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ברכת המנהל לתלמידי יב' בערב הסיום
אייל בצר ראש המועצה ,חנה פרידמן סגנית ראש המועצה ומחזיקת תיק החינוך ,עופר בן
אליעזר ראש מועצת רמת ישי ,רחל שחורי מנהלת אגף החינוך במועצה ,אלישבע טסלר
מפקחת בית הספר ,שלמה אפריאט יו"ר ועד ההורים ,אנשי הצוות החינוכי ב"עמקים תבור",
משפחות נרגשות ,ואחרונים חביבים ,אתם,

 69בוגרי מחזור י"ד ב"עמקים-תבור",

שלום ותודה שבאתם לציין יחד אתנו את היום המיוחד הזה.
* בשנים האחרונות מתנהל בעולם כולו וכמובן גם בישראל ויכוח גדול בשאלה מהו בית ספר
טוב והאם בכלל קיים מושג כזה .אני מבקש לתרום את תרומתי הצנועה לדיון זה ולקבוע
שבעיני בית ספר טוב ,הוא קודם כל בית ספר שלא חושש לבחון את עצמו כל בוקר מחדש.
בית ספר שלא מהסס לבדוק אם הוא עדיין רלוונטי ומשמעותי עבור התלמידים ,פתוח
לרעיונות וגישות חדשות ולא עוסק רק בשימור העבר.
* בשש השנים שבהן התחנכתם ב"עמקים תבור" השתדלנו כל אחד ואחת בדרכו הצנועה
יותר והצנועה פחות להיות בית ספר כזה .השתדלנו לאזן בין הדרישות הלימודיות הנדרשות
מבוגר במאה ה  , 12-לבין ערכים שליחם לא נס לעולם כמו עזרה הדדית ,ותרומה לקהילה.
לשמחתי ,כבר בימים הקרובים רבים מכם יחלו לממש ערכים אלו הלכה למעשה בשרותם
בצה"ל או בשנת שרות של תרומה לקהילה .לצד ערכים אלו ניסינו להעלות על נס גם ערכים
נוספים כמו קבלת האחר והשונה וחתירה למצוינות ומימוש עצמי .אני משוכנע שערכים אלו
הפכו לחלק בלתי נפרד מכם וילוו כל אחד מכם בדרך בה יבחר לצעוד.
* סיום י"ב הוא הזדמנות נפלאה להודות לכל אלו שתורמים ומסייעים לבית הספר לאורך כל
השנה ,אני מבקש להודות למועצה לעומד בראשה ולאגף החינוך במועצה שלא חוסכים
במאמץ ובמחשבה כדי לקדם הלכה למעשה את נושא החינוך והעמידו אותו בראש סולם
העדיפויות .אני מודה לעופר בן אליעזר ראש מועצת רמת ישי על השותפות .אני מודה
לשלמה אפריאט יו"ר ועד ההורים ולכל חברי הועד על הרצון האמיתי לבוא ולסייע למען טובת
העניין.
* בשנים האחרונות ,ליוותה את בית הספר ,כמעט תמיד מאחרי הקלעים ,מפקחת בית
הספר אלישבע טסלר .בתום שנת הלימודים הזו אלישבע פורשת לגמלאות לעשות את מה
שהיא עצמה הגדירה לי כמשימה החשובה ביותר ,סבתא במשרה מלאה ...צוות "עמקים
תבור" כבר נפרד מאלישבע בהזדמנות קודמת .אלישבע ,אני מבקש להודות לך בשמי ובשם
כל מי שסייעת  /עזרת  /ליווית במשך השנים הללו .תודה על הגיבוי ,התמיכה והמילה הנכונה
והחכמה במקום הנכון .תודה ובהצלחה בדרכך החדשה!!!
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* אני מבקש להודות גם לשותפי בהנהלת בית הספר ,לצחי ,שדואג "לקמח" ומאפשר לנו
לעסוק "בתורה" ,לשאולי שליווה אתכם במסירות בשנותיכם הראשונות בחטיבת הביניים,
להילה ,שכבר בשנתה הראשונה כמנהלת החטיבה העליונה מובילה אותה קדימה לשיאים
חדשים ולאורית סוקר המנהלת הפדגוגית שמובילה את הצד הפדגוגי והאקדמי בבטחה
למאה ה.11-
* תודה ענקית מקרב לב לצוות מחנכי י"ב :לאורית שלו מחנכת י"ב  ,2למיכל זמירין
מחנכת י"ב  , 1לאורית סוקר מחנכת י"ב  ,3לאורי לנדסברג מחנך י"ב  4ורכז שכבת י"ב
וכמובן ליועצת בהא הידיעה של השכבה ניצן בן זאב .אתם נשאתם על כתפיכם את עיקר
העשייה החינוכית בשכבה ועל כך תודתנו העמוקה.
* לכם ההורים שליוויתם ,דאגתם ,הערתם ,עטפתם וחבקתם במשך השנים האחרונות ,הנה,
ילדיכם הגיעו לסוף הדרך וכבר בימים הקרובים תתחיל דרך חדשה .אנו מקוים שתרמנו את
תרומתנו הצנועה בעיצוב ילדיכם כבני אדם טובים יותר.
* ולכם בוגרי מחזור י"ד ,צאו לדרך!! היא פתוחה לפניכם וכל מה שנותר לכם לעשות הוא
לצעוד בה ,כל אחד בנתיב שלו ובקצב שלו וזכרו תמיד שאי שם בין שדות העמק ,אנחנו
"בעמקים תבור" תמיד נחזיק לכם אצבעות.
בהצלחה !!!
דודו גורן.
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