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שלוםלכולם ,
מחאת הסרדינים
מחאת הסרדינים שמובילים ועדי ההורים ברחבי הארץ להקטנת הצפיפות בכיתות הלימוד
מתחדשת וצוברת שוב תאוצה לאחר שניסיונות ההידברות בין ההורים ומשרד החינוך בעניין הגיעו
למבויסתום.מדוברבמחאהחשובהולגיטימיתואנובמועצהתומכיםבהולוקחיםבהחלקבמסגרת
הכליםהעומדיםלרשותנו .
כחלק מהמחאה ,ועדי ההורים בבתי הספר היסודיים הממלכתיים במועצה ('יובלי הבשור' ו'ניצני
אשכול') קיבלו החלטה להשבית את הלימודים ביום ראשון הקרוב למשך יום שלם .צוותי ההוראה
הינם עובדי משרד החינוך ולכן הם מחויבים להתייצב בבתי הספר ,על אף ההשבתה על ידי
ההורים .המועצה עומדת בקשר ישיר עם נציגי ההורים לבחינה משותפת של פעולות מחאה
אקטיביותנוספות.במקבילאנופועליםמולהגורמיםהרלוונטייםבמשרדהחינוךביןהיתרלהחרגת
המועצהוהשגתתקניםנוספיםלכיתותלימודבשלהמרכיבהביטחוני.

שותפות ביחד
השבוע קיימתי פגישת היכרות ראשונה עם יו"ר הקהילה היהודית במקסיקו ,דני ליברנט ועם נציגי
'שותפות ביחד' :דורון רובין וטל קלמר .בפגישה דנו על המשך שיתופי הפעולה בין הקהילות ועל
חשיבות ביקורי משלחות בני הנוער לחיזוק ושימור הקשרים .קיבלנו מחמאות רבות והבעות תודה
על היחס החם והלבבי שלו זוכים חברי הקהילה ממקסיקו כשהם מתארחים באשכול . בימים אלה
ממש מתארחת משלחת בני נוער מאשכול במקסיקו לביקור גומלין ואני משוכנע ובטוח שהם זוכים
ליחסדומה. 
בנוסף ,הודיתי על הסיוע הרב לאשכול ודנו על פרויקטים חדשים במועצה שנשמח שהם יהיו
שותפים להם .איתן חיעם (מגן) שנבחר לאחרונה ליו"ר ועדת ההיגוי של השותפות לא יכול היה
להשתתף בפגישה ואנו ניפגש בהמשך .בהזדמנות זו אני מאחל לאיתן הצלחה רבה בתפקיד .אין
ספקשהצלחתותתרוםרבותלמועצה. 

קורס איחוד והצלה
השבוע השתתפתי בטקס סיום קורס חובשי רפואת חירום של איחוד והצלה הראשון של אשכול.
במהלך הטקס חולקו תעודות הצטיינות לבוגרי הקורס וגם האביזרים המקצועיים הנדרשים
לחובשים שבמקרים רבים יהיו הראשונים להעניק טיפול רפואי מציל חיים לנפגעים .פגשתי אנשים
נפלאים וערכיים במיוחד ,שבחרו לתרום מעצמם ומזמנם למען החברה .הצוות הראשון באשכול
נקרא על שמו של דניאל טרגרמן ז"ל ובימים אלה מתגבש קורס הכשרה נוסף של צוות שני שיקרא
עלשםזאביקעציוןז״ל. 






פגישה עם הרבש"צים
עםכניסתילתפקידפנואלינציגיהרבש"ציםבבקשהלהיפגשעמי.השבועקיימתיעמםפגישהובה
עלתה החשיבות של שיתוף הפעולה בין המועצה והרבש"צים .אין ספק שעבודת הרבש"צים
מרכזית בהבטחת הביטחון ובמתן תחושת הביטחון לתושבים בישובים ותרומתם למערך היישובי
הינההרבהמעברל"גבולות"התפקידהביטחוני. 
ביןהרבש"ציםבאשכולנרקמויחסירעותואחווההבאיםלידיביטויביןהיתרבסיועובגיבויהמקצועי
שהם נותנים אחד לשני בעת הצורך .במהלך הפגישה עלתה גם סוגיית השחיקה בתפקיד ונדונו
אפשרויות המועצה להמשיך ולסייע כדי להקל עמם ,בשיתוף עם האגף לשירותים חברתיים
במועצה. 

ביקור בבית החינוך "נופי הבשור"
מאז כניסתי לתפקיד אני מקדיש את הזמן בין היתר למפגשי היכרות במוסדות המועצה כדי ללמוד
ולעמודמקרובאחרהפעילויותהנעשיתבהםולבחוןאתהתאמתהמעניםלצרכיםבכלמוסד. 
השבוע ביקרתי בבית החינוך "נופי הבשור" יחד עם יעל אדר ,מנהלת אגף החינוך ושם נפגשנו עם
צוותההנהלהבראשותזמירהבןיוסף.הוצגולנותוכניותהעבודההביתספריות,הישגיביתהספר
בתחומי הלימוד השונים לאורך השנים ,המגמות הייחודיות ,המענים הפרטניים הניתנים לילדים עם
צרכים מיוחדיםוהאופן בו בית הספר חותר למצוינות והישגיות .התרשמתי מעשייה חינוכית מסורה
ומקצועיתמאודובפרטמהדגששמושםבביתהספרלחינוךלערכיםלצדחתירהלהישגיםלימודיים.
אחד הביטויים המובהקים לכך הוא המספר ההולך וגדל בכל שנה של מספר בוגרי בית הספר
הבוחרים לצאת לשנת שירות לפני הגיוס .כשליש מהבוגרים יוצאים לשנת שירות ,נתון גבוה מאוד
ומעוררגאווהלכלהדעות.ישרכח! 






רסיסים
ביום חמישי שעבר התקיים בצאלים מופע הבכורה של אופרת הרוק 'רסיסים' שכתבו ,הלחינו
והפיקו בני הנוער מאשכול שהיו אמונים גם על הכנת התפאורה ,הנגינה ,קטעי המחול ,התיאטרון
והצילום .מאז המופע אני מקבל תגובות נלהבות על עוצמת וייחודיות המופע שהיה מבוסס על
תכנים שהנערים העלו במהלך המפגשים עמם ועסקו סביב סוגיות וקונפליקטים של גיל ההתבגרות
וההתמודדויות בעקבות "צוק איתן" .הפרויקט כלל שיתוף פעולה מלא בין מספר אגפים וגופים
במועצה ,ביניהם :האגף לשירותים חברתיים ,אגף החינוך ,הבית הירוק ,תיאטרון הנגב ,אולפן
המחולותיכון"נופיהבשור" .
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