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מועצת פרדס חנה כרכור מצדיעה 
 לעובדיה המצטיינים

בטקס חגיגי שנערך ביום חמישי האחרון במעמד 
ראש המועצה, חברי מועצה וההנהלה הבכירה 

               -2102לשנת  מצטייני המועצההוכרזו 
 אסולין, שולה דיין ויחיאל וקניןלימור 

, התקיים באולמי "פאר" טקס הענקת אות עובד  מצטיין של מועצת פרדס 31.88.82ביום חמישי האחרון, 
 בו האירוע התקיים במעמד ראש המועצה, חיים געש, חברי המועצה וההנהלה הבכירה ונכחו חנה כרכור.

 ם הזוכים.רבים מעובדי המועצה אשר הגיעו לחלוק כבוד לחבריה

את האירוע הנחתה מנהלת משאבי אנוש, בתיה פרידון, אשר ארגנה את האירוע אשר מתקיים זו השנה 
השביעית. פרידון אמרה בראשית הערב כי זהו ערב שמטרתו להעריך ולהוקיר את עובדי המועצה הטובים 

 אשר משקיעים ממיטב כוחם וזמנם למילוי תפקידם לאורך השנה. ,והמצטיינים

כלל הגשת המלצות על מועמדים ים התבצע במהלך החודשים האחרונים. התהליך ך בחירת המועמדתהלי
על ידי מנהלי האגפים במועצה, ובחינת ההמלצות והמועמדים על ידי וועדה ייעודית בה היו שותפים, גזבר 

אדריכל אריה רפפורט , מנהלת משאבי אנוש במועצה, בתיה פרידון , )יו"ר הוועדה( ומזכיר המועצה, רן גלר
 עמיקם הרפז נציג הציבור בוועדה.  דה וקנין , נציג ועד העובדים וד"רכנציג סטטוטורי בכיר, יהו

עובדים מאגפים ומחלקות שונות וכן צוות העובדות הסוציאליות המטפלות בנושאי  6לשלב הסופי הוגשו 
 משפחה באגף לשירותי רווחה וקהילה במועצה.

מאיר בן במחלקת שפ"ע במועצה, מנהל פינוי  גזם ואשפה הערכה והפרסים הדליק טרם הענקת תעודות ה
 .דוד, נר שני של חנוכה ובירך את ברכות החג בנעימה ייחודית

ראש המועצה, חיים געש פתח  את האירוע בדבריו לעובדים: "אני אוהב אתכם וגאה בכם ומעריך את 
באירוע זה אנו מעניקים את הערכתנו " געש בחום. " אמר המאמץ אותו כולכם משקיעים למען התושבים.

לעובדים אשר גילו הצטיינות יתרה בתפקידם ומכבדים אותם על תרומתם לישוב ולתושבים." געש הדגיש  
המועצה "הון האנושי במועצה,  ועל איכות האת חשיבות השמירה על רמת שירות גבוהה לתושב, 

המסורים, והישוב הינו לפני הכל התושבים המתגוררים בו, המקומית  הינה בראש ובראשונה כלל עובדיה 
 ". , שעה, שעהלהם אנו מעניקים שירות ולהם אנו מחויבים יום יום

למעמד קבלת התעודות והפרסים הוזמנו לבמה ראש מועצת פרדס חנה כרכור, חיים געש, מזכיר וגזבר 
 העובדים יהודה וקנין.המועצה, רן גלר, מנהלת משאבי אנוש, בתיה פרידון ונציג וועד 

את הפרס לזוכה הראשונה שולה דיין , סייעת גני ילדים העניק מנהל מדור גני ילדים באגף החינוך של 
בצמוד לגננת ציפי  81שנים מתוכן  81-,  פעילה בתפקידה כ"רותם"המועצה, אבי אוחיון. דיין סייעת בגן 
מעורבות ויוזמה, מבצעת  ת, מגלה אחריות,הינה סייעת מקצועיפינטו. בדברי ההוקרה צוין כי שולה 

 תפקידה במסירות ומרעיפה חום ואהבה על ילדי הגן.

בנימוקי  .כראש צוות ואחראי אזורבמועצה מועסק במחלקת שפ"ע היחיאל וקנין המצטיין השני הינו 
יוזם  מגלה יכולת תכנון, תיאום וארגון, ,יסודיותביחיאל מבצע משימותיו במיומנות ו הפרס צוין כי 
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התעודה הוענקה לעובד  חסכון ומחויבות לקידום האיכות והמצוינות בעבודה.ומיישם מהלכי שיפור 

 המצטיין יחיאל וקנין על ידי מזכיר וגזבר המועצה, רן גלר.

מנהלת  העניקה אילנה זגול ,מזכירת מדור גני ילדים באגף החינוך ,לימור אסוליןמצטיינת ,את התעודה ל
אגף החינוך במועצה. אסולין תוארה בנימוקי הבחירה כי הינה במובנים רבים "הפנים של מדור גני ילדים" 

עושה מלאכתה נאמנה, במקצועיות, אחריות מסירות ויעילות. מבצעת תפקידה בפנים מסבירות ונעם 
אסולין משמשת דוגמא הליכות  תוך יצירה סביבת עבודה מכבדת ומכובדת. עוד צוין בנימוקי הפרס כי 

 אישית במידותיה האישיות וברמת המחויבות שלה לארגון ולקהל התושבים.

 .מחבריהם לעבודה כל המצטיינים זכו לתשואות מהקהל ולקריאות עידוד מחממות לב

אני שמח וגאה לפתוח את טקס הענקת הפרסים אשר הפך ":  רן גלר מזכיר וגזבר המועצה אמר בדבריו כי
אנו מעודדים  " עוד אמר גלר "סורת. מידי שנה מצטרפים למועדון היוקרתי עובדים נוספים.עם השנים למ

ורוצים להכיר ולהוקיר תודה על המחויבות של עובדים אלו לתפקידם, תפקיד  במועצה שאיפה למצוינות
ש, ברכות חמות למנהלת משאבי אנו " גלר הוסיף"אשר עבורם אינו פרנסה בלבד אלא דרך חיים של ממש.

 על ארגון האירוע המכובד". בתיה פרידון ולוועד העובדים

צריך שכל איש ידע ויבין,  : "נציג ועד העובדים, יהודה וקנין ציטט בפנייתו לעובדים מדבריו של הרב קוק 
שבתוך תוכו דולק נר, ואין נרו שלו כנר חברו, ואין איש שאין לו נר. וצריך שכל איש ידע ויבין, שעליו לעמול 

"  וקנין שילב בין דברי הרב את אור הנר ברבים, ולהדליקו לאבוקה גדולה ולהאיר את העולם כולו. לותולג
"לכל עובד נר, לכל ואמר כי  קוק אשר נאמרו בהקשר לעיתוי האירוע חג החנוכה לציון טקס  ההוקרה 

של המצטיינים עובד ישנו אופק, מטרה ונשמה." וקנין חתם בשם וועד העובדים והבהיר כי " זכייתם 
 כזכייה משותפת של כלל העובדים".

חלוקת תעודות ההוקרה והפרסים היוו יריית פתיחה לחלקו החברתי של הערב אשר כלל  ריקודים 
איכויות וקריוקי מוסיקלי לעובדים. במסגרת הקריוקי התגלה כי בקרב עובדי המועצה חבוי זמר בעל 

אשר הנעים את בקולו ממיטב  אב בית בבית הספר ממלכתי דתי "מורשה",  שירה נדירות. נתנאל מטרי,
 באולם.המרגש והחגיגי  הזמר לעובדי המועצה אשר נשארו עד לתום האירוע 
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