
  1020ביוני  81  -"אפק"טקס סיום חטיבת הביניים 
  

  ל העירייה"מנכ, מר עזרא חכם
  מנהל מחלקת חינוך - מר עמי ראובן

  "אורט ביאליק"החינוך  תקריי ל"כמנ - רמי פורתמר 
  "אפק"חטיבת הביניים  תמנהל -אביגיל גרינברג' גב

  .ועד ההורים וחברי הועד ר"יו -' מר דורון מרקוביץ
  .ר ועד ההורים המוסדי"יו - ןשוש לב ר' גב

  !הורים ובוגרים יקרים, עובדים, מורים
  

התחלה  מצייןגם  אך תקופה זה המסייםבמעמד מרגש  לקחת חלקאני שמח 

  .חדשה

   

פועל בית ספר מפואר ועטור  תחומהשב, ראש עירב עמודאני גאה ומאושר ל

ת ם ההולכהישגיאנו גאים ברשימת ה". אפק"ביניים ההישגים כחטיבת 

לא רק בצד הלימודי אלא במיוחד , של בית הספר לאורך השנים ומתארכת

  .בכל הקשור למעורבות החברתית והקהילתית

  

שמנווטת את בית הספר  ,אביגיל גרינברג' גב - בית הספר תמנהללתודה 

 תודה. אנו גאים בך ואוהבים אותך. בלהט ובחדוות עשייה, להצלחות

 םמוריל ,לרכזי השכבות ,צוות ההנהלהל, רחל הורן' גב, המוערכתלסגנית 

על החום והאהבה , על עבודתכם המקצועית והמסורה, עובדי בית הספרלו

  .שאתם מרעיפים בנדיבות על 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 חינוכייםביל ואשר מ ואיכותי

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

  



  הנפלאים לחברי הועד,  'דורון מרקוביץידידי ר ועד ההורים "תודה ליו

ולכלל 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 . מעלותיכם והישגיכם גדולים משל קודמיכם. כםמקודמי יםנופל

, דור מוכשר ובעל יכולות אדירות  אתם. מחוללי השינוי בעירבכם את 

שהוא הבסיס להמשך קיומה של חברה יצרנית , מהווה את ההון האנושיה

   .ומתפתחת במדינתנו

  

אתם מסיימים לימודיכם באחד מבתי הספר המובילים , תלמידים יקרים

. במחוז ובשנה הבאה תצטרפו למעגל התלמידים בית הספר התיכון העירוני

חסרות אתם מצטרפים אליו בתקופה של התחדשות והשקעות תקציביות 

אני מאחל לכם הצלחה . תקדים והישגים לימודיים וחברתיים משובחים

  .בבית ספרכם החדש

  

כי שר החינוך , אף כי אתם מסיימים את בית הספר אני שמח לבשר לכם

מיליון שקלים לביצוע שיפוצים והתאמות  1נענה לבקשתי והקצה סכום של 

קלים נוספים נחל בהשקעה של קרוב למיליון ש, בנוסף. בחטיבת הביניים

בצמידות לבית הספר נחל  .בבניית אולם אירועים ודרמה ממוזג בבית הספר

שיהיה , דונם 30שישתרע על פני , תוך מספר חודשים בהקמת פארק הבנים

  .מיליון שקלים 8בהקמתו נשקיע . פארק הבילוי והפנאי הגדול בקריות

  

נמשיך לפעול ה שבמהלכ, אני מאחל לכולכם חופשה נעימה ובטוחה בדרכים

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

 .ביאליק אוהבת אתכם


