
  19.6.11 –יסודיים על ערב הצדעה לתלמידים מצטיינים בתי ספר 
  

  תלמידות ותלמידים מצטיינים

  ל העירייה" מנכ-מר עזרא חכם

  חינוךאגף ה מנהל -מר עמי ראובן

  מר רמי פורת -ל קריית החינוך"מנכ

  ל רשת אורט" סמנכ-ר אלי איזנברג"ד

  ר דוד אסידו" ד-מנהל חטיבת הביניים דפנה

  אביגיל גרינברג'  גב- הביניים אפקמנהלת חטיבת

  ר ועד ההורים המוסדי" יו-שושי לב רן' גב

  ! יקריםאורחיםהורים ו, מורים

  

שבמערכת החינוך שלה מאות תלמידים , ראש עירב עמודאני גאה ומאושר ל

  . החברתית והקהילתיתםמעורבותהמצטיינים בהישגיהם הלימודיים וב

  

אני .  בתהליכי העצמה והתחדשותמערכת החינוך בקריית ביאליק נמצאת

שבחדוות עשייה מובילים את , מבקש להודות למנהלי בתי הספר בקריה

על עבודתכם , מערכת החינוךעובדי ל וםמורי לתודה. תלמידינו להצלחות

על החום והאהבה שאתם מרעיפים בנדיבות על , המקצועית והמסורה

ודה למנהל אגף ת.  אנו גאים בכם ומוקירים לכם תודה עמוקה.ילדינו

  .שמנווט את ספינת החינוך העירונית בכישרון, מר עמי ראובן, החינוך

  

ומתבשם מלא גאווה ושמחה אני מביט בכם , תלמידות ותלמידים מצטיינים

המהווה ,  דור מוכשר ובעל יכולות אדירות  אתם.תבונתכםממחוכמתכם ו

 ומתפתחת שהוא הבסיס להמשך קיומה של חברה יצרנית, את ההון האנושי

 לחיזוקה וביסוסה של החברה וםתראתם הדור שיכי , אני מאמין  .במדינתנו

    .בה אתם חיים

  

  



  

  

תלמידים על הצטיינות יתרה ל  תעודותאני מעניק בה לישיתזו השנה הש

 נבחרו למעמד מרגש זה א"עבשנת הלימודים תש. שנבחרו כטובים מכולם

 בשל הישגיהם הלימודיים ואחרים ,בעירתשעת בתי הספר מ , תלמידים246

  . עשייתם החברתיתבשל

  

בבתי הספר " אופק חדש"בשנה הנוכחית הפעלנו בהצלחה את תוכנית 

תוך תוספת של מאות שעות לימוד פרטניות , היסודיים ובחטיבות הביניים

החליט שר , בשנת הלימודים הבאה. לתלמידים בכל אחד מבתי הספר

 תורחב גם לכל גני הילדים בקריית ביאליק כי תוכנית אופק חדש, החינוך

  .ואני מברך על כך

  

כי חל גידול , בימים אלה קיבלנו את ציוני בחינות הבגרות בקריה מהם עולה

 -כ. נוסף במספר הזכאים לתעודת בגרות באורט קריית ביאליק וביישוב

. ח" בשנת תשס58%ע לעומת " מתלמידי התיכון בעיר זכאים בשנת תש70%

ב של חטיבות הביניים בעיר "יבלנו בגאווה את הישגי בחינות המיצק, השנה

במקצועות האנגלית והמדעים שהיו גבוהים בשמונה עד עשרה אחוז 

. תוצאות ראויות לציון נרשמו גם בבתי הספר היסודיים. מהממוצע הארצי

  .בקריית ביאליק מחנכים להצלחה

  

עבדתם קשה והיום ולמדתם לאורך כל השנה , מצטיינות ומצטיינים יקרים

אתם מופת ודוגמא לכל תלמיד ותלמידה . אתם קוטפים את פרי עמלכם

תלמידות ותלמידים רבים עשו חיל , ילדים יקרים. בעיר קריית ביאליק

  . אתם עליתם על כולם. בלימודיהם ובהישגיהם המצוינים

  



נמשיך לפעול שבמהלכה , אני מאחל לכולכם חופשה נעימה ובטוחה בדרכים

 קריית –קריית ביאליק היא הבית שלכם : זכרו. כם ולרווחתכםלמענ

 .גאה בכם ואוהב אתכם .ביאליק אוהבת אתכם


