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  יש במה להתגאות - , סביבה, עשייהקהילה -ביואב 
!( הקרנת בכורה עולמית של לערוץ היוטיוב שלנומזמינה אתכם להתרגש ולהתגאות בעשייה המבורכת )וגם להירשם 

יואב, תושבי יואב היישובים המופלאים של  14בתפקיד השחקנים הראשיים:  סרט תדמית למועצה אזורית יואב! 
  .הארץ הנהדרת בה אנו חייםוחלקת 

 ( דקות 5:54 ) גרסה מלאה
 ( דקות 3:12) גרסה קצרה

 
 פתיחת שנת הלימודים תשע"ז

טקסי פתיחת שנה  חגגובתי הספר בביואב.  החינוךשנת הלימודים תשע"ז בכל מוסדות  המחה גדולה נפתחבגאווה וש
 חגי תשרי....חופשות כמובן עד ל –שגרה מבורכת  תוך ל מתאקלמיםוהתלמידים 

, והתוכניות השונות לטובת אוכלוסיית יואב הפנאיוך והחינ ,החוגים ,, פתח את כלל פעילות התרבותמרכז קהילתי יואב
 מודה לכל צוותי החינוך שלנו על עשייה מבורכת וערכית ומאחלת שנה טובה! מגיל הרך ועד לוותיקים.

 
 מלגות סטודנטים

 המלגות תומכות, חדמ .בכל שנה מוענקות מלגות לסטודנטים תושבי יואב. פרויקט המלגות חשוב וקרוב לליבי
תהליך של נתינה וקבלה שבמהלכו מוענקות המלגות זהו בקהילה.  מסייעיםהסטודנטים בתמורה  אידךבסטודנטים ומ

תמצאו באתר  תנאים ורישום. פרטים נוספים, 30.10.16 -ובסיומו נערך טקס חלוקה מרגש. שימו לב ההגשה היא עד ל
 המועצה או במחלקת החינוך. בהצלחה רבה!

 
 התמונה החינוכית

נגישים ושקופים. מהיום מערכת החינוך מעלה על נס את העשייה  -נתוני מערכת החינוך עוברת שדרוג משמעותי 
הערכית, אשר כוללת בין היתר, מעורבות חברתית, קרבה ואכפתיות בין מורים לתלמידים, התמדה ונשירה. אלה יעמדו 

נות, מסוגלות ועניין בלמידה. כל אלו ביחד יציגו לצד העשייה הלימודית, שאף היא תכלול היבטים חדשים כגון: סקר
תמונה אחת, מונגשת, שקופה ודינאמית. מצרפת לכם את התמונה החינוכית של יואב, מנתונים שנאספו ע"י משרד 

 מגופים שונים.והחינוך 
 ייה ערכית,מוסדות החינוך שלנו ביואב הם מקור לגאווה גדולה עבורי. חזון המועצה  שם לעצמו יעד של חינוך לעש

 התמונה החינוכית לבתי הספר העל יסודיים. .מעורבות חברתית, תוך שמירה על מצוינות והתמדה
 

 סין –יונאן בחבל  לצ'ושונג משלחת נוער
בני הנוער מיואב נפגשו . חבל יונאן שבסיןשלנו מנוער המשלחת ראשונה של בני  שבה ,במסגרת הסכם ערים תאומות

שותפויות . תה מרתקתיהסינים. החוויה היחבריהם  והפעולה של דרכי החשיבה, מהתרבות, המנהגיםטיילו וטעמו 
סיניים י נוער משלחת גומלין של בנהצדדים כולם. בשנה הבאה מתכוונת להגיע  כאלה יש בהם כדי להעצים ולחזק אתש

 שלנו. חודיתיהימהטעמים והתרבות  לחוות מאוד וייהנהם גם כי  ני בטוחהואלבקר ביואב 
 

 שנה לאסתר שושן  מקיבוץ גלאון    100חוגגים 
אסתר נולדה בפולין, עלתה לארץ  .(100) מאה ! מועצה אזורית יואב שמחה וגאה עם הגעתה של אסתר שושן  לגיל

הגיעה עם משפחתה לגלאון. אסתר אוהבת  1949. בשנת "קולוראדו" הבלתי לגאלית המעפיליםבאניית  1939בשנת 
 את הקיבוץ, האדם והשפה העברית.

 מחה לכלת יום ההולדת.  שהרבה בריאות ואסתר במברכים את 
 

 תרבות ביואב  -  ?חודש ספטמברב ומה

  מפעל הפיס עורך זו השנה השישית ברציפות עשרות מופעי תרבות למען רווחת הקהילה בישראל בכל רחבי
ם ובהם ישתתפו אמנים מהשורה הארץ בהשתתפות מיטב האמנים. המופעים יתקיימו בעשרות ערים וישובי

 הראשונה.
כרטיסים ניתן לרכוש  בבית הבנים כפר מנחם.נאור ציון במופע סטנד אפ   21:00בשעה:   22.9.16 יום חמישי 

לאחר המופע, יתקיים יריד יזמים ברחבה  או בקופה.   yoav.org.il-www.matnasבאתר: כרטיסים באתר: 
 התחתונה. מוזמנים לרכוש מתנות לחגים!

  שיר המופע "קיים ערב זמר לכל אוהבי השירה. והפעם: תימנגבה של יעקב  פסלסקי  שנה למותו 16במלאת
בחדר האוכל  20:30בשעה:  24.9.2016שרים שירי נחום היימן. מוצאי שבת  . אורי הרפז וחני לבנה"למענכם

 או בקופה.   yoav.org.il-www.matnasכרטיסים באתר:   בקיבוץ נגבה. נשמח לראותכם.

 .סיום , יום חמישי, ערבה שירה בלילות ירח בגבעת תום ותומר לאוהבי הזמר העברי שירת רבים משובחת
 יוסי לב.העונה עם 
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 צח"י –ערב הוקרה לצוותי החירום הישוביים 
יעים את מרצם המשקות המתנדבים לשעת חירום בישובים פועלם של כל מאל התקיים ערב הוקרהכמו בכל שנה 

 מכם.  כל אחד וזמנם הפנוי לחיזוק החוסן הקהילתי ביואב. גאה ב
 

 מרכז שח"ף  שירות אבחון ויעוץ פסיכיאטרי  חדש ביואב
המרכז הינו פרי  מרכז שח"ף. מרכז לשירותים פסיכולוגיים חברתיים. בשם: -לציבור  בימים אלו  מושק שירות חדש

 של שיתוף פעולה בין השירות הפסיכולוגי חינוכי והמחלקה לשירותים חברתיים במועצה.  
ע"י ד"ר אילן בוש. השירות בעלויות  שינתן  אבחון וייעוץ פסיכיאטרי לילדים ונוער, לקבל שירותניתן  ,בשלב הראשון

לקבלת מענים של טיפול פסיכולוגי,  ול"מפגשים"מופחתות לתושבי מועצה אזורית יואב.  ניתן להמשיך ולפנות לשפ"ח  
 מבוגרים , טיפול זוגי, טיפול משפחתי והדרכת הורים . טיפול רגשי לילדים , 

 .מנהלת המחלקה לשירותים חברתיים –פרנקו  -וענת רוטשילדמנהלת השפ"ח  -ית: נתלי בן שלמהמנהלות התוכנ
            

 יוזמים ביואב!
היענות גדולה. ל זכהנשלח שבעקבות הצלחת המיזם הקודם, ממשיכים בתוכנית עידוד יוזמות קהילתיות. קול הקורא 

 :תמיכה . מאחלת הצלחה לכל מי שקיבלבקריטריונים שעמדו  הגישו הצעות לפרויקטים קהילתייםכבר מספר ישובים 
 לקיבוץ.  70 –סיוע לפעילות לציון אירועי חגיגות ה  –גל און
 להקת מחול מקצועית בישוב לטובת אירועי הקהילה., הקמת להקת מחול "הורה אמהות" – נגבה

 .מתושבי הישוב 100 –חזמר המשלב כ הפקת מ   – גת
 הקשר לטבע.חיזוק הקהילה והקמת יער מאכל המושתת על גידול וטיפול טבעי,  – בית גוברין

 ארכיון היסטורי דיגיטלי, סיפוריהם של וותיקים. – סגולה
 .הקהילה על ידי תושבישיקום מגרש הכדורגל בישוב  – בית ניר

  תושבי כפר הריף, רבדים וכפר מנחם חברו יחד לפעילות קהילתית ישובית ואזורית. , כנרתהצליחת  – ישובים /אזורי
 

 ""בשביל ישראל
מוציאה מסע בן חמישה ימים למסיימי כיתה י'. המסע מתחיל בעליה  שתנועת השומר הצעיר'זו השנה השנייה 

במפגשים ביב  משתתפים החניכים .בכותלמסתיים ו לירושלים סביב עולם התוכן של מסע בני ישראל לארץ המובטחת
נהיגות בחברה הישראלית: מדריכי נוער גאה, נשות הכותל, יזמי הקבוצה הקואופרטיבית ''הפועל ומ אחריותנושא 

שבשנה  מקוויםחניכים מצפית, חניכים ומדריכים בתנועה ביישובי יואב, ואנחנו  20קטמון'' ועוד. השנה השתתפו מעל 
 תתפים.הבאה יגדל מספר המש

 
 מחזור וניקיון לקראת חגי תשרי 

אנו  08-8500707מחלקת איכות הסביבה מתגברת פינוי אשפה וגזם לקראת ובחגי תשרי . עומד לרשותכם מוקד: 
 . שלפני החגלהוציא גזם וגרוטאות בשבוע  ולהשתמש במתקני המחזור ולהקפיד מבקשים מהתושבים להקפיד

 
 תנועת נוער בורדון

עברה תהליך למידה של הישוב פתיחת סניף חדש של האחוד החקלאי הפעם בורדון זאת לאחר שנה בה השכבה הבוגרת 

הישובים להיות חלק מתנועת נוער המספקת לילדינו מענה חינוכי חברתי לילדים והוכשרה להדרכה. אנו מעודדים את כלל 

 ולבני הנוער בשעות אחה"צ, מסגרת משמעותית וקבלת כלים להדרכה והעצמה. 

 ביואב פועלות שתי תנועות נוער גדולות: האחוד החקלאי והשומר הצעיר.

 
 "לו לבד ואב בעקבותיואיך עוד שנה פה נפתחת כמו כל שנה, בסתיו, איך בן הולך "

  )עלי מוהר(                                                                                                        
 

 שלכם,
 הרכבי-דר' מטי צרפתי

 ראש המועצה האזורית יואב                                                       
matti@yoav.org.il  www.yoav.org.il 
054-5656318   ;08-8500702 

 
 ,08-8500707, טל': 79835הודעה זו נשלחה כשירות לתושבים ע"י המועצה האזורית יואב, ד.נ. שיקמים, מיקוד 

 etiva@yoav.org.il להודיע שאינך מעוניין לקבל פרסום זה ע"י שליחת הודעת לכתובת הנך רשאי, בכל עת,
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