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 2016אוגוסט -חום יולי

חווית  , לסבים ולסבתותמהשגרה והזדמנות נהדרת להעניק לילדי יואב ולהוריםימי הקיץ והחופש הם יציאה מרעננת 
לילדי  של החופש הגדולבית הספר קייטנות צהרונים וגנים,  –קיץ עם שלל פעילויות חברתיות. אז מה יש לנו הפעם? 

קייטנה לא שגרתית, עשירה בפעילות מגוונת במסלולי: ספורט, אמנות  –ו' -לילדי ג' קייטנת החופש לבחורג', -א'
לנערי  'רפסודיהה'ח', -לילדי ז' יום לא' –'יום כן ו', פרויקט -לילדי ד' טיול לילה אתגרי למצדהויצירה, ואומנויות הבמה, 

 שפיים ונהניםוכמובן מסורת  לאזרחים הוותיקים שלל פעילויות קיץ בגילאור, ו'-לילדי א' 'אי המטמון'יב', ההצגה -ט'
 המרוכזת. לפנק, לפנק, לפנק....  חוברת הקיץלכל המשפחה במחיר מסובסד לתושבי יואב. מצרפת שנית קישור ל

 השירות הפסיכולוגי החינוכי של יואב מרחיב את שירותיו
השירות הפסיכולוגי המשלים מציע לקהילת התלמידים, הוריהם ולמסגרות החינוך מגוון שירותי פסיכולוגיה ותרפיה, 

חינוכי. השירותים ניתנים בהתאם לצרכים שעלו מהשטח: -שאינם נמצאים בסל השירותים של השירות הפסיכולוגי
ם, הרצאות וסדנאות לצוותי חינוך, לקבוצות הקהילה ייעוץ וטיפולים פסיכולוגים בילדים ונוער, ייעוץ והדרכה להורי

 08-8500727בטלפון: פרטים נוספיםולהורים. עלות השירותים בתעריף מסובסד בהתאם להנחיות משרד החינוך. 
 . דואר אלקטרוניאו באמצעות 

 
 מבצע עיקור חתולי רחוב ביואב –לוקחים "חתול בשק" 

סירוס חתולי רחוב על ידי המחלקה הווטרינרית ובמימון מלא של המועצה. /ע עיקורבצערך מייולי -מהלך חודשים יוניב
התאוששות יוחזרו למקום בו  סורסו, יחוסנו ולאחרי/השירות, יעוקרוי פקחי במסגרת המבצע יאספו חתולי רחוב על יד

 –נלכדו. בעלי חתולים ביתיים, מתבקשים להחזיקם בחצר הבית ולסמנם בקולר. מעוניינים לסייע במבצע חשוב זה? 
 .לכל הפרטיםאו כנסו  08-8509804צלצלו: 

 
 לחינוך חיוך 

קהילתי של יואב. הערב שהפך למסורת, -אנשי החינוך הפורמלי והחינוך החברתינערך ערב הצדעה ל בסוף מאי
חינוך משלושת בתי הספר אנשי  500 -הופק בשיתוף מחלקת החינוך של המועצה ומתנ"ס יואב. בערב השתתפו כ

מופקדים על החינוך החברתי. המדריכי הילדים והנוער וסייעות הת, כלל הגננו, ה: צפית, שדות יואב והאלהשל המועצ
נמצאים בחזית העשייה והחינוך של ילדינו, מתוך אמונה כי ה ת החינוךומערככל עובדי הערב עמד בסימן הוקרה ל

ך. במעמד המרגש ציינתי כי תפקידו של החינוך להכשיר ילדות וילדים להיות חוזקה של הקהילה מצוי בערכי החינו
בוגרות ובוגרים ערכיים, בעלי רגישות חברתית ואהבת אדם, בעלי יכולת לחלום, להגשים וליצור. לכבוד הערב הופק 

 ולהתגאות. אתם מוזמנים לצפות -סרטון שממחיש את החינוך הייחודי של יואב  
 

  תאומים כמעט זהים -גשר חי 
 .בפרויקט תאומות בתי הספרמחזור ראשון  של בטקס סיוםוהוריהם,  נפגשתי עם קבוצת ילדי כיתה ו' משדות יואב

 .יואב ליהיי ואליביחד התכנית פועלת מזה שנתיים כחלק משיתוף הפעולה של המועצה ובית הספר עם שותפות 
 .ו' מבית ספר שדות יואב לילדים בגילאים דומים מבית הספר היהודי בליהיי ואלי -לחבר בין ילדי כיתות ה'  המטרת

במסגרת התכנית מרחיבים הילדים את לימודי המורשת בבית הספר, מעמיקים בלימוד על זהות יהודית ושורשים 
ויקטים לימודיים משותפים ותקשורת ויוצרים קשרי חברות עם הילדים היהודים מעבר לים. התכנית כוללת פר

 הלב מתרחב לנוכח הדור המצוין שגדל כאן. .ומפגשים וירטואליים
 

 מצעידים קדימה את בוגרי 'קדמה' 
" המסורתי. מטרת היום היא לחגוג את קציר העשייה הכפרית ום קדמהיחגגו גם את " קדמהבנוסף לחג השבועות ב

מופע הסיום של כיתות י"ב, ריגשו הבוגרים את לצד מופעים ותערוכות של החניכים. ב ,השנתית של הכפר
סיומי שנת הלימודים מרגש אותי עד מאוד,  ימשפחותיהם כששרו להם שיר תודה והעניקו להם פרח וחיבוק. מעמד

ובכל זאת בקדמה יש משהו מיוחד, שמחבר אותנו לישראליות, לנתינה ולתקווה לעתיד טוב יותר. התכבדתי לשאת 
ברכה ואני מצטטת את החלק החשוב לטעמי: "אהבת האדם והעשייה היומיומית של הצוות החינוכי היא שמובילה 

ת. כולנו עדים למחויבות, ליצירתיות ולהתמדה של אנשי החינוך. מועצה אזורית יואב את החניכים לתוצאות הנפלאו
חינוכי המתקיים בו. המשיכו לשאוף ולחלום -על כלל יישוביה ותושביה גאה בכפר הנוער "קדמה" ובמפעל הקהילתי

 וזכרו שקדמה ומועצה אזורית יואב תמיד יהיו בית עבורכם!" 
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 שניים סינים 
 משלחת שבסין, בקיץ הקרוב תצאYunan) חבל ) Chuxiongמחוז  לבין יואב אזורית מועצה בין פעולה שיתוף במסגרת

הקהילות  שתי בין אישית בין והכרות הקשרים, הידע העמקת ומטרתו שבוע יארך לסין. הביקור מיואב נוער בני
עצמי(. אני מקווה  במימון(בני נוער  12 -כ תמנה המשלחת התרבותי. הידע והעשרת הדדים ביקורים באמצעות

שנצליח לכונן שיתופי פעולה בעיקר בתחומי תעשייה וחקלאות ומתוך מטרה לממש את פוטנציאל הגודל של 
 המעצמה הסינית. 

 

 ומה אתכם? – יודע חקלאי פיקח
ייחודי בשנת  כבר סיפרתי לכם על המיזם המדהים של מכללת ספיר בשיתוף "מעברים" שהוביל לפתיחת מסלול

ללימודי ניהול חקלאי. מדובר בתכנית לתואר ראשון בניהול ובקרה תעשייתית בשילוב לימודי תעודה  2016הלימודים 
לניהול חקלאי. כיוון ששנת הלימודים האקדמאית כבר בפתח, אני מציעה לכם לבוא ולשמוע על התוכנית אשר 

 )מכללת ספיר(. 077-9802802והרשמה:  לפרטיםמותאמת לאנשים עובדים והינה ייחודית ובלעדית. 
 

 ! מרגישים בהייב"מעברים" 
בחודשים האחרונים, ואני שמחה מתגבשת הקהילה –? שמעתם Tech Negev על קהילת ההייטק של "מעברים"

 הקהילה נוצרה במטרה לאפשר לאנשים העוסקים בתחום .במיתוג מרענןמתחדשת  הקהילהבימים אלו לעדכן ש
ות ופרויקטים חדשים מתגוררים באזור הנגב הצפוני לחלוק מידע וידע, להישאר מעודכנים ולהיחשף ליוזמו ההייטק
 .077-9802271ופרטים נוספים:  לטופס הרשמה .גם להזדמנויות תעסוקתיותבאזור ו

 

 !ותישאר על המפה יואב על המפה
הרביעי זכה במקום , לביא מהוותיקים(של יוחנן  ותושב בית ניר )נכדוצפית תלמיד בתיכון  17נער בן דניאל וונדימו, 

 12:12 -ת המקצה בדניאל סיים א. בדנמרק בשבוע החולףבתחרות איירון מן שהתקיימה בקטגוריית הגיל שלו 
  !מקומית גאווה –י הצעיר ביותר שעושה זאת הישראלדניאל הינו , ושעות, זוהי תוצאה מרשימה בכל קנה מידה

 

 2016מרוץ סובב יואב 
רצים, מלווים ומשפחות בשטח בריכת  300 -במזג אוויר אידיאלי התקבצו כ. 4-תקיים זו השנה ההמרוץ סובב יואב 

ק"מ  15-יום שישי הזנקתי את ראשוני הרצים שיצאו למקצה ההשחייה של שדה יואב. בשעת בוקר מוקדמת של 
חזן -ואחריהם את שאר המקצים. נשות ונערות המועצה כבשו את המקומות הראשונים בחן רב: האחיות לבית רוט

יעל קינן  -ועלו שתיהן על הפודיום, במקום השלישי  35גיל ק"מ עד  5ראשון והשני בקטגוריית מנגבה שזכו במקום ה
וה קרן, במקום השני שרון וומעלה, כיכבו נשות נגבה: במקום הראשון אד 35ק"מ לגילאי  5יואב. בקטגוריית משדה 

, בנה של זכתה במקום השלישיוק"מ  15 שדה יואב התמודדה במקצהקידר, ובמקום השלישי ניצן קדמון. אתי רבר מ
לצפות מזמינה אתכם גת. ידו שחר מי עק"מ ובמקום השנ 5רום זכה אף הוא במקום השלישי במקצה של  -אתי 

 מי שלא יבוא חבל... – 2017שמסכם את האירוע. סובב יואב ישוב אלינו במאי  בסרטון
 

 ביקור אנרגטי
פעילויות המשלבות  4מרכז מציג חוויה הכוללת ה ם.תושביה" הקימה מרכז מבקרים לרווחת חברת "דליה אנרגיות

לתהליך ייצור החשמל באופן חוויתי ולמדים אודות ייצור נחשפים המבקרים . זיקה לסביבהו חדשנותטכנולוגיה, 
 אטרקציות תיירותיותועם יער חרובית ותל צפית ב אנרגיה באמצעות גז טבעי. ניתן לשלב את הביקור עם טיול

, אינו כרוך בתשלוםוליהנות מהשילוב של תעשייה, חקלאות, טבע והיסטוריה. מרכז המבקרים פתוח לציבור סמוכות ו
 פרטים נוספים בכתבה., 08-6834106הביקור מותנה בתיאום מראש: 

  

 חוזרת לשגרה ועדת תכנון ובניה יואב
הגיעו לפשרה ולהסכם קיבוצי חדש המסדיר את כל נושאי הסכסוך  עובדי הוועדות לתכנון ובנייהשאני שמחה לבשר 

שהוכרז. בעקבות החזרה לשגרה, הועדה תחדש את כל שירותיה לתושבים: קבלת קהל, מענה טלפוני, הנפקת טפסי 
 ייעוד וכדומה. ובא לציון גואל! , היתרים ואגרות בנייה, הגשת תוכניות תב"ע, שינוי4
 
 (קונפוציוס) לאן שלא תלך, לך בלב שלם""

 שלכם, 
 הרכבי-דר' מטי צרפתי       

 ראש המועצה האזורית יואב
matti@yoav.org.il;  www.yoav.org.il 

       054-5656318   ;08-8500702 
, הנך רשאי, בכל עת, להודיע שאינך 08-8500707, טל': 79835הודעה זו נשלחה כשירות לתושבים ע"י המועצה האזורית יואב, ד.נ. שיקמים, מיקוד 

 .iletiva@yoav.org מעוניין לקבל פרסום זה ע"י שליחת הודעת לכתובת
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