
  1020ביוני  24  -"קדימה" בית ספרטקס סיום 
  

  המשנה לראש העיר –מר יוסי דואק 
  מנהל מחלקת חינוך - מר עמי ראובן
  בית הספרמנהל  -מר יוסי חלואני

  לשעבר מנהלת בית הספר  –שרי קראוס ' גב
  .הנהגהההורים וחברי ה הנהגת ר"יו -סמדר שופן' גב
  

  !הורים ובוגרים יקרים, עובדים, מורים
  

קדימה פועל בית ספר  תחומהשב, עיר ותראשב עמודאני גאה ומאושר ל

לא רק בצד  ,ם הולכת ומתארכתהישגיהיכול לזקוף לטובתו רשימת 

  .הלימודי אלא במיוחד בכל הקשור למעורבות החברתית והקהילתית

  

שמנווט את בית הספר היסודי  ,יוסי חלואנימר  -מנהל בית הספרלתודה 

קרן דדיה ' גב, ת המנהלולסגני תודה. ות בחדוות עשייההגדול בקריה להצלח

על עבודתכם , עובדי בית הספרלו םמוריל ,צוות ההנהלהל, נקוגורבולריסה 

על החום והאהבה שאתם מרעיפים בנדיבות על , המקצועית והמסורה

  .אנו גאים בכם ומוקירים לכם תודה עמוקה .ילדינו

  

וד להצלחת בית הספר מהווה את היסההיא מלאכת קודש  תכםעבוד

למרחב מוגן , הפכתם את בית הספר. ומערכת החינוך בקרית ביאליק

ייחודיים ומעוררי , ערכיים -תהליכים חינוכייםוביל אשר מ ואיכותי

  .על אלה ועוד אנו אסירי תודה לכם. התפעלות

  

ולכלל   הנפלאים לחברי הועד, סמדר שופן' גבההורים  הנהגתר "תודה ליו

ם אשר תורמים מזמנם ומרצם לקידום תהליכים חברתיים ציבור ההורי

  .  בבית הספר

  

תעודות על הצטיינות יתרה  ,השנייהזו השנה , לפני מספר ימים הענקתי

ע "בשנת הלימודים תש. שנבחרו כטובים מכולם בתי הספר בקריה לתלמידי



 על, מתשעת בתי הספר בעיר, תלמידים 230נבחרו למעמד מרגש זה 

מהם תלמידי בית  20 .עשייתם החברתית עלמודיים ואחרים הישגיהם הלי

  .הםכל אחד ואחת מאני גאה ב. קדימההספר 

  

, קדימהבשנה האחרונה ביצעה העירייה שיפוצים נרחבים בבית הספר 

של פרגולת ' שלב א, הקמת גן משחקים, הלימוד מבנישכללו צביעת מעטפת 

כל , הקמת פינות למידה ושהייה פרטניות, טיפוח חצר בית הספר, ההצללה

בית הספר אף  .זאת במטרה לשפר את סביבת הלמידה והאקלים הבית ספרי

  .שהתרשם מהעשייה החינוכית, מר גדעון סער, זכה לביקור של שר החינוך

  

אופק "תוכנית הצטרף ל ,כל בתי הספר היסודיים בקריה כמו, בית הספר

ת הלימודים הנלמדות בבית הספר את כמות שעו 20%-ב הגדילהש, "חדש

כי החל , אני שמח לבשר לכם .תוספת שעות פרטניות לכל תלמיד הואפשר

. בחטיבות הביניים בעיר" אופק חדש"בשנת הלימודים הבאה תופעל תוכנית 

גם בחטיבת , שעות לימוד פרטניות לטובתכם 250כתוצאה מכך יתווספו 

תונהג בעירנו השאלת ספרי בשנה הבאה . הביניים אפק וגם בחטיבת דפנה

  .דברים טובים קורים בקריית ביאליק, אכן. 'ט –' לימוד לתלמידי כיתות א

  

מלאי , מביט בכם יפים כל כך, אני עומד כאן מולכם, יקרים בוגריםבוגרות ו

דור מוכשר   אתם .ומתבשם מחוכמתכם ומתבונתכם חן ורבי קסם אישי

שהוא הבסיס להמשך , נושיהמהווה את ההון הא, ובעל יכולות אדירות

כי תשכילו , אני מאמין  .קיומה של חברה יצרנית ומתפתחת במדינתנו

 שיסייע, באופן יעילבבית הספר להשתמש בידע ובערכים שרכשתם 

ובאותה מידה תתרמו לחיזוקה וביסוסה   קידומכם בעתידלהתפתחותכם ול

  .םמתפלל להצלחתכם בחטיבת הבינייאני  .של החברה בה אתם חיים

  



נמשיך לפעול שבמהלכה  ,ובטוחה בדרכים אני מאחל לכולכם חופשה נעימה

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

 .אוהב אתכם וגאה בכם .עלו והצליחו .ביאליק אוהבת אתכם
  

 


