדיבידואל, 

כשיש הערכה וכבוד, הבנה והקשבה 

אז גם מתרחש תהליך של למידה. 

זה מה שנקרא לחנך, וזה מה שאתה, 

מיכה כהן, עושה כל יום, כל שעה. 

תודה רבה לך והרבה הערכה מכולנו.
שירלי גולדברג


