 21יולי 2016
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שלוםלכולם, 
משרדהתרבותו-ה-ס-פ-ו-ר-ט 
השבוע הגעתי לפגישה עם יוסי שרעבי ,מנכ"ל משרד התרבות והספורט ,יחד עם עילם קוט,
אשר מכין את התכנית האסטרטגית שלנו לספורט .להפתעתי ולשמחתי היתה ישיבה מאוד
פוריה  .הצגנו למנכ"ל את התכנית האסטרטגית שלנו להרחבת קריית החינוך והקמת מרכז
ספורט רב תחומי .התכניות כוללות גם בריכת שחיה ,סקייט פארק ,אולם התעלמות ,מרכז
מוזיקה ואומניות ועוד .המנכ"ל התעניין מאוד והביע את התייחסותו לאשכול כאל מקום ייחודי
שיש לחזק בו את פעילויות הספורט והפנאי .סוכם שלאחר סיום הכנת תכנית האב נביא
לאישור הממשלה תכנית מיוחדת על מנת לסייע לנו במימון ובמימוש התכנית.
קריית החינוך והספורט תשמש את הילדים והנערים שלנו בשעות הלימודים ובשעות אחר
הצהריים ותאפשר לנו להעניק להם מגוון פעילויות רחב יותר ובמקביל לשפר את איכות
החיים של התושבים שלנו שיוכלו גם הם ליהנות מהמתקנים .יצאנו מהישיבה מעודדים ומלאי
מוטיבציה לסיום התכניות ,בתקווה שהבנת הצרכים הייחודיים שלנו לא תשתנה כשנסיים.

ביקוריםבקייטנות 
השבוע סיירנו בקייטנות הפועלות בגנים במספר ישובים במועצה ובקייטנה ביובלי הבשור.
כאשר הגענו לרעים ,התמזל מזלנו ונכחנו במפגש של ילדי הגן עם נגני "ביכורים" ,כפר הנוער
המוזיקלי שפועל בצמוד לנופי הבשור .חממה לילדים מוכשרים שמאפשרת מציינות שאנחנו
גאים לטפח באשכול .החיבור בין התלמידים לילדי הגן משקף את הפוטנציאל האדיר של
הקהילה שלנו ואת היכולת שלנו לתרום ולהיתרם אחד מהשני .אם כל אחד מהתושבים וכל
אחד מהגופים והעסקים שבמועצה ימצא את הדרך לתרום ולהעניק לאחרים מיכולותיו
וחוזקותיו נוכל להגיע רחוק מאוד!
בהמשך ביקרנו בקייטנת א'-ב' של יובלי הבשור" .תפסנו" את הילדים מלאי התרגשות
באמצע מפגש יצירתי בו ציירו וצבעו את עבודות הגבס שהכינו .השנה היתה "השתתפות-
שיא" בקייטנת יובלי הבשור ,כאשר כמעט כל הילדים נרשמו והגיעו .נוכחות גבוהה מאוד
שמעידה גם על הצורך הקיים בקייטנה וגם על איכות הפעילויות המתקיימות בה.
תודה לכל הצוותים החינוכיים ולמורות על ההשקעה והעבודה הקשה למען הילדים של כולנו!

"סודיביותר" 
זהו שמו של הסרט פרי יצירתם של ילדי שכבה ה' ביובלי הבשור ,אשר הגעתי לצפות
בהקרנת הבכורה שלו שהתקיימה בסינמטק תל אביב ,ביום חמישי שעבר .הסרט נעשה
במסגרת הפרויקט השנתי של מרכז החוסן שלנו בשיתוף עמותת להב ,בתהליך שנמשך
כחצי שנה .ילדי הקבוצה העלו תכנים מחיי היום-יום שלהם ועל בסיס זה נכתב תסריט הסרט
העלילתי שמתמקד בסודות של תלמידים בבית הספר וההשפעות החברתיות הנובעות
מההתמודדות איתם .בסוף אוגוסט תוכלו לצפות בסרט המקסים בערוץ הילדים והוא ישתתף
בתחרות הסרטים בפסטיבל הילדים והנוער ,כך שכל אחד מכם יוכל להצביע ולהשפיע
(פרטים בהמשך) .זו הזדמנות מצויינת להודות למירב בן ניסים וידל ,מנהלת מרכז החוסן ,על
הובלת הפרויקט המיוחד והערכי הזה בשנתיים האחרונות ,כאשר כל פעם משתתפת בו
קבוצה אחרת מהקהילה שלנו.

פגישהעםמפקדהאוגדה 
אתמול (רביעי) הגענו כל ראשי הרשויות של עוטף עזה לפגישה שגרתית עם מפקד האוגדה,
תא"ל יהודה פוקס וקיבלנו דיווחים שוטפים על המצב הביטחוני באזור .בניית המכשול
נמשכת בהתאם לתכניות של צה"ל וללא עיכובים וכך גם הפרויקט לפתיחת מעבר ארז ,אשר
נמצא באחריות משרד הבטחון .האזור שלנו חווה את התקופה השקטה ביותר שידע האזור
בשנים האחרונות ובשלב זה לאף אחד אין אינטרס "לחמם" את הגזרה .הכוונה כמובן
ל"שקטה מאירועים" אבל לא מרעשי המלחמה מגבול מצריים ,שלצערנו מקשים מאוד ליהנות
מהשלווה.
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