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ריאן פאריד - פרס המורה המצטיין ע"ש עמוס דה-שליט

ׁצהריים טובים לכל המכובדים,

בתחילת דבריי ברצוני להודות לוועדת הפרס שבחרה בי והעניקה לי 

את הכבוד לעמוד לפניכם היום.

מורה  כל  כי  קשה,  משימה  בפני  עומדת  הפרס  שוועדת  חושב  אני 

זאת   - רבים  מתוך  אחד  מצטיין  ובחירת  מצטיין,  מורה  הוא  לפיזיקה 

עבודה קשה במיוחד.

תודה למשפחתו של פרופ' עמוס דה שליט ז"ל ולפרופ' בת שבע אלון, 

שלמדתי  המדעים  להוראת  המחלקה  ולאנשי  ארוכים,  לחיים  תיבדל 

מהם המון, הם תרמו לי מאוד ועיצבו אותי כמורה.

ולמנהל  סלאלחה,  עלי  מר  גאן,  בית  המקיף  הספר  בית  למנהל  תודה 

התיכון, מר אחמד סלאלחה,

הטוב  כל  לו  שמגיע  רחוק  כפר  שלי,  השני  הבית   - גאן  לבית  תודה 

שבעולם;

לאנשי הכפר שזכיתי מהם להערכה, לכבוד ולאמון. אני בתמורה השתדלתי לתרום לילדיהם כמורה וכמחנך.

על  שם,  שהיית  זה  -על  עוסמאן  מדחת  לד"ר  ובמיוחד  לתלמידים,  המורים,  לצוות  להנהלה,   - אלבשאאר  ספר  לבית 

שדחפת אותנו להצלחה ועל שנתת לנו כוח להגשמה. תודה על שמצאת את הזמן להיות לנו לחבר. היית בשבילנו מישהו 

שאפשר לסמוך עליו בעת צרה.

לחברי הטוב ומורה דרכי, מר טאהא חגאזי - ממך למדתי מהי חברות עוד לפני שלמדתי ממך פיזיקה.

מורי הפיזיקה היקרים, זכינו בעבודה הכי מעניינת והכי מהנה - אנחנו בעלי מפעל לייצור דורות העתיד!

אחרי כמה שנים של הוראה כמורים לפיזיקה, אנחנו רואים את היבול של עבודתנו - התלמידים שהכשרנו בתחילת דרכם 

הפכו למלח הארץ, לרופאים, למהנדסים, לפיזיקאים ועוד, וזה מה שנותן לנו את הכוח להמשיך. 

תודות למשפחתי, לאבא ואמא היקרים שתמכו בי לאורך כל ההדרך, לאחיי ואחיותיי. לאשתי היקרה על שהתחשבת בי 

כאשר נהגתי לחזור מבית הספר ולתקשר עם התלמידים שלי מהבית על חשבונכם. לילדיי שסבלתם ממעט החופש 

ותשומת הלב שהקדשתי לכם, אני אוהב אותכם.

למשרד החינוך ולמעצבי המדיניות, ברצוני לומר שיש במדינה גם מקומות רחוקים ומגזרים אחרים שמגיעות להם כל 

תשומת הלב והעזרה. כמו המגזר הערבי בכלל והכפר בית גאן במיוחד, כי מהמעט אנו מייצרים דורות רבים. אנא השקיעו 

יותר בחינוך ילדינו.

ברצוני לסיים את דבריי בקטע קצר בנושא הנתינה. הנתינה היא תכונה אלוקית. פתגם עממי אומר כי אדם שנולד עם 

ידיים סגורות, משמע שתכונת הנתינה אינה טבעית אצלו, ולכן על מנת שהאדם ייתן, עליו להפנים שהנתינה משתלמת. 

אם תיתן - תקבל. יחס גורר יחס, אם תיתן לאחרים - ייתנו לך. אלה שמכירים אותי יודעים שאני לא דוגל בדיבורים אלא 

במעשים, והכי חשוב - בתוצאות.

הצלחה היא דבר נהדר,

היא דבר שעושה את האדם מאושר,

תודה לכם.


