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מחנכים את דור המחר
מנהל :דודו גורן
פרויקט הדגל של שכבת י'
"להיות אזרח
בשכבת י' הנושא העובר כחוט שני הוא "להיות אזרח".
התלמידים משתתפים בפעילויות שונות וברצף
אירועים ,ששיאם בטקס קבלת תעודות הזהות.
השנה נפתחה בשני אירועים משמעותיים.
הראשון :פייה בהצגה "חלומות פשוטים" ,העוסקת
בקבלת השונה ,וכן בהגשמת חלומות אישיים .שחקני
ההצגה ,רובם ככולם בעלי מוגבלות שכלית ,ריגשו
והצחיקו את התלמידים והוריהם עד דמעות.
האירוע השני ,שהתקיים למחרת ,היה ביקור במוזיאון
ארץ ישראל ,בתערוכה הבינלאומית World Press
 Photoואחותה הישראלית " -עדות מקומית" .שתי
התערוכות מציגות צילומי מופת אשר עוסקים ,ברובם
בסוגיות ובתופעות חברתיות אקטואליות.
למטה :תלמידי י' עם "האבא של החיילים הבודדים" צביקה לוי.
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עורכת :רזיה מרחב

למעלה :מקבלים הסבר ליד תמונה בתערוכת "עדות מקומית"

יש דבר כזה
החברה הישראלית
בסוף חודש ינואר קיימו תלמידי שכבת י' את סמינר
"להיות אזרח"  ,במסגרתו נחשפו לחלקים השונים
בחברה הישראלית  .במסגרת הסמינר נפגשו
התלמידים עם אישים שונים בחברה הישראלית
שתורמים לחברה בדרכים שונות.
בין היתר שוחחו עם התלמידים אלון ברנר ,חבר
מזרע שתרם אחת מכליותיו לחבר ,יאיר אורבך
שמקדיש זמן רב לקרוב לבבות בין דתיים לחילוניים
בחברה ,ומעיין מזאריב תלמידת ויצ"ו נהלל שספרה
את סיפור חייה המרתק אותו תיעדה בסרט שזכה
במקום הראשון בפסטיבל הסרטים בחיפה .ללא
ספק שיאו של האירוע היה המפגש המרתק ומעורר
ההשראה של צביקה לוי "האבא של החיילים
הבודדים" חבר קבוץ יפעת.

"להיות אזרח" זה לא סתם עוד טקס
 169תלמידי שכבת י' ב"עמקים תבור" ציינו את
קבלת תעודות הזהות שלהם בטקס שנערך באולם
הספורט ברמת ישי בהשתתפות המשפחות.
את התלמידים ברכו ראש המועצה אייל בצר שדבר
על חשיבותה של הדמוקרטיה והרוח הדמוקרטית,
ראש מועצת רמת ישי עופר בן אליעזר ,שהודה לצוות
החינוכי של "עמקים תבור" על העבודה החינוכית
ושיתוף הפעולה.
מנהל בית הספר דודו גורן הדגיש בדבריו את
החשיבות הרבה שבית הספר מעניק לחינוך הערכי
והחברתי לצד שאיפה למצוינות בכל התחומים ואיחל
לתלמידים .
למעלה :אזרחיות טריות עם תעודות הזהות החדשות.
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