
  1020ביוני  16  -"דפנה"טקס סיום חטיבת הביניים 
  
  "דפנה"מנהל חטיבת הביניים  -ר דוד אסידו"ד

  "אורט ביאליק"קרית החינוך  הלמנ - רמי פורתמר 
  ל העירייה"מנכ, מר עזרא חכם
  מנהל מחלקת חינוך - מר עמי ראובן
  המפקח העל יסודי מטעם משרד החינוך, מר רמי בן גרא

  ועד ההורים וחברי הועד ר"יו -ד אופיר כהן"עו
  וסדיר ועד ההורים המ"יו - שוש לב רן' גב
  ר ארגון נשי אורט"יו, ר זהבה תנא"ד
  

  !הורים ובוגרים יקרים, עובדים, מורים
  

של מעמד . עבורכםבמעמד מרגש  "דפנה"אני שמח לשוב לחטיבת הביניים 
  .מהווה עבורכם גם  התחלה חדשהש ,תקופהסיום 

   
, מלאי חן ורבי קסם אישי, מביט בכם יפים כל כך, לכםאני עומד כאן מו

   ".דפנה"בחטיבת הביניים ת לימודיי נזכר בתקופו
  

ם ההולכת הישגירשימת הדקות ואף שעות ולמנות את , יכולתי לעמוד כאן
אולם אני  ,בפרט בשנה זוו בכללשל בית הספר לאורך השנים  ומתארכת

ציגו בפנינו את המופע עליו עבדו נערים לפנינו וינערות והמעדיף שישחקו ה
  . ושקדו זמן רב

  
, עירהראש ב עמודאני גאה ומאושר ל. פטור בלא כלום אי אפשר, עם זאת

  ". דפנה"ביניים הפועל בית ספר מפואר ועטור הישגים כחטיבת  תחומהשב
  

 נשימא ,דוד אסידור "ד - מנהל בית הספר, ה שלי לתורה שבעל פהמורתודה ל
המנהל לסגנית  ,שאני מוקיר אותו מאוד במחוז חיפה יםהחינוך המוערכ

ומתוך תחושת במיומנות  מבצעת עבודתהש, רעיה טובול' גב, הנמרצת
על עבודתכם , עובדי בית הספרלו םמוריל, צוות ההנהלהל, שליחות

על החום והאהבה שאתם מרעיפים בנדיבות על , המקצועית והמסורה
  .ילדינו

  
מהווה את היסוד להצלחת בית הספר ההיא מלאכת קודש  תכםעבוד

למרחב מוגן , הפכתם את בית הספר. ומערכת החינוך בקרית ביאליק
ייחודיים ומעוררי , ערכיים  -תהליכים חינוכייםוביל אשר מ ואיכותי

מוקירים לכם חוב של על אלה ועוד אנו . התפעלות בעיר ובאזור כולו
  .תודה ותאסיר

  



ולכלל   הנפלאים לחברי הועד,  פיר כהןד או"עו ,ר ועד ההורים"תודה ליו
ציבור ההורים אשר תורמים מזמנם ומרצם לקידום תהליכים חברתיים 

  .  בבית הספר
  

נוהגים להשוות תמיד את הנוער  :בוגריםאני מבקש לפנות אליכם בוגרות ו
אינכם  .אתם דור מצוין: אני אומר לכם בביטחון. של היום לנוער של אז

אני רואה . עלותיכם והישגיכם גדולים משל קודמיכםמ. כםמקודמי יםנופל
, דור מוכשר ובעל יכולות אדירות  אתם. מחוללי השינוי בעירבכם את 

שהוא הבסיס להמשך קיומה של חברה יצרנית , המהווה את ההון האנושי
כי תשכילו להשתמש בידע ובערכים , אני מאמין  .ומתפתחת במדינתנו
ובאותה   קידומכם בעתידלהתפתחותכם ול שיסייע, שרכשתם באופן יעיל

  .מידה תתרמו לחיזוקה וביסוסה של החברה בה אתם חיים
  

אתם מסיימים לימודיכם באחד מבתי הספר המובילים , תלמידים יקרים
. במחוז ובשנה הבאה תצטרפו למעגל התלמידים בית הספר התיכון העירוני

יות חסרות אתם מצטרפים אליו בתקופה של התחדשות והשקעות תקציב
אני מאחל לכם הצלחה . תקדים והישגים לימודיים וחברתיים משובחים

  .בבית ספרכם החדש
  

נמשיך לפעול שבמהלכה , אני מאחל לכולכם חופשה נעימה ובטוחה בדרכים
קריית  –קריית ביאליק היא הבית שלכם : זכרו. למענכם ולרווחתכם

 .ביאליק אוהבת אתכם


