
  
  
  

קריית החינוך  – ה"מסיבת סיום מחזור מ
  17.5.12 –" אורט"

  
  

 ה"בוגרות ובוגרי מחזור מ  

 הורים ואורחים יקרים 

 חברי מועצת העיר , סגני ראש העיר 

 מר עזרא חכם, ל העירייה"מנכ  

  מר עמי ראובן, החינוך בעירייה אגףמנהל 

 מר רמי פורת, "אורט"ל קריית החינוך "ידידי מנכ  

 מר אשר צהובני, חטיבה העליונהמנהל ה, מורי  

 ועובדי המנהלה מורי בית הספר  

 אורט"מנהלת האזור ברשת , ר לאה קליינמן"ד"  

 מפקח בית הספר מטעם משרד החינוך, מר זלי מרון 

 ר ארגון נשי אורט"יו, ר זהבה תנא"ד 

 ב"מרכזת שכבת כיתות י, מיכל קפון' גב  

 רץ שהכניס רוח הנמר "ועד ההורים של קריית החינוך בראשות היו

  דורון מרקוביץ, חדשה של עשייה

  

קריית " אורט"את לימודי בבית הספר גם אני סיימתי שנים  30 לפני

להימנות עם בוגרי . כבוגר ,במקום בו אתם ניצבים אז עמדתי .ביאליק

אתם מסיימים לימודיכם באחד ממוסדות החינוך . בית ספרנו זוהי גאווה

מטען עמכם  ותישאתכם לדרך החדשה בצא. הנחשבים והמוערכים בארץ

   .ורגעים בלתי נשכחים חוויותחינוכי ומטען ערכי בצד 

  



נמשכת ההצלחה הבית ספרית אתם מסיימים לימודיכם בשנה בה 

. ב"וממשיך הגידול בשיעור הזכאים לתעודת בגרות בין מסיימי כיתות י

 בשיעור הזכאים ונתוני 15%עלייה של  ההאחרונות חל שניםהש בשלו

הישגי בחינות . ביותר בתולדות בית הספר יםהגבוההשנה האחרונה הם 

מתלווים להשקעות חסרות תקדים של העירייה במערכת  ,הבגרות

אולם בכל זאת אציין את ההקצאה , אותן לא המקום למנות כעת, החינוך

שעות תגבור להכנת תלמידי בית הספר לבחינות  3,000המשותפת של 

  .הבגרות

  

  :זדמנות זאת להביע תודה והוקרהאני מבקש בה

  

ים שינוי חוללמומסירות בנחישות ש, רמי פורתמר , למנהל קריית החינוך

  .מוקירים את העשייה החינוכית שאתה מובילאנו  .בבית הספר לטובה

  

מיכל ' גב, ת השכבהלמרכז, לצוות המוריםולהצדיע אני מבקש להודות 

כל מה על שנתתם  מנהל החטיבה העליונההמגמות וללמרכזי  ,קפון

  . לתלמידינו, לילדינושניתן לתת 

  

והם הנשמה  שדואגים לכל לעובדי המנהלה אני מוקירמיוחדת תודה 

  .היתרה של בית הספר התיכון אורט על שם פיינשטיין

  

על את בית הספר עבורנו המנהלת  "אורט"לרשת אני מבקש להודות 

   .שיתוף הפעולה רב השנים

  

הניצבים כאן הערב גאים ונרגשים שעה  ההוריםודה מיוחדת לכם ת

 .שנות לימוד ועומדים ערב פרק חדש בחייהם 12שילדיכם מסיימים 
 קבלו הערכתי על , 'בראשות דורון מרקוביץ ההורים חברי ועד, לכםו

  .כם החיובית והיוצרתמעורבות

  



  

ר של אז לנוער נוהגים להשוות את הנוע, אני פונה אליכם בוגרות ובוגרים

בזכותכם קריית  .אתם דור מצוין: בביטחון של היום ואני יכול לומר לכם

ל הוא "לצהבהם המתגייסים ביאליק נמנית עם הישובים ששיעור 

אני . וטיבציהפתנות ומחדור שא, אתם נוער ערכי. בארץ כולההגבוהים מ

 שוחר טובמאוד גאה בכם וגאה לעמוד בראשות עיר שהתברכה בנוער 

  .כל כךאיכותי ו

  

 ,בהן אני מאחל לכם הצלחה ,בחינותהבתום , בחודשים הקרובים

כשתשובו . מרתק ומוצלח, אני מאחל לכם שירות נעים. ל"תתגייסו לצה

תשובו . המצויה בתנופת עשייה ופיתוח ו עירמצאלכאן בתום שירותכם ת

לפנות , ראו בי כתובת לכם. קריית ביאליקאל הדברים הטובים הקורים ב

  . גם במהלך שירותכם הצבאי, אלי בכל דבר ועניין

  

קריית ביאליק היא הבית : ל זכרו"ערב סיום לימודיכם וגיוסכם לצה

השם ישמור אתכם בצאתכם . קריית ביאליק אוהבת אתכם –שלכם 

 .מעתה ועד עולם ובבואכם


