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ז' חשון ,תשע"ו 
שלום לכולם,
חינוך בתלת מימד
השבוע קיבלנו תרומה ייחודית מאוד ,של מדפסות תלת מימד בשווי עשרות אלפי שקלים
לבתי הספר' :יובלי הבשור' 'ניצני אשכול' ו'נופי הבשור' .המדפסות נתרמו על ידי חברת
'סטארטזיס' במסגרת שיתוף הפעולה עם תכניות חינוכיות עם 'תעשיידע' ,עמותה
הפועלת עם התאחדות התעשיינים בישראל .מדפסות התל מימד הן פיתוח טכנולוגי
מהפכני שעתיד להשפיע על עולם התעשייה והעיצוב של המחר והן תשמשנה את
התלמידים שלנו בלימודי האמנות והטכנולוגיה .חלוקת המדפסות לבתי הספר התקיימה
במועצה בהשתתפות המנהלים ונציגי מורים ,מנהלת אגף החינוך יעל אדר ומנהלת
תכניות החינוך בתעשיידע ,יעל אביב .כולנו סקרנים לראות בקרוב את תוצרי התלמידים.

מקום ראשון ,שוב!
תלמידי מגמת התקשורת בתיכון 'נופי הבשור' זכו השבוע במקום הראשון בתחרות
'מיטב היצירה הצעירה' של משרד החינוך מחוז דרום .זו פעם רביעית ברציפות שסרט
גמר של המגמה זוכה במקום הראשון בתחרות ,לאחר התמודדות מול עשרות סרטים
מבתי ספר בדרום .הסרט התיעודי "איפה אפשר למות בכבוד" עוקב אחר סיפורה של
נורית מרמורשטיין ז"ל מקיבוץ עלומים ,שלאחר התמודדות קשה עם מחלה סופנית
בוצעה בה המתת חסד בשוויץ .הסרט הוכן לזכרה לאחר מותה ומלווה את בעלה ,יוסקה
בהתמודדותו סביב ההחלטה המורכבת .התוצר הוא סרט מרגש מאוד ומעלה הערכה
לתלמידים שבחרו באומץ לגעת בנושא המורכב והטעון רגשית .ניתן לצפות בסרט כאן
הפקה :בימוי :שי פאר (משאבי שדה) ,צילום :אלמוג פולק (אורים) עריכה :אביב שפירא
(עין הבשור).

מוכנות לשעת חירום
אנו נערכים במועצה לביקורת השנתית של פיקוד העורף ורשות החירום הלאומית
(רח"ל) לגבי מוכנות המועצה לשעת חירום .הביקורת תיערך בתחילת דצמבר ותבדוק
את מידת המוכנות בכל אחד מהמכלולים .אנו מייחסים חשיבות רבה לביקורת על מנת
שנוכל לשפר את הדרוש תיקון ולהעמיק ככל הניתן את רמת המוכנות והמענים שלנו
בעת חירום .בתקווה של נזדקק לכך.

ליגה משלהן
השבוע הוזמנתי לצפות באימון של קבוצת הכדורשת של נשות אשכול ,רגע לפני שהן
מתחילות את התחרויות בליגה הארצית בשבוע הבא .שמחתי לפגוש קבוצה מושקעת
ורצינית הפועלת פחות משלוש שנים וכבר הגיעה להישגים בתחרויות ארציות .כמעט כל
הנשים בקבוצה עובדות במשרה מלאה ואימהות לילדים קטנים ולא מוותרות על
האימונים הקבועים במהלך השבוע .המפגש עם הקבוצה 'עלה לי' ברשימה של דרישות
וצרכים שהציגו השחקניות באסרטיביות רבה לטובת המשך הפעילות המקצועית של
הקבוצה ובכוונתי לסייע לה ככל הניתן כמו גם לשאר ענפי הספורט המתפתחים
במועצה .קבוצ כדורשת נשים נוספת נפתחת גם בקיבוץ בארי ובקרוב מתוכננת להיפתח
במועצה קבוצה נוספת למתחילות .פרטים נוספים במחלקת הספורט במועצה08- :
9929108

מלגות לסטודנטים
בעקבות פניות של סטודנטים ,הארכנו את המועד האחרון להגשת בקשות לקבלת מלגת
שכר לימוד מטעם המועצה ללימודי תואר ראשון עד ה .30/11-כל הפרטים לגבי הזכאות
למלגה ואופן הגשת הבקשות בקישור הבא.

כדאי לנצל את סוף השבוע הנעים הצפוי ,לצאת וליהנות מהנופים המדהימים של הבית.
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