מחנכים את דור המחר

מדי שבוע
מידעון אינטרנטי

מנהל :דודו גורן

3.2.15

טיול תעודות לסיום מחצית א'
אל הר שאול שבגלבוע
ביום א'  25.1.15התקיים "טיול התעודות" המסורתי.
במזג אוויר נפלא צעדו  864תלמידי "עמקים תבור"
יחד עם מוריהם בשישה מסלולים שונים באזור
הגלבוע.
סיום הטיול היה ב"הר שאול"  ,לשם הגיעו כל
התלמידים ,התכבדו בפירות יבשים ותה צמחים  .על
כתף הר-שאול ,לנוכח הנוף היפהפה של עמק יזרעאל
תעודות
חלוקת
את
חטיבה
כל
קיימה
המחצית למצטיינים ,לימודית וחברתית .בהמשך
התקיימה חלוקת תעודות כיתתית כל כתה בנפרד עם
עם מחנך/ת הכתה.
דרך זו לציין את סיום המחצית הראשונה של השנה
וחלוקת התעודות ייחודית ל"עמקים תבור"
מיישמת את חזון ביה"ס ,המעלה על נס את אהבת
הארץ והשמירה על הטבע ומהווה מסורת מזה עשר
שנים .את המסורת הזו יזם ,דוחף ומקדם ללא לאות
צפריר מינצר ,רכז הטיולים שלנו .האירוע מורכב
מאד מבחינה לוגיסטית וארגונית ,התנהל ללא דופי.
תודות לכל אנשי הצוות שלקחו חלק בהצלחת האירוע
ובמיוחד לצפריר מינצר ,עמית (בולק) לביא ,הרכז
החברתי וסיון קומפל אשר על הלוגיסטיקה וההסעות.

למעלה :עדן אלפסי (י') ואופק דולב
(יא') מברכים בשם מועצת תלמידים
מימין :תה צמחים ושולחן ערוך
בפירות יבשים.

עורכת :רזיה מרחב

משמאל :מנהלת
החטיבה העליונה הילה
הררי ורכז שכבת יא' בן
אורי לנדסברג מעניקים
תעודות הצטיינות
לתלמידים נועם רושקין
ואשל פולק.

מס' 31

בתמונות -
למעלה :יוצאים לדרך19 :
אוטובוסים בבת אחת.
במרכז :תלמידי יב' מטפסים על
הגלבוע מכיוון גן-נר.
משמאל :נוף העמק במבט מהר
שאול.

מתוך ברכת צפריר מינצר לתלמידים
"...מעטים הם בתי הספר בארץ המקיימים מפעל כה
ייחודי הנותן ביטוי חזק כל כך לקשר שלנו לסביבה
ולטבע .וכולנו כאן צריכים להיות גאים על כך.
אנחנו ניצבים כאן מול הנוף היפה הזה על הר שאול.
שאול ,מסופר לנו בתנ"ך ,נשלח כנער ע"י אביו לחפש
אתונות שאבדו לו ונמשח בחיפושיו אחרי האתונות
למלך .שאול היה המלך הראשון בתולדות עמנו
שאיחד שורה של שבטים מפולגים ומסוכסכים והפך
אותם לממלכה אחת מאוחדת .ממלכת ישראל.
לפי הכתוב בתנ"ך ,ממש במקום בו
אנו עומדים כרגע בהרי הגלבוע נפלו
שאול ושלושת בניו בקרב מול
הפלישתים .ולכן הר שאול ,גבעת
יונתן ,הר גיבורים ,הר מלכישוע ,הר
אבינדב כולם מנציחים את זיכרון
המשפחה המלכותית הראשונה
בתולדות עמנו .הייתי רוצה שניקח
את אלמנט האיחוד ממורשתו של
שאול וניישם אותה גם אצלנו :מי ייתן
ונדע לקחת את המסוכסך והמופרד
צפריר מינצר
ולאחדם יחד"...
מברך בטקס
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