
 .26.6.7 –יסודיים הערב הצדעה לתלמידים מצטיינים בתי ספר 
 

 תלמידות ותלמידים מצטיינים

 מנכ"ל העירייה -מר עזרא חכם

 חינוךאגף המנהל  -מר עמי ראובן

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

 ורמב"ם

 יקרים! אורחיםמורים, הורים ו

 

שבמערכת החינוך שלה מאות תלמידים ראש עיר, ב עמודאני גאה ומאושר ל

 החברתית והקהילתית. םמעורבותהמצטיינים בהישגיהם הלימודיים וב

 

מערכת החינוך בקריית ביאליק נמצאת בתהליכי העצמה והתחדשות. אני 

עובדי לו םמוריללסגניותיהם, מבקש להודות למנהלי בתי הספר בקריה, 

על החום והאהבה עית והמסורה, , על עבודתכם המקצומערכת החינוך

אנו גאים בכם ומוקירים לכם תודה  שאתם מרעיפים בנדיבות על ילדינו.

 עמוקה. 

 

למנהל אגף החינוך, מר עמי ראובן, שמנווט את ספינת  אני מבקש להודות

ומוציא אל הפועל את המדיניות שהטוויתי המעמידה את החינוך העירונית 

 .החינוך במרכז העשייה העירונית

 

תלמידות ותלמידים רבים בעירנו עושים חייל ומצטיינים בהישגיהם למען 

דור מוכשר ובעל יכולות אדירות,   אתםתלמידים יקרים לי מאוד, הקהילה. 

אתם  בישראל.חברה השל  לחוסנההמהווה את ההון האנושי, שהוא הבסיס 

   חיים. נולחיזוקה וביסוסה של החברה בה א וםתרהדור שי

 

י לראשות העיר החלטתי לעודד את המצוינות בחינוך בצד טיפוח עם בחירת

החינוך הערכי והמעורבות החברתית. זו השנה הרביעית בה אני מעניק 



בשנת הלימודים תעודות על הצטיינות יתרה לתלמידי בתי הספר בקריה. 

 ,בעירתשעת בתי הספר מ ,תלמידים 246נבחרו למעמד מרגש זה  בע"תש

 .עשייתם החברתית דיים ואחרים בשלבשל הישגיהם הלימו

 

בעוד שעה קלה, בדומה לכם, יתייצבו כאן התלמידים המצטיינים של 

ר       שאתלמיד כיתה י' בן הורדי,  חטיבות הביניים והתיכון. ביניהם יהיה

יתייצב בבית נשיא המדינה, מר שמעון פרס, שם יקבל מידיו את  2....6-ב

אזרחים וארגונים יקבלו במעמד מיוחד זה אות  1."אות הנשיא למתנדב". 

הוקרה מנשיא המדינה על תרומתם והתנדבותם למען הקהילה. הנער היחיד 

בן, שמוכיח כי הוא בן הורדי מקריית ביאליק. אנחנו מאוד מאוד גאים ב

   . דברים טובים קורים בחינוך בקריית ביאליק

 

בשלוש השנים האחרונות, כפועל יוצא של החלטתי להכפיל את תקציב 

מיליון  46-מיליון שקלים עם כניסתי לתפקיד ל 13-החינוך של העירייה מ

ית בבבמספר הזכאים לתעודת בגרות  נרשם גידול מתמיד , 23.2בשנת 

מתלמידי התיכון  71%ביאליק וביישוב. אורט קריית הספר התיכון שלנו 

חטיבות הביניים גם בשנת תשס"ח.  85%לעומת  ע"אבעיר זכאים בשנת תש

 .רשמו הישגים גבוהים בבחינות המיצ"בבעיר ובתי הספר היסודיים 

בשנה הבאה נמשיך  תלמידינו זכו במקומות הראשונים בתחרויות הארציות.

ט' הפעם בניהול ישיר  –ות א' בהנהגת פרויקט השאלת ספרי הלימוד בכית

 של בתי הספר. 

 

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 גיהם המצוינים. עשו חיל בלימודיהם ובהיששלנו 

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

 בקריית ביאליק מחנכים להצלחה6



נמשיך לפעול אני מאחל לכולכם חופשה נעימה ובטוחה בדרכים, שבמהלכה 

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

 גאה בכם ואוהב אתכם. אוהבת אתכם6ביאליק 


