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 קריית החינוך – ד"מסיבת סיום מחזור מ
  12.5.11 –" אורט"

  
  

 ד"בוגרות ובוגרי מחזור מ  

 הורים ואורחים יקרים  

 חברי מועצת העיר , סגני ראש העיר 

 מר עזרא חכם, ל העירייה"מנכ  

  מר עמי ראובן,  החינוך בעירייהאגףמנהל 

 מר ליאור טרגן, מזכיר ראש העיר 

 מר רמי פורת, "ורטא"ל קריית החינוך "ידידי מנכ  

 מר אשר צהובני, מנהל החטיבה העליונה, מורי  

 ועובדי המנהלהמורי בית הספר   

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

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

  לב רן

  

 .קריית ביאליק" אורט"סיימתי את לימודי בבית הספר שנים  29 לפני

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

אתם מסיימים לימודיכם באחד ממוסדות החינוך הנחשבים . זוהי גאווה

מטען חינוכי  עמכם ותישאבצאתכם לדרך החדשה . והמוערכים בארץ

   . ורגעים בלתי נשכחיםחוויותומטען ערכי בצד 

  

ת ההצלחה הבית ספרית נמשכאתם מסיימים לימודיכם בשנה בה 

. ב"וממשיך הגידול בשיעור הזכאים לתעודת בגרות בין מסיימי כיתות י

  . לפני שנתיים56% מהבוגרים זכאים לתעודת בגרות לעומת 69%



 2

,  מהזכאים לתעודת בגרות מחזיקים בידם תעודת בגרות איכותית88%

 בביתהישגי בחינות הבגרות . את תעודות הבגרות האיכותיות בקריות

  .מתלווים להשקעות חסרות תקדים של העירייה במערכת החינוך ,הספר

  

  :אני מבקש בהזדמנות זאת להביע תודה והוקרה

  

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

  .מוקירים את העשייה החינוכית שאתה מובילאנו בבית הספר 

  

למרכזי השכבות והמגמות , םלצוות המוריולהצדיע אני מבקש להודות 

מלאכת . לתלמידינו, על כל מה שנתתם לילדינו ולמנהל החטיבה העליונה

   . בשבילנו אתם הטובים מכולם.המורים אינה קלה

  

  .שדואגים לכל לעובדי המנהלה מיוחדת והרבה אהבהתודה 

  

את בית הספר עבורנו המנהלת " אורט"אני מבקש להודות לרשת 

בכוחות  .שיימשך וישגשג,  על שיתוף הפעולה רב השניםבמקצועיות רבה

 שעות תגבור לתלמידי בית הספר כהכנה 2,000משותפים הוספנו השנה 

 שנתית –אנו ניגשים לביצוע תוכנית שיפוץ מקיפה תלת , לבחינות הבגרות

  .והיריעה ארוכה מאוד

  

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

  .מגלים מעורבות ואכפתיות רבהאתם שתודה ,  ההוריםברי ועדח

  

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

אינכם נופלים  –אתם דור מצוין :  בביטחוןשל היום ואני יכול לומר לכם

   . בתחומים רבים אתם עולים עליהם.מקודמיכם
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ל מקרב בוגרי בית הספר הוא "יסים לצהכי שיעור המתגי, אנו גאים מאוד

חדור , אתם נוער ערכי.  בארץ כולהיהגבוה במחוז חיפה ובמקום השיש

  .אני מאוד גאה בכם. שאפתנות ומודעות

  

 בהן אני מאחל לכם ,בתום בחינות הבגרות והגמר, בחודשים הקרובים

אני . הערכי והמוסרי מכולם, לצבא החזק - ל" תתגייסו לצה,הצלחה

כשתשובו לכאן בתום שירותכם . מרתק ומוצלח, לכם שירות נעיםמאחל 

קריית ביאליק חוזרת להוביל . המצויה בתנופת עשייה ופיתוח ו עירמצאת

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

  . שירותכם הצבאי

  

 יילשחרורו של החל תפילה אנו נושאים, במעמד שמח ומרגש זה, גם הערב

 אנו .שעדיין לא שב מן המשימה שאליה יצא בשליחותנו, גלעד שליט

  . מחכים לך.לרגעאותך כעם וכבני אדם איננו שוכחים , כמדינה

  

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

השם ישמור אתכם בצאתכם .  קריית ביאליק אוהבת אתכם–שלכם 

 . מעתה ועד עולםובבואכם


