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  אד-2376לש

  10.01.12 – ל"ז פיינשטיין זאב שם על אורט התיכון הספר בית קריאת טקס

  

 מרגש יום זהו. פיינשטיין משפחת וכל הבנות, נורית עבור רק לא מרגש יום הוא הזה היום
 כל עבור מאוד ומרגש. בקריה החינוך מערכת בחיי מרגש יום, ביאליק קרית העיר של בחייה

  .וחברים תלמידים, מורים – זכרו מוקירי
  

. היטב אותו זוכר אני אולם, שלי מורה היה לא אמנם הוא. תלמיד בהיותי עוד הכרתי זאב את
 הספר בית מנהל ושל ל"ז קרלינר צבי המנוח העיר ראש של לצדם התייצב, בוקר מידי

  ".אורט "התיכון הספר בית בשער התלמידים פני בקבלת, א"יבל ארגוב מנחם, המיתולוגי
  

 קריית ל"כמנכ מעמדו את ביסס אט ואט ארגוב מנחם של הגדולות בנעליו זאב נכנס יםלימ
  .עצמו בזכות ומוערך מצליח, "אורט "החינוך

  
 קבוצת בזכות השאר בין, למרחוק הספר בית של שמו יצא הספר בית ל"כמנכ כהונתו בתקופת

 זה מרשים הישג דלצ. תיכוניים ספר לבתי העולם באליפות שזכתה הספר בית של הכדורסל
 את שהפכה, הענפה החינוכית העשייה ועל הלימודיים הישגיו על רבה להוקרה הספר בית זכה

 תלמידי מאות. חיפה במחוז החינוך של הדגל לספינת ביאליק קרית" אורט "החינוך קריית
  . ספרי הבית הייחוס על בגאווה הצבענו הבוגרים ואנו הספר בית שערי על התפקדו חוץ

  
 והיה רמה ביד הספר בית את ניהל הוא. הראשונה מהמעלה ניהול איש היה פיינשטיין זאב ר"ד

 החברתית המעורבות את טיפח פדגוגיות להצלחות הספר בית הצעדת בצד. בכל ומעורה מעורב
 הספר בית מנהלי כל את הנחתה זאת גישה. זניחים לאחוזים הנשירה מימדי לצמצום ופעל
  .היום גם העלי לשמור מקפידים ואנו

  
 אחד תלמיד לאמץ נדרש מורה כל שבמסגרתו, "בוגר אב "פרויקט הונהג כמנהל בתקופתו

 הספר בית בחיי והשתלבות למידה תנאי לו ולאפשר, לטיפוח הנזקק תלמיד לרוב, בלבד
  . והקהילה

  
 קריית ל"מנכ סגן, החטיבה מנהל, המורה מסלול את עבר הוא. הספר בית מתוך צמח ל"ז זאב
 של כמורים שילובם על גאוותו הייתה מלמטה שצמח כמי. הספר בית ל"מנכ ולימים נוךהחי

 הקרינו ועוצמתו סמכותו. במורים וצדד האנושי ההון את טיפח הוא. הספר בית בוגרי עשרות
 הייתי לא. חיילים בלי גנרלים אין : "לומר נהג זאב. עלית יחידת היו שבעיניו, המורים על

  ."טוב ספר בית זה טובים מורים. המורים ותרומת תמיכת ללא בעבודתי מצליח
  
 את וניהל שלו הממלכה את הרחיב הוא. אותו וטיפח הספר בית את פיתח פיינשטיין זאב ר"ד

  . רבה בהצלחה החטיבות ושתי התיכון, ולטכנאים להנדסאים המכללה
  

 בשיתוף גלד הוא. החינוכית העשייה את המחזק כגורם ההורים עם הקשר את עודד זאב
  .קיים ונאה דרש נאה. להתערבותם התנגד אך מעורבותם והגברת ההורים
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 רשת של הצפון אזור כמנהל בכיר לתפקיד התמנה" אורט "החינוך קריית מניהול פרישתו עם

 נבחר 1998 בשנת. המקומית המוניציפאלית בזירה מזלו ניסה במקביל. ישראל" אורט"
 סלל בכך כי, סברו רבים. ל"ז זק דני, העיר ראש של מקומו וממלא כסגנו וכיהן העיר למועצת

 לעשייה והתמסר העיר ממועצת פרש בלבד אחת קדנציה בתום. בעתיד העיר לראשות דרכו את
 ר"כיו הקודמת בקדנציה שימש הציבוריים מהחיים פרישתו לאחר". אורט "ברשת החינוכית

  .הקריה יקיר ועדת
  

, לצערי. מהירה החלמה לו ואיחלתי לעת מעת עמו שוחחתי .מאוד חלה האחרונים חייו בחודשי
  .תוכניות כרימון מלא, ימים צעיר נפטר הוא. הועילו לא איחוליי

  
 הנהיג בה הדרך אחרי והערצנו הערכנו: לומר ברצוני, המשפחה בני ושאר והבנות נורית, לכן
 הספר בית שם אתבקרי, היום. ולהצלחות להישגים ביאליק קרית" אורט "החינוך קריית את

  .כבוד של חוב לו משיבים אני, ל"ז פיינשטיין זאב ר"ד שם על" אורט "התיכון
  

, שאהב התלמידים ואל המורים אל, אהבתו בית אל חוזר, הביתה היום חוזר פיינשטיין זאב
  . ביאליק קרית" אורט "התיכון הספר בית אל היום חוזר זאב

  
 


