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במ.א .שפיר מעודדים השכלה גבוהה ומעניקים מלגות לסטודנטים
טקס הענקת מלגות המועצה ומלגות פר"ח ,נערך בשבוע האחרון
בהשתתפות אלון גלמן – מנכ"ל פר"ח ,אשר אברג'ל -ראש המועצה ,לבנה דוידי -מנהלת המחוז,
קורין ואפרת – רכזות שפיר ,אלי כהן -מנהל מח' החינוך ,מאור יפרח – יו"ר ועדת המלגות,
תמר רחמים המרכזת את המלגות במועצה ,מנכ"ל המועצה ,מנהלי מח' ,עובדי מועצה ,חברי
מליאה ,תושבים ,סטודנטים ,חונכים ומשפחותיהם.
ראש המועצה פתח בדברים וציין את חשיבות עידוד ההשכלה הגבוהה במועצה ,שכן כל בוגר
משמעותי ראוי כי ישכיל על מנת להשתלב בחברה ובמעגל העבודה ולהבטיח לעצמו ולמשפחתו
חיים טובים והשתכרות בכבוד.
בנוסף הפליג רהמ"ע בשבח פרוייקט פר"ח ותרומתו העצומה לסטודנט ,לחונך ולקהילה.
מודה באופן מיוחד למנהלת פר"ח ולמנכ"ל על היוזמה המשותפת שהגדילה את מ"ס הסטודנטים
ובהתאמה החונכים השותפים בפרוייקט ,באופן ניכר .החידוש השנה הוא התוספת של ₪ 0011
למלגת פר"ח ע"י המועצה  .מברך את הסטודנטים ומזמינם להשתלב בעשיה הקהילתית כדברי
הרב דסלר זצ"ל :הבניין העצמי של האדם נבנה מתרומתו לחברה ולקהילה.
מנכ"ל פר"ח מתאר את ימי ראשית הפרוייקט החובק כיום ארץ מדן ועד אילת ,שמורת טבע נדירה
בה נהנים סטודנטים ותלמידים מכל גווני הקשת ,בכל מקום ובכל אתר בארץ למען כולם.
הפרוייקט הוא "פרח מוגן" המסייע לכולם באופן יוצא מן הכלל זוהי הזדמנות נפלאה למסור תודה
ולדבר בשבח הסטודנטים ,שילוב הזרועות הוא העושה את העבודה לטוב יותר,
במועצה אזורית שפיר מצאנו שותפים נפלאים וביחד נפעל ליצור סביבה וחברה טובים יותר,
הסטודנטים הם שותפים לתיקון עצמי ולתיקון עולם.
בטקס הוקרן סרטון ובו תמונות מפעילות פר"ח בבתי הספר במועצה ,פרוייקט פר"ח פועל בשני
בתיה"ס במועצה ,באבן שמואל ובמרכז שפירא והתוצאות ניכרות לעין כל.
מקהלת בית ספר שפיר בניצוחו המופלא של המורה איציק הנעימה בשני שירים ,ולסיכום
הוקראו שמות הסטודנטים שהגיעו לקדמת הבמה יחד עם חניכיהם וקיבלו את המלגה.
יתר הסטודנטים קיבלו את מלגת המועצה תמורתה יתרמו  01שעות עשיה בקהילה.
תודות וישר כח נמסרו לכל העוסקים במלאכה.
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