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 2122ביוני  62  -"פסגות" בית ספרטקס סיום 
 

 מ"זתלמידות ותלמידים יקרים, בוגרי מחזור 
 בית הספר תמנהל -עפרה בניטהגב' 

 מנכ"ל העירייה - מר עזרא חכם
 חינוך אגףמנהל  -מר עמי ראובן

  ועד ההורים וחברי הועד יו"ר -ליאת בוגנים גב' 
 יקרים! ומתנדבים מורים, עובדים, הורים

 
שמח לחגוג עמכם סיומה של שנת לימודים נוספת עטורת הישגים י אנ

 ."פסגותבבית הספר "והצלחות 

 

את בית הספר  נהיגהשמ ,עפרה בניטהגב'  -בית הספר תמנהללתודה 

, . אנו מביטים ומלווים עשייתך בהערצה ובהערכהבחדוות עשייהלהצלחה 

 .העיר פארתהם תתחת שרביט ניהולך נוסק בית הספר לגבהים והישגיו 

, נטלי רומבאוטולשותפתה מחנכת כיתה ו'  אהובה פולקלסגנית, גב'  תודה

עובדי בית הספר, על עבודתכם המקצועית לו םמוריל צוות ההנהלה,ל

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

 חוובזכותכם, בשש שנות לימודיהם  עמוקה.והערכה מוקירים לכם תודה 

 .מ"ז גן עדן של ילדותכאן תלמידי מחזור 

 

 המסייעים , לחברי הועדליאת בוגניםגב' , הנמרצתתודה ליו"ר ועד ההורים 

 בית הספר.  לולכל ההורים אשר תורמים מזמנם ומרצם 

 

כם, מביט בכם מלאי חן ורבי לצדאני עומד כאן יקרים,  בוגריםבוגרות ו

דור   אתםאחת והתרשמתי שבשנות כהונתי פגשתי בכם לא  .קסם אישי

ליוויתי את התפתחותכם האישית, עקבתי . מוכשר ובעל יכולות אדירות

כי תשכילו להשתמש בידע ובערכים , אני מאמין מקרוב אחר התקדמותכם. 
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בה והעיר תתרמו לחיזוקה וביסוסה של החברה  וכיבבית הספר שרכשתם 

   אתם חיים.

 

אתם מסיימים את חממת בית הספר היסודי ועוברים אל חטיבת הביניים. 

חטיבות שתי המעבר מן הסתם מלווה על ידכם בחשש לצד תקווה גדולה. 

מן הממוצע הארצי הישגים הגבוהים  ושמות כבר שניםהביניים בעיר ר

. אני משוכנע, כי גם אתם תתרמו תרומתכם להמשך הצלחותיה והמחוזי

 ה של מערכת החינוך בעיר. ולשיפור הישגי

 

מפי שניים את ביותר עבורכם ולמענכם, מתוך אהבה גדולה אליכם, הכפלנו 

מיליון שקלים  64 -למעלה מתקציב החינוך של העירייה העומד השנה על 

גם בית ספרכם נהנה . כאשר נכנסתי לתפקידימיליון שקלים בלבד  03לעומת 

המיני פיץ', חדר המנהיגות, את מגרש  הקמנו בין השארמהשקעות אלה: 

בקיץ הקרוב תבוצע הצללה של חצר בית הספר  .שיפוץ בניין המינהלה ועוד

 כיתות. 4וייבנה אגף כיתות חדש בן 

 

אני מלווה אתכם בתפילה ובצפייה שתצלח בוגרות ובוגרים יקרים לי מאוד, 

דרככם, שתשאפו גבוה ותגשימו את כל משאלות לבכם לטובה. אני גאה 

ם, מאמין בכם ובטוח שהעולם ממתין בסבלנות לשפע שיש לכם בכולכ

 להציע לו. 

 

זכרו: קריית ביאליק . ובטוחה בדרכים אני מאחל לכולכם חופשה נעימה

 עלו והצליחו. קריית ביאליק אוהבת אתכם. –היא הבית שלכם 

 


