2.9.18
ברכת מנהלת חט"ע בטקס פתיחת שנת הלימודים
נציג המועצה עידו דורי ,נציג ועד ההורים גיל אסולין ,צוות חינוכי ותלמידים יקרים,
הקיץ האחרון היה קיץ מאתגר מאוד לחברה שלנו .הוא התאפיין בהרחבת הפערים
בחברה הישראלית  -בין דתיים לחילוניים ,בין ימין לשמאל ,בין יהודים למי שאינו יהודי,
בין סטרייטים ללהט"בים ואולי שכחתי מישהו .התפקיד המרכזי שלנו במערכת החינוך,
מלבד הכנת התלמידים שלנו לבגרויות ,הוא חשיפת בני הנוער למורכבות החברה,
לקבוצות השונות החיות בתוכה תוך היכרות אמיתית ,פיתוח סובלנות ורצון אמיתי
להקשיב ולעשות שיהיה לכולם טוב יותר כאן .עמקים תבור אינו רק בית אקדמי ,מעל לכל
הוא בית חינוך.
אני רוצה לברך את תלמידי שכבת י' החדשים ,בברכת ברוכים הבאים .אני מאחלת לכם
שבמהרה תרגישו בבית ותיהנו להיות חלק מקהילת עמקים תבור .מתלמידי י' הוותיקים
אני מבקשת להאיר פנים לתלמידים החדשים ולקבל אותם באהבה כפי שאנו נוהגים כל
השנים .בהצלחה לכם.
תלמידי י"א היקרים ,השנה הקרובה תהיה שנה מאתגרת עבורכם ,הן בצד הלימודי והן
בצד החברתי .אני מאחלת שתשכילו לקחת את הלימודים ברצינות ותצליחו בכל
המשימות הלימודיות הרבות שעומדות בפניכם .בצד החברתי ,אני סומכת עליכם שתייצרו
שותפות אמיתית עם שכבת י"ב ותסייעו להם בהובלת בית הספר בשנה זו לקראת השנה
הבאה שלכם.
ולתלמידי י"ב היקרים ,אני יודעת שעמלתם קשות לקראת פתיחת שנת י"ב ואני גאה בכם
על השיח המכבד והרצינות הרבה בה לקחתם את היום הזה .אני סומכת עליכם כי תובילו
השנה את בית הספר ותהוו דוגמא לכל השכבות שיבואו אחריכם .מחכה כבר לראות לאן
תובילו אותנו השנה.
לצוות החינוכי היקר שלי" ,הדרך הנכונה לחנך בני אדם היא להיות להם לדוגמא" אמר
אלברט איינשטיין .אני מאחלת לכולנו שנה מוצלחת ,שנה שבה נצליח ביחד להוביל את
הנוער הנפלא הזה למצוינות לימודית וחברתית ולהגשמת כל המטרות.
תודה אחרונה למועצה האזורית עמק יזרעאל ולרחל שחורי העומדת בראש אגף החינוך
ולוועד ההורים אשר מהווים כתובת ומלווים במקצועיות רבה את בית הספר.
שתהיה לכולנו שנה טובה!
הילה הררי
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