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אייל בצר ראש המועצה ,עופר בן אליעזר ראש מועצת רמת ישי ,חנה פרידמן סגנית ראש
המועצה ,רונן דורי מפקח בית הספר ,רחל שחורי מנהלת אגף החינוך במועצה ,הנהלת בית
הספר ,מורי "עמקים תבור" ,הורים והכי הכי חשובים ,אתם ,מאה שלושים ושלושה בוגרי
מחזור ט"ו של "עמקים תבור"  -ערב טוב !!!.
מחזור ט"ו הייתם מחזור נפלא !!!
לאורך כל הדרך הגעתם להישגים ראויים לשבח בכל תחום שבו פעלתם ,בלימודים
בעשייה החברתית ובתרומה לקהילה .מעבר להישגים הנפלאים שכבודם הרב מונח
במקומם ,הייתם גם שכבה דעתנית ותמיד ידעתם לעמוד על שלכם מחד ולעשות זאת
בצורה הכי בוגרת ,מכובדת וראויה שאפשר ,מאידך .לא תמיד הכול היה כל כך פשוט .אתם
הייתם המחזור הראשון שבו השותפות עם רמת ישי הפכה לעובדה משמעותית ובוגרי
"היובל" השתלבו עם בוגרי "עמקים תבור".
בהתחלה היו הרבה חששות ,דעות קדומות וסטיגמות שהלכו והתפוגגו ככל שחלף הזמן.
היום אנחנו יכולים להביט אחורה בסיפוק ולומר בגאווה שלמרות כל הקשיים והמהמורות
בדרך הגענו בהצלחה מרובה אל היעד .אפילו את המחאה שלכם בחרתם לכוון למקום ערכי
וחשוב ,שהוא  -שרות משמעותי בצה"ל ,וכך כאשר לא זכיתם לשבוע גדנ"ע ,שיכשיר אתכם
לשרות משמעותי ,יצאתם למחאה ומספר חודשים לאחר תחילת י"א התייצבה כל השכבה
ללא יוצא מן הכלל בבית הספר ,לבושה במדי צה"ל והפגינה הפגנה ססגונית למען שבוע
גדנ"ע .אנחנו אמנם עשינו קצת הצגות של כעס אבל בלב פנימה היינו גאים בכם מאד שזו
המטרה שעליה בחרתם למחות .המחאה שלכם עשתה גלים במסדרונות משרד החינוך
ובתוך מספר שעות אושר הגדנ"ע .גם את תהליך השינוי והעדכון של פורים לקחתם על
עצמכם ועשיתם זאת בדרך מעוררת כבוד והתפעלות ואכן פורים  4102היה הטוב והראוי
ביותר בשנים האחרונות.
אתם ברוכי כישרונות ואנחנו ב"עמקים תבור" מאמינים ביכולתו של כל אחד ואחת מבוגרי
המחזור הזה .אתם תהיו אלו שתובילו את מדינת ישראל בשנים הבאות בכל התחומים:
בצה"ל ,באקדמיה ,בתעשייה ,בחברה ,בתרבות ובאומנות .אנו משוכנעים שבכל מקום בו
תהיו הערכים שקבלתם ב"עמקים תבור" ,ערכי צדק חברתי  ,עזרה לזולת וחתירה מתמדת
למצוינות יהוו נר לרגליכם.
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סיום י"ב הוא זמן של תודות :אני רוצה להודות למועצה האזורית עמק יזרעאל ולאייל בצר
העומד בראשה על ההשקעה ,על הגבוי המתמיד ועל הנכונות המתמדת לסייע בכל נושא
ועניין .אני מודה לרונן ולפיקוח על בית הספר המאפשר לנו את השילוב הנכון בין גבוי ובין
חופש פעולה .תודה למועצת רמת ישי ובאופן אישי לעופר בן אליעזר ,על שיתוף אמתי שהוא
מעבר למילים בלבד .תודה ענקית לוועד ההורים ולשלמה אפריאט העומד בראשו על
הנכונות ועל הרצון המתמיד לדאוג לטובתם ורווחתם של התלמידים .תודות לצוות בית
הספר :לאורית סוקר המנהלת הפדגוגית של בי"ס המקדמת את המצוינות האקדמית ודואגת
לתפור לכל תלמיד ותלמיד את המענה הנכון והטוב ביותר עבורו .להילה הררי מנהלת
החטיבה העליונה על הנהגה והובלה ללא דופי .תודה למור וניצן היועצות שליוו את השכבה
והקלו על הקשיים והמכאובים לאורך הדרך .תודה ענקית לצוות השכבה :דבי גזית רכזת
השכבה ומחנכת י"ב  ,3יניב בן עוזי מחנך י"ב  ,1שרון ברנט מחנכת י"ב  ,2רחל סגלצ'יק
מחנכת י"ב  4ואריאלה שרוני מחנכת י"ב  .5בסופו של יום אתם אלו שעשיתם את עיקר
העבודה החינוכית האינסופית עם כל תלמיד ותלמיד -תודה !!!
בהזדמנות זו אני מבקש להודות לאדם מיוחד ,שאול אדר שכולכם מכירים אותו כ"שאולי".
בשש השנים האחרונות ניהל שאולי את חטיבת הביניים ועשה זאת באנושיות ,במוסריות
חסרת פשרות ,ברגישות ובסבלנות אין סופית .בשנה הבאה שאולי יוצא ללימודים ותחליף
אותו ניצן בן זאב .אני מאחל לשאולי המון הצלחה בלימודים ומאחל הצלחה רבה לניצן
בתפקידה החדש.

תודה רבה
דודו גורן
מנהל בית הספר
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