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דבר המנהל בטקס סיום שכבת יב' מחזור י"ט תשע"ח
ראש המועצה אייל בצר ,ראש מועצת רמת ישי עופר בן אליעזר ,מנהלת אגף החינוך רחל שחורי,
מורי בית הספר הורים והכי חשובים אתם  181-תלמידות ותלמידי מחזור י"ט "עמקים תבור".
במהלך השנים האחרונות הייתם שותפים לתהליך חינוכי ארוך שבו ניסינו אנו ,צוות "עמקים
תבור" לסייע לכל אחת ואחד מכם למצות את הטוב

שבו ולחזק אצלכם את תחושת

המחויבות לחברה ולקהילות שאתם מהווים חלק מהן.
לא תמיד המשימה הייתה קלה ובמהלך השנים היו לא מעט נקודות שבהן אנו כמבוגרים וכמי
שנושאים בכובד האחריות ,נזעקנו כדי להציב ולסמן

את הגבולות הערכיים שאותם אין

לחצות .לא פעם יצרה העמידה על הגבולות תסכול ומפח נפש משני הצדדים ,אולם ככל
שחלף הזמן הפכה השכבה הזו מאוסף אקראי של בני אדם לקבוצה מגובשת ,בני אדם שידעו
להתלכד ולגלות את הטוב והיפה שבהם.
את הניצנים הראשונים ראינו כבר באמצע י"א ,כאשר התארגנתם בצורה מעוררת התפעלות להנציח
ולשמר את זכרה של טליה ,כשברגעי פרידה כגון זה ,הכאב על לכתה חזק ומוחשי מתמיד.
ההמשך היה במסע המוצלח לפולין והשיא היה כאשר השכלתם בכוחות משותפים ותוך
שמירה על כבודם של כל חברי השכבה ,להפיק ולהוביל את אירועי פורים  2018ואירועים
נוספים בצורה מכובדת ומכבדת ,שעוררה תחושת הערכה עצומה אצל כולנו.
מהיכרותי האישית אתכם אני מכיר ויודע את הכוחות האדירים הטמונים בכל אחת ואחד מכם
ומשוכנע שכבר בשנים הבאות תביאו כוחות אלו למימוש ,בשנות השרות ,בצה"ל ובהמשך
חייכם כאנשים בוגרים בעמק יזרעאל ובמדינת ישראל.
סיום י"ב הוא זמן לתודות וראשית תודה למועצה ולאייל ,ראש המועצה על התמיכה וההשקעה
האדירה של המועצה בבית הספר .כל מי שמגיע לבי"ס ,אפילו לביקור חטוף יכול להיווכח
בשינוי העצום,
לעופר ,ראש מועצת רמת ישי על השותפות ,לפיקוח על בית הספר שנותן לנו את מידת החופש
הנדרש מחד ומציב לנו גבולות מאידך ,לחברי וועד ההורים ובראשם היו"ר גיל אסולין
שפועלים ללא ליאות כדי לשפר את איכות חייהם של תלמידי בית הספר ,וכמובן לצוות בית
הספר :לצחי אייזנר הגזבר והמנהלן שמצליח לפתור (תמיד עם חיוך )...כמעט כל בעיה ,להילה
הררי מנהלת החטיבה העליונה על השקעה ללא לאות ,לניצן בן זאב מנהלת חטיבת הביניים
שעושה נפלאות ,לאורי לנדסברג המנהל הפדגוגי שלא ויתר ולא יוותר לאף אחד על מימוש יכולותיו
השונות .לטובית אבידר רכזת השכבה ומחנכת י"ב  2שבהתמדה ובעקביות הובילה אתכם
ביחד ולחוד להישגים מרשימים .למחנכי/ות השכבה :סיון קורן מחנכת י"ב  ,1שיר פינקלשטיין
מחנכת י"ב  , 3חלי כהן מחנכת י"ב  4שרכזה את השכבה בכתה י' ,לגלית מרקוביץ' מחנכת
י"ב  ,5לענבל מעודד מחנכת י"ב  ,6לאור פז ושלמה כהן שחינכו את י"ב  7ונשאו בעיקר
המעמסה החינוכית

וכמובן לאלירז רוס וייס יועצת השכבה ,שהייתה שם כדי לסייע ברגעי

משבר ולצלוח את גיל ההתבגרות הסוער.
תודה ענקית לכם ההורים על השותפות והאמון בדרך.
מחזור י"ט ,למרות שאתם עוזבים אותנו אנחנו ,נמשיך ללוות ונעקוב אחרי כל אחד מכם מתוך
אמונה ביכולות ובמטען הערכי שעמו אתם יוצאים לדרך.
אוהבים אתכם ,
דודו גורן מנהל "עמקים תבור".
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