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  1120 ביוני 92  -"קדימה "בית ספרטקס סיום 
  

  ב"מבוגרי מחזור , תלמידות ותלמידים יקרים
  בית הספר ת מנהל-מר יוסי חלואני

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

   ההורים חברי הנהגת
  ! יקרים ומתנדביםהורים, עובדים, מורים

  
, קדימהספר ה פועל בית תחומהשב, ר עיותראשב עמודאני גאה ומאושר ל

 לבנו ים הממלאם הולכת ומתארכתהישגירשימת היכול לזקוף לטובתו 

  .גאווה

  

להצלחה  את בית הספר נהיגשמ ,יוסי חלואנימר  -מנהל בית הספרלתודה 

תחת שרביט ,  רבהאנו מביטים ומלווים עשייתך בהערכה. בחדוות עשייה

, תולסגני  תודה. העירהם תפארתגיו ניהולך נוסק בית הספר לגבהים והיש

 עובדי בית הספרל ,םמוריל ,צוות ההנהלהל, לריסה גורבנקו וקרן דדיה' גב

על החום והאהבה שאתם , על עבודתכם המקצועית והמסורה, ולמתנדבים

   .עמוקהוהערכה  אנו מוקירים לכם תודה .מרעיפים בנדיבות על ילדינו

  

יששכר אזולאי ואורית , זי שניידרמ ההורים ובראשם נהגתהתודה לחברי 

  .  בית הספרל ולכל ההורים אשר תורמים מזמנם ומרצם  המסייעיםלביא

  

מלאי , מביט בכם יפים כל כך, כםלצדאני עומד כאן ,  יקריםבוגריםבוגרות ו

המהווה את ,  דור מוכשר ובעל יכולות אדירות  אתם.חן ורבי קסם אישי

יומה של חברה יצרנית ומתפתחת שהוא הבסיס להמשך ק, ההון האנושי

בבית כי תשכילו להשתמש בידע ובערכים שרכשתם , אני מאמין  .במדינתנו

 ובאותה מידה  קידומכם בעתידלהתפתחותכם ול שיסייע, באופן יעילהספר 

  . אני גאה בכם.בה אתם חייםוהעיר תתרמו לחיזוקה וביסוסה של החברה 



 2

  

גשתי אתכם לא אחת במהלך במרוצת שנת הלימודים פ, תלמידים יקרים

אני מלווה .  והתבשמתי מחוכמתכם ומתבונתכםביקוריי הרבים בבית הספר

שתשאפו גבוה ותגשימו כל , אתכם בתפילה ובצפייה שתצלח דרככם

  .משאלות לבכם לטובה

  

. אתם מסיימים את חממת בית הספר היסודי ועוברים אל חטיבת הביניים

קיבלנו , השנה. המעבר מן הסתם מלווה על ידכם בחשש לצד תקווה גדולה

שתי כי , מהן עולה, ב של משרד החינוך"בגאווה את הישגי בחינות המיצ

מן הממוצע הארצי והמחוזי חטיבות הביניים בעיר רשמו הישגים הגבוהים 

כי גם אתם תתרמו תרומתכם להמשך , אני משוכנע. יםה אחוזשרבע

  . הצלחותיה ולשיפור הישגיה של מערכת החינוך בעיר

  

 הן חלק ,בשעריהן תיכנסו בשנת הלימודים הבאה, חטיבות הביניים

באחרונה פרסם משרד החינוך את ציוני בחינות . מהחינוך העל יסודי בעירנו

סף במספר הזכאים לתעודת בגרות באורט כי חל גידול נו, הבגרות מהם עולה

 מתלמידי התיכון בעיר זכאים לתעודת 70% -כ. קריית ביאליק וביישוב

  .בקריית ביאליק מחנכים להצלחה. ח" בשנת תשס58%בגרות לעומת 

  

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

מיליון שקלים  63 -למעלה מל תקציב החינוך של העירייה העומד השנה ע

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

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

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

נבנה חדר חושים ; המבניםנצבעו מעטפות : ספרכם נהנה מהשקעות אלה
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נבנה גן משחקים ; הוקמה פרגולת הצללה; נרכש ציוד ספורט רב; סנוזלן

  .מגרש חניה ברחוב גד+ והוקם מפרץ חניה להעלאת והורדת תלמידים 

  

 ובטוחה אני מאחל לכולכם חופשה נעימה, בוגרות ובוגרים יקרים לי מאוד

קריית ביאליק : זכרו. נמשיך לפעול למענכם ולרווחתכם שבמהלכה ,בדרכים

 .עלו והצליחו . קריית ביאליק אוהבת אתכם–היא הבית שלכם 
 


