
  2120ביוני  41  -"דפנה"טקס סיום חטיבת הביניים 
  

  חברי מועצת העיר
  "דפנה"מנהל חטיבת הביניים  ,ר דוד אסידו"ד

  ל העירייה"מנכ, מר עזרא חכם
  מנהל אגף החינוך, מר עמי ראובן

  ביאליק קריית "אורט"החינוך  תקריי ל"כמנ ,רמי פורתמר 
  "ורטא"ר ועד ההורים המוסדי "יו, מר דורון מרקוביץ

  ועד ההורים וחברי הועד ר"יו ,יבלי'מר חיים ג
  ר ארגון נשי אורט"יו, ר זהבה תנא"ד
  

  !הורים ובוגרים יקרים, עובדים, מורים
  

גם  אך תקופה מסיים ,אשר עבורכם ,זהבמעמד מרגש  לקחת חלקאני שמח 
  .התחלה חדשה מציין

   
יניים חטיבת הבשל  ם ההולכת ומתארכתהישגירשימת הבי מאוד גאה אנ

לא רק בצד הלימודי אלא במיוחד בכל הקשור , לאורך השנים "דפנה"
    .למעורבות החברתית והקהילתית

  
שמנווט את בית  ,דוד אסידור "ד, מורי המוערך -מנהל בית הספרלתודה 

אנו גאים בך ומוקירים לך תודה על כל מה . בחדוות עשייה הספר להצלחות
 ךנחישות מעריצים אתאנחנו . לילדינו באהבה ןמעניק ונות השאת

  . ךומקצועיות
  

 ,צוות ההנהלהל, רעיה טובול' גב, הטובה והנמרצת המנהללסגנית  תודה
על , על עבודתכם המסורה, עובדי בית הספרלו םמוריל ,ות וליועצותלרכז

היא מלאכת  תכםעבוד .החום והאהבה שאתם מרעיפים בנדיבות על ילדינו
בית הספר ומערכת החינוך בקרית מהווה את היסוד להצלחת הקודש 

תהליכים וביל אשר מ למרחב מוגן ואיכותי, הפכתם את בית הספר. ביאליק
על אלה . ייחודיים ומעוררי התפעלות בעיר ובאזור כולו, ערכיים  -חינוכיים

  .ועוד אנו אסירי תודה לכם
  

שהכניס רוח חדשה , דורון מרקוביץ, המוסדיר ועד ההורים "תודה ליו
 לחברי הועד, יבלי'חיים ג מר, ר הועד הבית ספרי"ועד ההורים וליו לפעילות

ולכלל ציבור ההורים אשר תורמים מזמנם ומרצם לקידום   הנפלאים
  .  תהליכים חברתיים בבית הספר



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

במשך שלוש שנות  .תכםומתבשם מחוכמתכם ותבונ חן ורבי קסם אישי
אתם דור אני יודע ש. לימודיכם בחטיבת הביניים פגשתי בכם פעמים רבות

, את ההון האנושי תהמהוו, ובעל יכולות אדירות יםמוכשר  אתם .מצוין
   .שהוא הבסיס להמשך קיומה של חברה יצרנית ומתפתחת במדינתנו

  
בבית הספר כי תשכילו להשתמש בידע ובערכים שרכשתם ,  שוכנעאני מ

ובאותה מידה   קידומכם בעתידלהתפתחותכם ול שיסייע, באופן יעיל
  .אני גאה בכם .תתרמו לחיזוקה וביסוסה של החברה בה אתם חיים

  
לימודיכם בבית הספר נסקו השקעות העירייה בחטיבת  במהלך שנות

מתוך אהבה גדולה , עבורכם ולמענכם. הביניים לשיאים חסרי תקדים
  :ביצענו, אליכם

  
מרכז דני זק הממוזג והמפואר המשמש את תלמידי החטיבה  כנו אתחנ. 1  

.לשיעורי חינוך גופני      
.פינות עבודה למורים במסגרת אופק חדש נוהקמ. 2  
.פרויקט השאלת ספרי הלימודהפעלנו את . 3  
    )ץ לשעבר"אומ( ם"תל,פנימיית יום  -ת"מיל:  בהן תכניות נוהפעל. 4

  ,מסבירים צעירים', פייס טו פיית, גלוב, )אתיופיה(מי והפרויקט הלאו    
 . גם אני יכול ועוד    
.התקנו פרגולת הצללה בחצר בית הספר. 5  
שלצדו, מפרץ חניה להעלאת והורדת תלמידים מאחורי בית הספר. 6  

.יתווספו מאות מקומות חנייה נמצא בביצוע ויושלם בחודשים הקרובים      
.מגרשי הכדורסל והקטרגל בציפוי אקרילי צבעוניבחופשת הקיץ יצופו . 7  

  
  

שלוש שב, בשנת הלימודים הבאה תצטרפו לבית הספר התיכון העירוני
שיעור הזכאים לתעודת : מעוררי כבודרבים האחרונות רשם הישגים השנים 

" אורט". זכאות 73%ועומד כיום על  15% -בגרות באורט ביאליק גדל ב
 הבנותם הראשון במחוז חיפה בשיעור את המקו סקריית ביאליק תופ

  . הצלחות בצד חינוך לערכים .ל ובמקום השני בין הבנים"ות לצההמתגייס
אני מאחל . אתם מצטרפים לתיכון מוביל וחזק, תלמידים יקרים לי מאוד

  .לכם הצלחה בחטיבה העליונה
  



נציע לכם שבמהלכה  ,ובטוחה בדרכים אני מאחל לכולכם חופשה נעימה
: זכרו. נמשיך לפעול למענכם ולרווחתכםאירועי לילות לבנים וב של רחמגוון 

  .קריית ביאליק אוהבת אתכם –קריית ביאליק היא הבית שלכם 
  

 .עלו והצליחו
 


