
 
 3102ביוני  81  -"אפקטקס סיום חטיבת הביניים "

 
 גב' אביגיל גרינברג, מנהלת חטיבת הביניים אפק

 מר עזרא חכם, מנכ"ל העירייה
 מר עמי ראובן, מנהל אגף החינוך

 ביאליק קריית "החינוך "אורט תקריי לכ"מנ ,רמי פורתמר 
 מר דורון מרקוביץ, יו"ר ועד ההורים המוסדי "אורט"

 ועד ההורים וחברי הועד יו"ר ,ית מוסה פרידברגגב' מרגל
 ד"ר זהבה תנא, יו"ר ארגון נשי אורט

 
 מורים, עובדים, הורים ובוגרים יקרים!

 
השנה זכתה העיר קריית ביאליק לקבל את פרס החינוך היישובי הארצי 

שש רשויות מקומיות מ כאחת היוקרתי מידי שר החינוך, הרב שי פירון

הפרס אמר שר החינוך, כי קריית ביאליק מצטרפת ות. בטקס קבלת נבחר

 לליגת העל של החינוך במדינת ישראל. 

 

מערכת החינוך בקריית  לפיהםביום ששי האחרון התפרסמו נתוני צה"ל, 

היוצאים לצה"ל ביאליק נמצאת במקום הששי במדינה באחוז העתודאים 

החינוך ה. זהו ביטוי מובהק נוסף לחוזק, לחוסן ולמקצועיות של תוכמ

המוענק לילדנו. לשמחתי, שבה קריית ביאליק לתפוס את המקום הראשון 

בקריות בשיעור הזכאים לתעודת בגרות. בעירנו שיעור הנשרת התלמידים 

הנמוך במחוז חיפה ושיעור הגיוס לצה"ל של בוגרי אורט קריית ביאליק הוא 

ל לאורך השנה התבשרתי פעם אחר פעם ע מן הגבוהים במדינת ישראל.

" וזכיותיהם אפקההישגים וההצלחות של תלמידי חטיבת הביניים "

בפרסים ארציים ומחוזיים. עקבתי מקרוב אחר הכלת התלמידים כולם, 

 לרבות הפחות חזקים, שילוב האחר וחיזוק עולם הערכים והתוכן.

 

על הנתינה האין סופית של בית הספר על הישגים אלה ועוד רבים אחרים, 

 ,אביגיל גרינברגגב'  -בית הספר תמנהלל בקש להודותאני מ, לתלמידיו



שמנווטת את בית הספר להצלחות, בלהט ובחדוות עשייה. אנו גאים בך 

ומוקירים לך תודה על כל מה שאת וצוותך מעניקים ונותנים לילדינו 

 באהבה. 

 

 ,ות וליועצותלרכז צוות ההנהלה,ל, רחל הורןגב' , המנהללסגנית  תודה

על החום והאהבה עובדי בית הספר, על עבודתכם המסורה, לו םמוריל

מהווה ההיא מלאכת קודש  תכםעבוד שאתם מרעיפים בנדיבות על ילדינו.

. אנו אסירי את היסוד להצלחת בית הספר ומערכת החינוך בקרית ביאליק

 .תודה לכם

 

שהכניס רוח חדשה , דורון מרקוביץהמוסדי, תודה ליו"ר ועד ההורים 

, לחברי יעקב אנגלנדר מר, עד ההורים וליו"ר הועד הבית ספרילפעילות ו

ולכלל ציבור ההורים אשר תורמים מזמנם ומרצם לקידום   הנפלאים הועד

 תהליכים חברתיים בבית הספר.  

 

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

במשך שלוש שנות  כם.ומתבשם מחוכמתכם ותבונת חן ורבי קסם אישי

 יובעל יםמוכשר  אתםלימודיכם בחטיבת הביניים פגשתי בכם פעמים רבות. 

את ההון האנושי, שהוא הבסיס להמשך קיומה של  תיכולות אדירות, המהוו

  חברה יצרנית ומתפתחת במדינתנו.

 

בבית הספר כי תשכילו להשתמש בידע ובערכים שרכשתם ,  שוכנעאני מ

ובאותה מידה   קידומכם בעתידלהתפתחותכם ול יעשיסיבאופן יעיל, 

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

 

 עודדהמ בשנת הלימודים הבאה תצטרפו לבית הספר התיכון העירוני

תיכון מוביל וחזק. תבואו בשעריו של בית ספר  הצלחות בצד חינוך לערכים.

 .ונהאני מאחל לכם הצלחה בחטיבה העלי



 

 ובטוחה בדרכים, חופשה נעימה לכם, בוגרות ובוגרים יקרים,אני מאחל 

נמשיך לפעול לילות לבנים וקיץ ואירועי רחב של נציע לכם מגוון שבמהלכה 

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

 ביאליק אוהבת אתכם.

 

 עלו והצליחו.

 


