
  13.6.10 –ערב הצדעה לתלמידים מצטיינים בתי ספר יסודיים 
  

  תלמידות ותלמידים מצטיינים

  מנהל מחלקת חינוך - מר עמי ראובן

  מנהלי בתי הספר היסודיים

  !יקרים אורחיםהורים ו, מורים

  

שבמערכת החינוך שלה מאות תלמידים , ראש עירב עמודאני גאה ומאושר ל

  .החברתית והקהילתית םמעורבותוב המצטיינים בהישגיהם הלימודיים

  

אני . מערכת החינוך בקריית ביאליק נמצאת בתהליכי העצמה והתחדשות

מובילים את  בחדוות עשייהש ,מבקש להודות למנהלי בתי הספר בקריה

על עבודתכם , מערכת החינוךעובדי לו םמוריל תודה .תלמידינו להצלחות

עיפים בנדיבות על על החום והאהבה שאתם מר, המקצועית והמסורה

  .אנו גאים בכם ומוקירים לכם תודה עמוקה .ילדינו

  

מלא גאווה מביט בכם , אני עומד כאן מולכם, תלמידות ותלמידים מצטיינים

דור מוכשר ובעל יכולות   אתם .תבונתכםמומתבשם מחוכמתכם וושמחה 

שהוא הבסיס להמשך קיומה של חברה , המהווה את ההון האנושי, אדירות

לחיזוקה  וםתראתם הדור שיכי , אני מאמין  .ית ומתפתחת במדינתנויצרנ

    .וביסוסה של החברה בה אתם חיים

  

תלמידים על הצטיינות יתרה ל תעודות אני מעניקבה  יהיזו השנה השנ

ע נבחרו למעמד מרגש זה "בשנת הלימודים תש. שנבחרו כטובים מכולם

בשל הישגיהם הלימודיים  ,בעירתשעת בתי הספר מ ,תלמידים 200 -קרוב ל

  .עשייתם החברתית ואחרים בשל

  

  

  



מאז נבחרתי לראשות הכפלנו , מתוך אהבה גדולה אליכם, עבורכם ולמענכם

ביותר מפי שניים את תקציב החינוך של העירייה העומד השנה על  העיר

. 2008מיליון שקלים בלבד בשנת  30מיליון שקלים לעומת  60 -למעלה מ

שיפוץ למיליון שקלים  15 הוספנו עוד 2009בשנת , צום זהעל סכום ע בנוסף

  .מעולםכמוהו לא הושקע סכום , נרחב של בתי הספר וגני הילדים בקריה

  

בבתי הספר " אופק חדש"את תוכנית בהצלחה בשנה הנוכחית הפעלנו 

כל אחד תלמידים בתוך תוספת של מאות שעות לימוד פרטניות ל ,היסודיים

כי תוכנית אופק , החליט שר החינוך, ימודים הבאהבשנת הל. מבתי הספר

  .חדש תורחב גם לחטיבות הביניים בקריית ביאליק ואני מברך על כך

  

כי חל גידול , בימים אלה קיבלנו את ציוני בחינות הבגרות בקריה מהם עולה

. במספר הזכאים לתעודת בגרות באורט קריית ביאליק 10% - של למעלה מ

אנחנו נחזיר את . ח"בשנת תשס 58%ט לעומת "שסזכאים בשנת ת 68.6%

קריית ביאליק להיות ספינת הדגל של מערכת החינוך " אורט"קריית החינוך 

  .ואנו נמצאים בכיוון הנכון במחוז חיפה

  

לראשונה בקריית ביאליק  נהגבשנת הלימודים הבאה תו, תלמידים יקרים

בכך אנו , 'ט –' השאלת ספרי לימוד בבתי הספר לתלמידי כיתות א

  . מצטרפים לשאר הערים באזור

  
בשנה האחרונה חזרה . לא רק בתחום החינוך רשמנו הישגים והצלחות

הקמנו את פארק אסתר . נקייה ומטופחת, קריית ביאליק להיות עיר מובילה

מרכז התרבות ב אנו מתארחים הערב; הפארק הראשון של קריית ביאליק -

באחרונה ש, ק לחינוך תרבות ואומנותשהוא חלק ממרכז דני ז, הרב תכליתי

בנינו בית כנסת חדש ; מיליון שקלים 20של עלות השלמנו את הקמתו ב

זכינו לאחר למעלה מעשר שנים בפרס שר הפנים לניהול ; בגבעת הרקפות

הקמנו את השיטור הקהילתי המשולב ואת סיירת ; 2009כספי תקין לשנת 



עיר ללא "מית היוקרתית הצטרפנו לתוכנית הלאו; הביטחון העירונית

שדרגנו את הכיכרות ברחבי ; הקמנו מגרשי כושר במרחב הפתוח; "אלימות

  .ועודביצענו הסדרי תחבורה חדשים וסלילת כבישים ומדרכות ; העיר

  
בהקמתו , עבור חבריכם ושאר תושבי העיר, בחודשים הקרובים נחל עבורכם

רק הגדול והמרהיב פאהיהיה ש ,דונם 30של פארק הבנים שישתרע על פני 

  .מיליון שקלים 8בהקמת הפארק החדש נשקיע . ביופיו בכל מטרופולין חיפה

  .דברים טובים קורים בקריית ביאליק, אכן

  

עבדתם קשה והיום למדתם ולאורך כל השנה , מצטיינות ומצטיינים יקרים

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

תלמידות ותלמידים רבים עשו חיל , ילדים יקרים. יאליקבעיר קריית ב

  . אתם עליתם על כולם. בלימודיהם ובהישגיהם המצוינים

נמשיך לפעול שבמהלכה , אני מאחל לכולכם חופשה נעימה ובטוחה בדרכים

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

 .תכםגאה בכם ואוהב א .ביאליק אוהבת אתכם
  

 


