
 
 

על זכייתה , 1'אלדר בן שושן מכתה יבברכות לתלמידה 
 -באות היחודי 

 
 רמון אילן ש"ע ומנהיגות מצויינות, לאיכות האות

 
עם קבלת החוזר לאחר . 'בכתה ז" גלים"התחילה את לימודיה בבית ספר , תושבת עתלית,אלדר 

, זיוה פרז' הגב, התקבלה החלטה פה אחד על ידי מחנכת הכתה, חשיבה לא ארוכה במיוחד

 .לקחת חלק בפרויקט הייחודי –ואנוכי שאין מתאימה יותר מאלדר 

התרומה  ,באישיותה הנפלאה. לאורך השנים אלדר שמשה דוגמא ומופת לתלמידים רבים

צון למצות את יכולותיה הלימודיות והאישיות לאורך כל והר החברות האמיתית ,התמידית

 .הדרך

ומסתבר שלאורך כל שנותיה במערכת החינוך , אלדר הינה בין מקימי שבט הצופים בעתלית

מארגנת ובעיקר תורמת מזמנה ומיכולותיה הנפלאות בהובלה , יוזמת, היתה מובילה חברתית

 .ובמנהיגות

מועמדים  2222מבין , התקבלה החלטה .2.1.1האחרון ' וביום ה, ךלא רק אנחנו חשבנו כולראיה 

 . 8נבחרו  ,השנה

  .אלדר היא אחת מהןו, מצטיינים 8נבחרת של 

 . והרבה אפיקים חדשים יפתחו בפני הנבחרת המצוינת, נבחרת שתלך ותתגבש עם הזמן

וחוף הכרמל  בפרט  עתליתלקהילת , לא רק לנו אלאגאווה גדולה כי אנו חשים , מיותר לציין

 .בכלל

 !!ישר כח

 

  :כמה מילים על קרן אילן רמון 

 -דוגמא אישית למנהיגות איכותית ולמצוינות, לכל אורך דרכו, שנתן, ל"ש אילן רמון ז"האות ע

 .בעשייתו ובהישגיו, באישיותו

 8. בארץ הנוער בני בקרב והמנהיגות המצוינות, האיכות עידוד שמטרתו ארצי הנצחה מפעלזהו 

 .תעודות הצטיינות ומלגות שנבחרים מקבלים ,בני הנוער המצטיינים 

האגף לחינוך על יסודי במשרד החינוך מפיץ בין כל מנהלי התיכוניים בארץ חוזר : תהליך השיפוט

אשר הגדילו לעשות ', על תלמידי יב( בפורמט מפורט וקבוע מראש)ובו בקשה להעביר המלצות 

בהתנדבות בקהילה לאורך שנים ושלא על מנת לזכות בפרס וניחנים בכישורי  ,בתחום הלימודי

 .מנהיגות

מצטיינים מופיעים  06. אשר דנות בכל אחד מהתלמידים, מומלצים מועברים לועדות מחוזיות 06

ובעלי תפקידים בכירים בתחומי , בפני ועדת שיפוט ארצית המורכבת מנציגי משפחת רמון

 . ל"החינוך וצה, התעשייה



המגזר התעשייתי יחד עם מערכת החינוך , בו אנו ומשפחת רמון, האירוע הינו ייחודי בישראל

ל מצדיעים לאיכות כערך לאומי ומציינים תלמידים שפעלו שלא על מנת לקבל פרס אלא "וצה

 .מתוך תחושה של מחויבות

 

לים על נס את ערכי הינו מפעל בו אנו מצדיעים ומע, אילן רמוןעל שם  האות לאיכות ולמצוינות

אשר מהווים דוגמא ומופת , המנהיגות והאיכות בקרב בני הנוער בישראל, היזמות, המצוינות

.לערכים נעלים אלה שלא על מנת לקבל פרס אלא מתוך תחושה של מחויבות  

  

רצון לתרום לחברה בה  -ויותר מכל , בעל כושר מנהיגות, שמהווה עבורנו סמל לעשייה אילן רמון

מאפשר לנו גם לאחר מותו להמשיך ולעודד את בני הנוער לאותם ערכים שמהווים את , ייםאנו ח

.יצרנית ומשגשגת, אבני היסוד בחברה דמוקרטית  

 

. 
 

 ,בברכה

 יוליה ארגמן

 מנהלת בית הספר


