יום ה'9.1.1999 ,
לתלמידי "עמקים-תבור" ולהוריהם,
עם פתיחת שנת הלימודים תשע"ב אני מחליף את נורית ברנד בתפקיד מנהל בית -הספר.
ברצוני להודות לכל צוות בית הספר ,ובראש ובראשונה לנורית ,על הסיוע בכניסה לתפקיד ,על תהליך החפיפה
המסודר ובעיקר על פתיחת הלבבות.
ברצוני להודות למועצה האזורית "עמק יזרעאל" שהשקיעה במהלך הקיץ כספים ומאמצים רבים מאד כדי להכין
את בית הספר בצורה הטובה ביותר לפתיחת שנת הלימודים ומאחל שנדע לחזק ולהעמיק שותפות חשובה זו
למען קידום החינוך בעמק.
כמו כן ,ברצוני להודות לוועד ההורים על תרומתו ולאחל שנשכיל לשתף פעולה למען קידומו של בית הספר.
כמו רבים מכם ,גם אני גדלתי והתחנכתי בקיבוץ (בצדו השני של העמק ,בקיבוץ משמר-העמק )...אמנם ,בשלב
מסוים עזבתי את הקיבוץ ופניתי לדרכים אחרות .למרות זאת ,אני עדיין מאמין שתפיסת העולם החינוכית שבאה
לידי ביטוי ב"עמקים-תבור" ,הרואה את התלמיד כמכלול שלם על כל מרכיביו :הלימודי ,החברתי ,התרבותי
והספורטיבי ,היא תפיסת העולם הנכונה שלאורה אנו צריכים לחנך ולפעול.
המציאות המורכבת בסביבה הקרובה והרחוקה יותר מציבה בפנינו אתגרים חדשים ומורכבים . .תהליך הגידול
הדמוגרפי המואץ בישובי המועצה האזורית עמק-יזרעאל ,המתרחש לנגד עינינו ,משפיע ישירות גם על גידולו של
בית-הספר .כבר בשנת הלימודים הנוכחית נוספים לבית הספר כ 919 -תלמידים חדשים בהשוואה לשנה
שעברה .אנו מקבלים תלמידים אלו בברכה ומאחלים להם קליטה מהירה ומוצלחת.
צוות בית הספר מקדיש מחשבה רבה לקליטתם המוצלחת של המצטרפים החדשים בכל התחומים .אני מנצל
במה זו כדי לקרוא להורי התלמידים החדשים להיות שותפים מלאים בעיצובו של בית הספר ולתרום מיכולותיהם
למשימה זו.
למרות שתקופת הקיץ נקראת "החופש הגדול" בית -הספר לא שקט בה על שמריו .עובדי בית הספר השקיעו
במהלך החופש מאמצים רבים כדי להכשיר כיתות לימוד חדשות ,לקלוט ציוד חדש ,לתקן ולשפץ את הדרוש
תיקון .ברצוני להודות להם על המאמץ הרב.
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בעלי התפקידים ,היועצות ,המחנכים וצוות המורים כולו עסקו במרץ רב בשיבוץ הכיתות ,בפגישות עם תלמידים
ומשפחותיהם ,בטיפול בבעיות שונות שהתעוררו ובהכנת התוכניות הלימודיות והחינוכיות בצורה הטובה ביותר
לקראת פתיחת השנה ,וגם הם ראויים להוקרה רבה.
גם התלמידים עצמם היו שותפים לפעילויות שונות .רוב תלמידי שכבת י"א (י"ב תשע"ב) השתתפו במשלחת
לפולין וחזרו עם חוויות משמעותיות שילוו אותם למשך שנים רבות .לקראת סיום החופש יצאו שכבת י"א-תשע"ב
לשבוע גדנ"ע בבסיס צלמון .תלמידים נוספים השלימו פערים לימודיים ,נבחנו במבחני מעבר והשלימו חובות
לימודיות.
בכוונתי לפרסם באופן סדיר עדכונים על הנעשה בביה"ס ,במשוב ובאתר .הפעם אני מבקש להפנות את תשומת
לבכם לסקירתו של חן שלח ,רכז מגמת התקשורת ,אשר הגיעה להישגים מרשימים הן בהיבטים האקדמיים והן
בהיבטים האומנותיים.
בשם כל צוות "עמקים-תבור" ,אני מאחל לכולנו שנת לימודים וחינוך פורייה ומשמעותית.
דודו גורן
מנהל בית הספר
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