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ברכת פתיחת שנה לתלמידי החטיבה העליונה – תשע"ח
עידו דורי ,גיל אסולין -יו"ר וועד ההורים ,תלמידים ומורים יקרים:
החופש הגדול נגמר ושנת הלימודים החדשה מתחילה .אני מקווה שכולכם חוויתם חוויות
נפלאות במהלך החופשה ,הספקתם לנוח ואתם מתחילים מחדש רעננים ומלאי שמחה.
במהלך הקיץ יצאו בני נוער רבים שלנו למשלחות ברחבי העולם  -משלחות עצמאיות של
מנהיגים צעירים בארה"ב ומשלחות בית הספר לפולין ולגרמניה .אני מאמינה שכל אחד מכם
שהיה במשלחת כזו חזר קצת אחר ,בוגר יותר ,מכיר תודה יותר ועם רצון להעביר הלאה את
מה שחווה .תודה ענקית לצוות המופלא שהוביל בקיץ את המשלחות האלה.
אחת הא מרות המפורסמות העומדות בייסוד התורה הסינית העתיקה היא שגם מסע בן אלף
מייל מתחיל בצעד קטן .אמרה זו מלמדת אותנו אמת גדולה וחשובה :ההישגים הגדולים
והשאפתניים ביותר של התרבות האנושית התחילו ממעשים קטנים ופרטיים של אנשים
בודדים :עזרה לחבר ,חמלה ,מעורבות חברתית ,התנדבות בקהילה  -כל אלה הם צעדים
בודדים במסע בן אלף המייל לקידום החברה האנושית.
אני שמחה ומתרגשת לפתוח את שנת הלימודים תשע"ח בעמקים תבור .בית ספר אשר
נושא את דגל החינוך לערכים ולמצוינות ,בית ספר בו אנו שואפים ליצור סביבה לימודית
בטוחה ומוגנת ,שיש בה תקשורת בין-אישית טובה בין מורים לתלמידים ובין תלמידים לבין
עצמם ,הוראה ברמה גבוהה ,חינוך לערכים ומענה הולם לצרכיו של כל תלמיד ותלמידה.
אני רוצה לברך את המורים והתלמידים החדשים אשר מצטרפים לקהילת בית הספר .זהו
אתגר הטומן בחובו הזדמנות לחדשים אך גם לנו אשר קולטים אתכם .ברוכים הבאים
בשערינו.
ולכם ,עובדים ומורים יקרים ,כל אחד מאתנו לקח על עצמו אחריות בעיצוב דור העתיד של
המדינה .חזוננו הוא להוציא מבית הספר בוגרים עצמאיים ,מוסריים ,ערכיים ,מחוברים לארץ
ולמורשת .אני רוצה לנצל מעמד זה להודות לכם מראש על העשייה החינוכית שלכם ולאחל
לכם בהצלחה.
אסיים בהזמנת תלמידי י"ב להוביל את בית הספר ולשמש לכולנו דוגמא ומופת בהתנהלות
הלימודית והערכית .אנחנו סומכים עליכם!
שתהיה לנו שנה טובה ,שנה שבה כל אחד יזכה להגשים את משאלותיו.
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