
  

 
 

 4102 אפריל 01יום חמישי, 
 משתלמת התמדהה

. ניצלנו ללא אירועים מיוחדיםשהסתיים  המועצה במסגרת המתמי"ד בשטחישגרתי השבוע ערכתי סיור לילה 
יומיים לאחר  ערכו את מבחן ההסמכה שלהם.מתמידי"ם חדשים שבדיוק  02-את ההזדמנות להודות ולברך כ

טרפו להרמת הכוסית המסורתית שקיימנו לכבוד המתמידים כולם, בהשתתפות הצ מכן המתנדבים החדשים
 . מחלקת הביטחון והשיטור הקהילתי נציגות מג"ב,

ושבים ת הגדולים באזור.אחד מבסיסי המתנדבים  והוא מתמידי"ם 022 -כ היוםאני גאה כי ביואב רשומים 
 ותושבות שמתייצבים מדי לילה לסיורים ולהעלאת תחושת הביטחון של כולנו. 

 
 עוצרים את הניסוי המסוכן

 . ועתידם של הדורות שיבואו המאבק נגד תעשיית הנפט מפצלי שמן הוא מאבק על אופיו של האזור שלנו
 באפריל, 20ביום שבת הקרוב, החקלאות, יין ותיירות לא יכולים להתקיים באזור של תעשייה פטרוכימית. 

בהשתתפות  יצולם שלט אנושי ענק מהאווירשל כל ארגוני הסביבה במאבק, במהלכו  אירוע תמיכהיתקיים 
בעוד כששה חודשים יוכרע  כדי שההד של המאבק יגיע רחוק.הנכם מוזמנים להיות שותפים ים. מאות אנש

 המאבק בוועדה המחוזית. עד אז עלינו לפעול במלוא הכוח. 
 

 צהל קורא לך
בשנים האחרונות נהג אגף כוח אדם בצה"ל לפרסם ברבים את דירוג הרשויות המקומיות בישראל בנוגע 

כי בכל השנים זכינו להתמקם ולהתגאות בנתוני גיוס ובמוטיבציה  אצייןלאיכות ולאחוזי גיוס של בנים ובנות. 
 גבוהה מהממוצע. 
קיבלתי השבוע מכתב מראש  זו חלטהלמרות ה המספריים. ל שלא לפרסם את הנתוניםהשנה החליט צה"
: "מהנתונים עולה כי המועצה האזורית יואב הינה בעלת נתונים ברביבאי ובו היא כותבתאכ"א אלוף אורנה 

גבוהים בכל הנוגע לגיוס, אחוז המיצוי ללחימה ואחוז המיצוי לקצונה בקרב הנשים. אין לי ספק כי נתונים אלה 
 ך ולכל תושבי המועצה".הם בבחינת מקור לגאווה ל

 
 "השכנים נאים בעיני"

 ידה קהילת קיבוץ גת. העמשהפקה מושקעת, מקצועית ומהוקצעת ביום שישי האחרון צפיתי ב
תושבים שבחיי היום יום אינם עוסקים בתיאטרון, בהם איש ביטוח, טייס, אנשי חינוך, עובדי תעשיה, תלמידי 

בית ספר ורבים אחרים, החליטו להציג ביחד את הקלאסיקה "דירה להשכיר". ככה, עבור הקהילה, בשביל 
 הנשמה. 

תן, עלתה שלוש פעמים, הן בפני ההצגה המדוברת, עם התפאורה הנהדרת והתלבושות יוצאות הדופן באיכו
 הקהילה ומוזמנים נוספים והן בפני תלמידי בית הספר היסודי שדות יואב. כמה כישרון, יצירתיות ואחווה. 

 
 זה חופש?

 מחלקת הילדים והנוער במתנ"ס יואב.הובלת ימים עמוסים בפעילות ב
מהנה באזור פרוזדור ירושלים. מדריכי  טיול אביביצאו בראשית השבוע ל 'ג-'ילדי כיתות א 022 למעלה מ

 הובילו אותו בהצלחה רבה.עברו הכנה לקראת הטיול וביישובים החינוך החברתי 
שמחתי לבקר את . 20 -ה פעםהשתתפו במחנה פסח המועצתי שמתקיים זו הכמדי שנה, , 'ו-'ילדי כיתות ד

מיטב הילדים, כ חוויםבמהלך היומיים הללו . ביער עזריקם שהוקם לתפארתהאוהלים ללינה הילדים במחנה 
   אש, אתגרים ומסלולי טיול מגוונים. מפקדבישולי שדה,  ,המסורת

בשבוע הבא יתארחו בני הנוער בקיבוץ בית ניר לאירוע ספורטיבי ולמפגש חברתי. אין כמו חופשה כדי להיות 
  עסוקים.

 
 נשמהמוזיקת 

ו',  -ספר מנגן", בחסות קרן קרב, שבו תלמידי כיתות ד' בית הספר "שדות יואב" ממשיך בפרויקט "בית
 אוהד של רוכשים השכלה מוזיקלית ולומדים לנגן על כלים מגוונים. בקונצרט שערכו התלמידים הגיע קהל

 שיריה של נורית הירש.את  הילדיםנגינת ובהרמוניה עם  בהנאה נוזמזמ .הורים וסבים גאיםראש המועצה, 
 י הם חלק בלתי נפרד מתרבות וסביבה מיטביים.השכלה וחינוך מוזיקל

 בית הספר כ"בית ספר ירוק", ברכות. התקיים טקס ההסמכה הרשמי שלזו ההזדמנות להזכיר כי השבוע 
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 אחוות עמיתים מהגלבוע

הגיעו שמועצה הצפונית, גלבוע, דני עטר, ומנהלי המחלקות מהראש המועצה האזורית שמחתי לארח את 
תהליך האסטרטגי שקיימנו מהו מהעשייה בתחום הקהילתיבעיקר אלינו ללמידת עמיתים. הם התרשמו 

צרכים של הישובים בהווה ובעתיד. הרחבנו על תהליך מקיף שמאפשר לנו לראות קדימה את הלאחרונה. 
הצמיחה של השפעות התעניינו בפעולה, הובלה וליווי. הם השבין המועצה ליישובים, שיתופי  הממשק

 והאתגרים שהיא מציבה.שלה הדמוגרפית, ההישגים 
  

 מה זאת אהבה?
נפגוש  יצאה לדרך. היום חברותאאצלנו פה ביואב. הסדרה האיכותית   ביהדות שאלות ותשובות על אהבה

. התכנית עשירה ומגוונת. עקבו אחרי אהבתם של מיכל ודוד ידבר עלשבית ניר הסופר חיים באר ב את
 .כבר מעניין -ובואו הפרסומים

 
 פגרת חג

 . 02.1ועד  21.1בין התאריכים  משרדי המועצה יהיו סגוריםהחג  להזכירכם, לרגל
  20-0022828ומספרו: שעות ביממה  01יחד עם זאת, מוקד המועצה ממשיך להיות זמין 

 202-0001082; צחי ירושלמי:  202-0822220גם אנשינו במחלקת הביטחון יהיו זמינים: נתן בר: 
 
 "כמה מעלות טובות למקום עלינו"

פעמיים בשנה, בראש השנה ובפסח מתכנסים עובדי המועצה, מנהלי הקהילות, נציגי הישובים, חברי 
, להרמת כוסית מסורתית ולברכה. זו הזדמנות רביםם ושותפים המליאה, בעלי תפקידים שונים, מתנדבי

ונמשיך  שהאתגרים עוד רביםלהודות לכולם על העשייה וההשקעה שניכרת בכל תחום וגם להזכיר לכולנו 
 .להגשמת כל החלומות לשאוף

 

 
 

 שלכם,
 הרכבי-דר' מטי צרפתי       

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

      201-0606020   ;20-0022820 

 
 
 

 , 20-0022828, טל': 83000הודעה זו נשלחה כשירות לתושבים ע"י המועצה האזורית יואב, ד.נ. שיקמים, מיקוד 
 etiva@yoav.org.il אי, בכל עת, להודיע שאינך מעוניין לקבל פרסום זה ע"י שליחת הודעת לכתובתהנך רש 

  ב חפשו אותנו גם אתר המועצה
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