
  
  
  

 קריית החינוך –ב "מסיבת סיום מחזור מ
  2.5.09 –" אורט"

  
  

  ב"בוגרות ובוגרי מחזור מ •

  הורים ואורחים יקרים •

  בכירי העירייה ומנהליה, חברי מועצת העיר, סגני ראש העיר •

  מר עמי ראובן, מנהל מחלקת החינוך בעירייה •

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

  מר אשר צהובני, ה העליונהמנהל החטיב, מורי •

   ועובדי המנהלהמורי בית הספר •

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

  שוש לב רן' גב, ר הנמרצת"ועד ההורים של קריית החינוך בראשות היו •

  קהל נכבד •

  

 61 -  איש את חגיגת יום העצמאות ה15,000 - למעלה מכאן גדשו , לפני שלושה ימים

מהקריה ומחוצה שמחים ומרוצים , טוביםון רב של תושבים המ. למדינת ישראל

 תלמידי בית ,אתם .היפה והמושקעת בקריות, ת העצמאות הגדולהנהנו מחגיג, לה

. האמנים שיופיעו ב יום העצמאות בחרתם במסגרת משאל שקיימנו את הספר

  .לכםתודה .  להובילתזרוכם ביאליק חסיועב. הצלחתם בגדול -בחרתם מצוין 

  

  אזעמדתי .קריית ביאליק" אורט"סיימתי את לימודי בבית הספר  שנים 27י לפנ

אתם . להימנות עם בוגרי בית ספרנו זוהי גאווה. כבוגר ,במקום בו אתם ניצבים

בצאתכם . מסיימים לימודיכם באחד ממוסדות החינוך הנחשבים והמוערכים בארץ

 ורגעים בלתי וויותחמטען חינוכי ומטען ערכי בצד  עמכם ותישאלדרך החדשה 

  .נשכחים

  

אני מבקש . היא ידועה לכםבבית הספר חובקת עולם והעשייה החינוכית והערכית 

  :בהזדמנות זאת להביע תודה והוקרה

  



שינוי בבית הספר וביל משרון ובנחישות ישבכ, רמי פורתמר , למנהל קריית החינוך

וכבר היום , מצויןוניהול אתה איש חינוך , רמי. והוא זוכה לאמון ולגיבוי מלא שלנו

  .אנו יודעים להוקיר נכונה את עשייתך החינוכית

  

למרכזי השכבות והמגמות ולמנהל , לצוות המוריםולהצדיע אני מבקש להודות 

מלאכת המורים אינה . לתלמידינו, על כל מה שנתתם לילדינו החטיבה העליונה

   . בשבילנו אתם הטובים מכולם.קלה

  

 שדואגים לכל  לעובדי המנהלה של בית הספרמיוחדת והרבה אהבהתודה 

  .האדמיניסטרציה והלוגיסטיקה

  

 על המנהלת את בית הספר במקצועיות רבה" אורט"אני מבקש להודות לרשת 

   .שיימשך וישגשג, שיתוף הפעולה רב השנים

  

 חברי ועד, לכם ו.לתת שאפשר כל לילדיכם שנתתם על תודה מיוחדת לכם ההורים

  .מגלים מעורבות ואכפתיות רבהאתם שתודה , ההורים

  

נוהגים להשוות תמיד את הנוער של אז לנוער של , אני פונה אליכם בוגרות ובוגרים

, אינכם נופלים מקודמיכם –אתם דור מצוין :  בביטחוןהיום ואני יכול לומר לכם

   .בתחומים רבים אתם עולים עליהם, נהפוך הוא

  

 , בהן אני מאחל לכם הצלחה,ום בחינות הבגרות והגמרבת, בחודשים הקרובים

אני מאחל לכם שירות . הערכי והמוסרי מכולם, לצבא החזק -  ל"תתגייסו לצה

מתפתחת  ו עירמצאכשתשובו לכאן בתום שירותכם ת. מרתק ומוצלח, נעים

גם במהלך שירותכם , לפנות אלי בכל דבר ועניין, ראו בי כתובת לכם. ומובילה

  . הצבאי

  

 גלעד שחרורו של החיילל תפילה אנו נושאים ,במעמד שמח ומרגש זה, גם הערב

כעם וכבני ,  אנו כמדינה.שעדיין לא שב מן המשימה שאליה יצא בשליחותנו, שליט

  .בן יקר, לרגעאותך אדם איננו שוכחים 

  



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

 מעתה ועד השם ישמור אתכם בצאתכם ובבואכם.  אוהבת אתכםקריית ביאליק

 .עולם


