
  6.1071. –יסודיים על ערב הצדעה לתלמידים מצטיינים בתי ספר 
  

  תלמידות ותלמידים מצטיינים

  מנהל מחלקת חינוך - מר עמי ראובן

  מר רמי פורת, ל קריית החינוך"מנכ

  מר אשר צהובני, מנהל החטיבה העליונה

  ר דוד אסידו"ד, מנהל חטיבת הביניים דפנה

  גרינברג אביגיל' גב, מנהלת חטיבת הביניים אפק

  !יקרים אורחיםהורים ו, מורים

  

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

  .החברתית והקהילתית םמעורבותהמצטיינים בהישגיהם הלימודיים וב

  

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

על החום והאהבה שאתם מרעיפים בנדיבות על , המקצועית והמסורה

  .אנו גאים בכם ומוקירים לכם תודה עמוקה .ילדינו

  

ומתבשם מלא גאווה ושמחה אני מביט בכם , תלמידות ותלמידים מצטיינים

המהווה , דור מוכשר ובעל יכולות אדירות  אתם .תבונתכםממחוכמתכם ו

שהוא הבסיס להמשך קיומה של חברה יצרנית ומתפתחת , את ההון האנושי

לחיזוקה וביסוסה של החברה  וםתראתם הדור שיכי , אני מאמין  .במדינתנו

    .בה אתם חיים

  

תלמידים ה לעל הצטיינות יתר תעודות אני מעניקבה  יהיזו השנה השנ

 230ע נבחרו למעמד מרגש זה "בשנת הלימודים תש. שנבחרו כטובים מכולם

 בשל הישגיהם הלימודיים ואחרים בשל ,בעירתשעת בתי הספר מ ,תלמידים

  .עשייתם החברתית



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

. ת בגרות באורט קריית ביאליקבמספר הזכאים לתעוד 10% - של למעלה מ

. בית הספר ממוקם במקום הראשון בקריות מבחינת איכות תעודת הבגרות

קריית ביאליק להיות ספינת " אורט"את קריית החינוך  יםחזירמאנחנו 

  .הדגל של מערכת החינוך במחוז חיפה

  

עבדתם קשה והיום למדתם ולאורך כל השנה , מצטיינות ומצטיינים יקרים

אתם מופת ודוגמא לכל תלמיד ותלמידה . פים את פרי עמלכםאתם קוט

תלמידות ותלמידים רבים עשו חיל , ילדים יקרים. בעיר קריית ביאליק

  . אתם עליתם על כולם. בלימודיהם ובהישגיהם המצוינים

נמשיך לפעול שבמהלכה , אני מאחל לכולכם חופשה נעימה ובטוחה בדרכים

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

 .גאה בכם ואוהב אתכם .ביאליק אוהבת אתכם
  

 


