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ברכה לבוגרי י"ב ,מחזור י"ג.20217.1 ,
אייל בצר  -ראש המועצה ,חנה פרידמן  -סגנית ראש המועצה ,עופר בן אליעזר  -ראש מועצת רמת ישי,
אלישבע טסלר  -מפקחת בית הספר ,רחל שחורי  -מנהלת אגף החינוך במועצה ,מחנכי שכבת י"ב ,מורי בית
הספר ,הורים ובעיקר בעיקר – אתם 68 ,בוגרי מחזור י"ג של "עמקים תבור"  -ערב טוב!
בעוד כמה שעות יכבו האורות האחרונים ,יסתיימו המסיבות וכל אחד מכם יפנה לדרכו ,חלקכם יתגייסו
לצה"ל וחלקכם לשנת שרות וגיוס בהמשך.
אחת השאלות המרכזיות שעולות בכל פרידה מסוג זה היא  ,מה בעצם משאיר בית הספר לכם ,הבוגרים?
בוגרי מחזור י"ג בחרו להתייחס לשאלה זו במופע שבו תצפו בעוד מספר דקות .השאלה העיקרית שאותה
יציגו הבוגרים (עם הרבה הומור כמובן )..תהיה ,האם אמור בית הספר לחרוט על דגלו את המצוינות
האקדמית? או שמטרתו לצייד את הבוגר במטען ערכי שילווה אותו בהמשך חייו?
אני מבקש לנצל הזדמנות זו ולומר כאן מול כל הקהל הנכבד הזה -אין  ,ולא אמורה להיות סתירה בין
שתי גישות אלו! אני משוכנע שהיום ,בעשור השני של המאה העשרים ואחת חובתו של בית הספר היא ,
לספק לכל תלמיד את המקפצה ההשכלתית הטובה ביותר לקראת החיים בעידן התובעני והתחרותי שלנו
ובאותה עת הוא חייב לצייד אותו במטען ערכי אמיתי וראוי להמשך חייו.
איך עושים זאת? זו היא ,בעצם ,שאלת השאלות .אני משוכנע שבעזרת הצוות הנפלא של "עמקים תבור"
אנחנו מסוגלים להגיע לאיזון הנכון בין שתי המטרות למען טובתם של תלמידינו ולמען טובתו של בית
הספר.
ברצוני לנצל הזדמנות זו לתודות ,ראשית ,למועצה ,לאייל בצר העומד בראשה ולאגף החינוך במועצה .כל
הרשויות המקומיות בישראל מצהירות השכם והערב שהן שמות את החינוך בראש סדר העדיפויות שלהן,
ההבדל הוא שבעמק יזרעאל לא רק מצהירים ,אלא מקיימים זאת הלכה למעשה! ואנו מודים לכם על כך.
תודות למועצת רמת ישי על השותפות האמיתית שהולכת ונרקמת.
תודות למשרד החינוך שנותן לנו מרחב פעולה וגיבוי אמיתי.
תודות מיוחדות לכל מורי בי"ס "עמקים תבור" ועובדיו 2בסופו של יום אתם אלו שנושאים על כתפיכם
את עיקר הפעילות החינוכית ועושים זאת במסירות ובהצלחה רבה2
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תודות למחנכי שכבת י"ב :הילה (רכזת השכבה) ,שמרית ,איציק תרצה ולמור יועצת השכבה שליוו אתכם
בשנים האחרונות בעליות ובמורדות בתקופה הסוערת של גיל ההתבגרות ,והשקיעו ללא חשבון של שעות ,
ימים או חשבון סלולרי.
תודות לכם ,ההורים ,על הלווי ,התמיכה ,ההכוונה של ילדיכם .ועל השותפות האמיתית אתנו לאורך כל
הדרך.
ולכם הבוגרים -צאו לדרך ,בכל אחד ואחת מכם ישנן יכולות מופלאות שרק מחכות לפרוץ החוצה ,שמרו
על הייחוד של כל אחד ואחת מכם ,אנחנו ב"עמקים תבור" מאמינים בכם אוהבים אתכם ותמיד נשמח
לראותכם ולשמוע מכם.
אני מבקש לנצל הזדמנות זו ולהודות לאישה יקרה מאד  -חנה קאופמן  -שיוצאת השנה לגמלאות ,היא
הייתה חלק מבית הספר בגלגוליו השונים ב  38-השנים האחרונות ומלאה בו כמעט כל תפקיד אפשרי.
בשנים האחרונות כרכזת פדגוגית וסגנית מנהלת ,חנה מילאה את תפקידיה תמיד במסירות ,באחריות
ובדבקות אין סופית במטרה אנו מודים לה על כל השנים הללו ומאחלים לה הצלחה בדרכים החדשות.
לצערנו ,אנחנו נפרדים הערב מעוד אדם יקר שנפרד מאיתנו מהסיבות הנכונות פשוט ,מכיוון שבנו הצעיר
מסיים השנה כתה י"ב -,אורי שובל שהיה חבר ועד ההורים שנים רבות ו ב 4 -השנים האחרונות כיהן כיו"ר
הועד ,זכיתי להכירו רק בשנה האחרונה אך תמיד עמדה טובתו של בית הספר וטובת תלמידיו ומוריו לנגד
עיניו .אנו מודים לך.
בברכה,
דודו גורן מנהל "עמקים תבור"

