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  1120 ביוני 22  -"ם"רמב "בית ספרטקס סיום 
  

  ל העירייה"מנכ, מר עזרא חכם
   חינוךאגף מנהל -מר עמי ראובן

  בית הספר ת מנהל-בתיה לינדנפלד' גב
  . ועד ההורים וחברי הועדר" יו-רון אבומר 

  !הורים ובוגרים יקרים, עובדים, מורים
  

היכול ם "רמב ספר  פועל ביתתחומהשב, ראש עירב עמודאני גאה ומאושר ל

לא רק בצד הלימודי אלא  ,ם הולכת ומתארכתהישגירשימת לזקוף לטובתו 

  .במיוחד בכל הקשור למעורבות החברתית והקהילתית

  

שמנווטת את בית הספר  ,בתיה לינדנפלד' גב - בית הספרתמנהללתודה 

על , עובדי בית הספרל וםמוריל ,צוות ההנהלהל תודה. בחדוות עשייה

על החום והאהבה שאתם מרעיפים בנדיבות , המקצועית והמסורהעבודתכם 

  . אנו גאים בכם ומוקירים לכם תודה עמוקה.על ילדינו

  

מהווה את היסוד להצלחת בית הספר ה היא מלאכת קודש תכםעבוד

  . ומערכת החינוך בקרית ביאליק

  

  ולכלל ציבור  הנפלאיםלחברי הועד , מר רון אבור ועד ההורים "תודה ליו

ההורים אשר תורמים מזמנם ומרצם לקידום תהליכים חברתיים בבית 

  .  הספר

  

מלאי , מביט בכם יפים כל כך, אני עומד כאן מולכם,  יקריםבוגריםבוגרות ו

 דור מוכשר   אתם.תבונתכםמ ומתבשם מחוכמתכם וחן ורבי קסם אישי

שהוא הבסיס להמשך , המהווה את ההון האנושי, ובעל יכולות אדירות

כי תשכילו , אני מאמין  .ומה של חברה יצרנית ומתפתחת במדינתנוקי

 שיסייע, באופן יעילבבית הספר להשתמש בידע ובערכים שרכשתם 
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 ובאותה מידה תתרמו לחיזוקה וביסוסה  קידומכם בעתידלהתפתחותכם ול

  . אני גאה בכם.של החברה בה אתם חיים

 -ל הצטיינות יתרה ל תעודות עבתחילת השבוע חילקתי זו השנה השלישית

 ובהם תלמידים בית הספר מהם תלמידי 8. בתי הספר בעירמ תלמידים 246

  .שצוינו על עשייתם החברתית

  

מפי שניים את ביותר הכפלנו , מתוך אהבה גדולה אליכם, עבורכם ולמענכם

מיליון שקלים  63 -למעלה מתקציב החינוך של העירייה העומד השנה על 

בנוסף על סכום . כאשר נכנסתי לתפקידי מיליון שקלים בלבד 30לעומת 

שיפוץ נרחב ל מיליון שקלים 20 בשנתיים האחרונות הוספנו עוד, עצום זה

  .כמוהו לא הושקע מעולםסכום , של בתי הספר וגני הילדים בקריה

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

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

  .ואני מברך על כך

  

כי חל גידול , להבימים אלה קיבלנו את ציוני בחינות הבגרות בקריה מהם עו

 -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 "קיבלנו בגאווה את הישגי בחינות המיצ, השנה

ה אחוז במקצועות האנגלית והמדעים שהיו גבוהים בשמונה עד עשר

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

  .בקריית ביאליק מחנכים להצלחה
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בשנת הלימודים היוצאת הנהגנו לראשונה בקריית ביאליק , תלמידים יקרים

פרויקט זה יימשך ',  ט–' השאלת ספרי לימוד בבתי הספר לתלמידי כיתות א

  .בים קורים בקריית ביאליקדברים טו, אכן. ואף יורחב

  

נמשיך לפעול  שבמהלכה , ובטוחה בדרכיםאני מאחל לכולכם חופשה נעימה

 קריית –קריית ביאליק היא הבית שלכם : זכרו. למענכם ולרווחתכם

 .עלו והצליחו .ביאליק אוהבת אתכם
 


