
  1120 ביוני 61  -"דפנה"טקס סיום חטיבת הביניים 
  
  "דפנה" מנהל חטיבת הביניים -ר דוד אסידו"ד

  ל העירייה" מנכ-מר עזרא חכם
   חינוךאגף מנהל -מר עמי ראובן

  "אורט ביאליק" קרית החינוך ל"כ מנ-רמי פורתמר 
  . ועד ההורים וחברי הועדר" יו-בלי'מר חיים ג

  . נשי אורטר ארגון" יו-ר זהבה תנא"ד
  .ר ועד ההורים המוסדי" יו-שוש לב רן' גב
  
  

  !הורים ובוגרים יקרים, עובדים, מורים
  

 גם  אךתקופה מסייםאשר עבורכם זה  במעמד מרגש לקחת חלקאני שמח 
  . התחלה חדשהמציין

   
 פועל בית ספר עטור תחומהשב,  עירותראשב עמודאני גאה ומאושר ל

ם ההולכת הישגירשימת האנו גאים ב. "דפנה"ביניים ההישגים כחטיבת 
לא רק בצד הלימודי אלא במיוחד ,  של בית הספר לאורך השניםומתארכת

קיבלנו בגאווה את ,  השנה.בכל הקשור למעורבות החברתית והקהילתית
ב של חטיבות הביניים בעיר במקצועות האנגלית "הישגי בחינות המיצ

בקריית . מהממוצע הארציוהמדעים שהיו גבוהים בשמונה עד עשרה אחוז 
  .ביאליק מחנכים להצלחה

  
 מאושיות החינוך המוערכות ,דוד אסידור "ד -מנהל בית הספר, מוריתודה ל

אנו גאים בך ומוקירים לך תודה על כל מה שאת . ביותר במחוז חיפה
  . בנחישות ובמקצועיות, מעניקה ונותנת לילדינו באהבה

  
 ,ה השכבת לרכז,צוות ההנהלהל,לרעיה טובו' גב, המוערכת לסגנית תודה

על , על עבודתכם המקצועית והמסורה, עובדי בית הספרל וליועצות, םמוריל
  .החום והאהבה שאתם מרעיפים בנדיבות על ילדינו

  
מהווה את היסוד להצלחת בית הספר ה היא מלאכת קודש תכםעבוד

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

  .על אלה ועוד אנו אסירי תודה לכם. התפעלות בעיר ובאזור כולו
  

  ולכלל  הנפלאיםלחברי הועד, בלי'חיים ג האכפתיר ועד ההורים "תודה ליו
ציבור ההורים אשר תורמים מזמנם ומרצם לקידום תהליכים חברתיים 

  .  בבית הספר
  



מלאי , מביט בכם יפים כל כך, אני עומד כאן מולכם,  יקריםבוגריםבוגרות ו
נוהגים להשוות תמיד  . ומתבשם מחוכמתכם ותבונתכםחן ורבי קסם אישי

 .אתם דור מצוין: אני אומר לכם בביטחון. את הנוער של היום לנוער של אז
 דור מוכשר ובעל יכולות  אתם. מעלותיכם והישגיכם גדולים משל קודמיכם

שהוא הבסיס להמשך קיומה של חברה , המהווה את ההון האנושי, אדירות
כי תשכילו להשתמש בידע , אני מאמין  .יצרנית ומתפתחת במדינתנו

התפתחותכם ל שיסייע, באופן יעילבבית הספר ובערכים שרכשתם 
רה בה  ובאותה מידה תתרמו לחיזוקה וביסוסה של החב קידומכם בעתידלו

  .אני גאה בכם .אתם חיים
  

אתם מסיימים לימודיכם בבית הספר בשנה בה נסקו השקעות העירייה 
, מתוך אהבה גדולה אליכם, עבורכם ולמענכם.  לשיאים חסרי תקדיםבחינוך
  :ביצענו

  
המשמש את תלמידי החטיבה הממוזג והמפואר חנוכת מרכז דני זק . 1  

.לשיעורי חינוך גופני      
.פינות עבודה למורים במסגרת אופק חדשהקמת . 2  
) ץ לשעבר"אומ(ם "תל, פנימיית יום -ת"מיל:  הפעלת תוכניות. 3  

.)אתיופיה( הלאומי והפרויקט      
.פרויקט השאלת ספרי הלימוד. 4  
והעמדתו על מקסימום' ח' צמצום מספרי התלמידים בכיתות ז. 5  

. תלמידים בכיתה32      
 

:נתחיל בבקיץ הקרוב   
. הצללה בחצר בית הספרת התקנת פרגול.1  
שלצדו  ,מפרץ חניה להעלאת והורדת תלמידים מאחורי בית הספר. 2  

.מקומות חנייה  מאות    יתווספו  
  

שבשנתיים , "אורט"בשנת הלימודים הבאה תצטרפו לבית הספר התיכון 
שיעור הזכאים לתעודת בגרות : מעוררי כבודרבים האחרונות רשם הישגים 

קריית ביאליק תופסת .  זכאות70% ועומד כיום על 12% - גדל בהספרבבית 
 בארץ בשיעור בני הנוער יוהשישאת המקום הראשון במחוז חיפה 

  . דברים טובים קורים בקריית ביאליק, אכן. ל"המתגייסים לצה
  

אני מאחל לכם הצלחה בחטיבה העליונה ואנו , תלמידים יקרים לי מאוד
 , ובטוחה בדרכיםאני מאחל לכולכם חופשה נעימה .נעמוד גם בה לשירותכם

קריית ביאליק היא : זכרו. נמשיך לפעול למענכם ולרווחתכםשבמהלכה 
  . קריית ביאליק אוהבת אתכם–הבית שלכם 

  
 .עלו והצליחו

 


