
 66.6.61 –ערב הצדעה לתלמידים מצטיינים בתי ספר היסודיים 
 

 תלמידות ותלמידים מצטיינים

 מנכ"ל העירייה -מר עזרא חכם

 חינוךאגף המנהל  -מר עמי ראובן

 מנהלי בתי הספר היסודיים ביאליק, הבונים, נעורים, קדימה ופסגות 

 יקרים! אורחיםמורים, הורים ו

 

ק לקבל את פרס החינוך היישובי הארצי השנה זכתה העיר קריית ביאלי

היוקרתי מידי שר החינוך, הרב שי פירון. כאחת משש רשויות מקומיות 

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

 לליגת העל של החינוך במדינת ישראל. 

 

ביום ששי האחרון התפרסמו נתוני צה"ל, לפיהם מערכת החינוך בקריית 

ביאליק נמצאת במקום הששי במדינה באחוז העתודאים לצה"ל היוצאים 

מתוכה. זהו ביטוי מובהק נוסף לחוזק, לחוסן ולמקצועיות של החינוך 

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

בקריות בשיעור הזכאים לתעודת בגרות. בעירנו שיעור הנשרת התלמידים 

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

 מן הגבוהים במדינת ישראל.

 

אני מבקש להודות למנהלי בתי הספר  על הישגים אלה ועוד רבים אחרים,

העבודה , על מערכת החינוךעובדי לו םמוריללסגניותיהם, בקריה, 

ות על על החום והאהבה שאתם מרעיפים בנדיבהמקצועית והמסורה, 

 אנו גאים בכם ומוקירים לכם תודה עמוקה.  ילדינו.

 

ולעובדי האגף  למנהל אגף החינוך, מר עמי ראובן אני מבקש להודות

אל הפועל את המדיניות  יםומוציאאת ספינת החינוך העירונית  יםמנווטש

 .שהטוויתי המעמידה את החינוך במרכז העשייה העירונית



 

בלימודיהם תלמידות ותלמידים רבים בעירנו עושים חייל ומצטיינים 

דור מוכשר ובעל יכולות אדירות, המהווה   אתםבהישגיהם למען הקהילה. ו

אתם הדור  בישראל.חברה השל  לחוסנהאת ההון האנושי, שהוא הבסיס 

 אני מאמין בכם. חיים. נולחיזוקה וביסוסה של החברה בה א וםתרשי

 

לראשות העיר החלטתי לעודד את המצוינות בחינוך בצד טיפוח עם בחירתי 

ית בה אני מעניק חמישהחינוך הערכי והמעורבות החברתית. זו השנה ה

בשנת הלימודים תעודות על הצטיינות יתרה לתלמידי בתי הספר בקריה. 

 ,בעירבתי הספר  שמונתמ ,תלמידים ___נבחרו למעמד מרגש זה  גע"תש

 .עשייתם החברתית יים ואחרים בשלבשל הישגיהם הלימוד

 

עבדתם קשה והיום למדתם ומצטיינות ומצטיינים יקרים, לאורך כל השנה 

אתם מופת ודוגמא לכל תלמיד ותלמידה אתם קוטפים את פרי עמלכם. 

במערכת החינוך תלמידות ותלמידים רבים , לשמחתיבעיר קריית ביאליק. 

בחירת המצטיינים מכולם ים. עשו חיל בלימודיהם ובהישגיהם המצוינשלנו 

אתם ההוכחה, כי עליתם על כולם. שנבחרתם, אתם הייתה קשה במיוחד. 

 בקריית ביאליק.דברים טובים קורים 

 

נמשיך לפעול אני מאחל לכולכם חופשה נעימה ובטוחה בדרכים, שבמהלכה 

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

 גאה בכם ואוהב אתכם. אתכם.ביאליק אוהבת 


