
  

 
 4162יוני  61 שני יום 

 "גם הילד שלי סרדין בכיתה"
אנשי חינוך  הורים, -ציבור רחב כיתות קטנות מקוממת של שר החינוך למנוע פתיחה של שההחלטה דמה נ

החלטה זו אמורה להיות משרד החינוך מונע פתיחה של כתה נוספת במימון הרשויות המקומיות. . ובכלל
 ,תלמידים. כן 04-עד כשל  כיתות צפופות והמשמעות היא קרובההמיושמת בכיתות א' כבר בשנת הלימודים 

 גם אצלנו ביואב. 
בילים נציגי הורים מרחבי מאבק ציבורי חוצה מדינה נגד ההחלטה. את המאבק מו לפני כשבועיים נפתח

 כמובן.  ר נוספים הצטרפו למחאה. גם אנחנו הצטרפנוגם ראשי רשויות, חברי כנסת ואישי ציבו הארץ.
 של מטה המאבק. בדף הפייסבוקאני מזמינה אתכם להתעדכן בפרטים ולהצטרף למאבק החשוב, 

 בשיתוף, מאמץ כל עושים אנו. שלנו החינוכיתולמדיניות  המועצה להחלטות מנוגדת זו החלטה רוחכמובן ש
 האפשריים החוקיים החינוכיים הפתרונות את למצוא הספר בתי של ההורים והועד המנהל, ועדי המנהלות

 ואקלים סביבה לילדינו לספק הנדרשים המשאבים את ולהקצות להמשיך שנוכל. זאת על מנת, ביותר הטובים
   .מיטביים וחברתי לימודי

 
 רפואה קדמית

בים והנחוצים הוא המרפאה היישובית. דווקא אז, ובימים של מתח בטחוני ושעת חירום, אחד המוסדות החש
אוסר פיקוד העורף פתיחה של המרפאות מפני שאינן ממוגנות. השבוע קיבלנו בשורה משמחת לקיבוץ נגבה 

ממ"ד בגודל  -ביטחוןשירותי בריאות כללית מממנת, באמצעות תורמים, בניה של חדר  -ולקיבוץ שדה יואב
 4-21במסגרת פרויקט המיגון ליישובים הממוקמים בטווח  היאהבניה מ"ר לכל אחת מהמרפאות.  21של 

לאחרונה התקבל ממפעל הפיס תקציב נוסף ו חירוםבשגרה, להיערך ל אנחנו ממשיכים ק"מ מרצועת עזה.
 מקלטים. 14בליווי המועצה, למעלה מ  ,שופצו בורי בנגבה. מאז מבצע "עמוד ענן"לשיפוץ מקלט צי

 
 ו לנו איך היהספר

ה שלח מתנ"ס יואב, לכל בית אב המשתתף בחוגי המתנ"ס השונים שאלון קצר וידידותי במטרבשבוע האחרון 
יוכל המתנ"ס לקבל מידע מכם ההורים על שביעות הרצון שלכם התשובות שיתקבלו לקבל משוב. באמצעות 

במטרה שנת החוגים הבאה הכנת ל ויסייעושל ילדיכם מהחוג, מצוות ההדרכה, מהתכנים ועוד. המידע ייאסף 
 בקישור המצורף כאן.. ניתן לענות על השאלון גם ולשפר לעדכן

 
 לדרך צלחהשי 

כמו בכל שנה אנחנו מציידים את בוגרי כיתה י"ב, את המתגייסים, המדריכים ורכזי החינוך החברתי בשי צנוע 
  .המועצהל"דרך צלחה" ובטוחה. תיקי גב איכותיים וגדולים, מתנת 

השנה אנחנו מעניקים את השי גם לחניכי המכינות הקדם צבאיות "מכינת נחשון" ו"מכינת לכיש" שהתנדבו 
מחלקת הילדים השי מחולק ע"י  ת.ונוספ ותוישנה כולה הקהילה, בליווי תלמידים, בחונכות ובפעילבמהלך ה

 מחלקת התחבורה.וים במתנ"ס, מחלקת החינוך והנוער ומחלקת המתנדב
 
 דימה קדמהק

לנערים רבים המתחנכים במקום. בשנה האחרונה עובר הכפר תהליך  חםכפר הנוער קדמה, משמש כבית 
 חניכים.לרחב של שיפוץ, התחדשות והתרחבות במטרה להעניק את המרחב והסביבה הטובים ביותר 

שישתלב בנוף הכפרי ויחד עם זה  לאחרונה נתן משרד החינוך את האישור לפרוגרמה לבנית בית ספר חדש
מודיות נרחבות. במקביל מקדם הכפר תכנית של שיפוץ מבני המגורים יאפשר חדשנות ואפשרויות לי

ם או בוגרים חסרי עורף משפחתי. יוהפנימייה ואפילו הקמה של בית לבוגרי הכפר שבו יתארחו חיילים בודד
 .חדשים ובית כנסת רים ממגרש כדורגל השנה ייהנו הנעהמשך ב

על ההישגים וההצלחות שחוו עם גאווה "יום קדמה", המסיבה המסורתית לסיום שנת הלימודים  יערךהשבוע 
 אהיה שם. .נוכחיתה ת הלימודיםבשנ

 
 בינוי קהילתי

 . השבוע קלטנו את עמיר אלנברג, תושבבינוי הקהילתי ביישוביםוהוא פיתוח  זואחד היעדים המרכזיים לשנה 
תפעל לליווי ההנהגות  היחידהקהילתיים. התהליכים הכמנהל היחידה והוא יהיה אחראי על הובלת  אליאב,

 ותרכז נתונים ותחזיות לצמיחה עתידית.  שוביםהמקומיות, תסייע ליי
 
 
 

https://www.facebook.com/pages/%D7%94%D7%9E%D7%90%D7%91%D7%A7-%D7%9C%D7%94%D7%95%D7%A8%D7%93%D7%AA-%D7%94%D7%A6%D7%A4%D7%99%D7%A4%D7%95%D7%AA-%D7%91%D7%9B%D7%99%D7%AA%D7%95%D7%AA/1404917769792933
https://www.facebook.com/pages/%D7%94%D7%9E%D7%90%D7%91%D7%A7-%D7%9C%D7%94%D7%95%D7%A8%D7%93%D7%AA-%D7%94%D7%A6%D7%A4%D7%99%D7%A4%D7%95%D7%AA-%D7%91%D7%9B%D7%99%D7%AA%D7%95%D7%AA/1404917769792933
https://docs.google.com/forms/d/1JYehq0zVU3T0r9msFpwtALquuMivxHy1idBqBzsK7UQ/viewform?usp=send_form
https://docs.google.com/forms/d/1JYehq0zVU3T0r9msFpwtALquuMivxHy1idBqBzsK7UQ/viewform?usp=send_form


  

 
 פתאום קם אדם

ית. המועצה ויזמות חברת מקומיים וכוללת פרויקטים קהילתיים רבהההתנדבותית ביישובים היא העשייה 
נות לפניות או מסייעת בקידומם. על מנת שהמועצה תוכל להיע כספית תומכת אף מיםמעודדת ובמקרים מסוי

 ליישובים ולתושבים ב"קול קורא"ביחד עם שותפות ליהיי ואלי יואב מתנ"ס אופן מסודר, שקוף ושוויוני יוצא ב
 .בקהילה קשראת השתחזק  להגיש הצעה ליוזמה קהילתית את כל היזמים החברתיים, באשר הם מזמיניםו

 המצורף כאן.בקישור פרטים מלאים להגשת המיזם, 
 

 איכות היא לא מילה גסה
 -בעידוד היצירה וההשכלה הגבוהה אמצעי חשוב ובעל משמעות בשימור האזור שלנו כמקום שבו  אני רואה

עשרות ת סיוע לומלג כמדי שנה מחלקת המועצה איכות, היא לא מילה גסה אלא מקור לגאווה גדולה.
בעלי צרכים לחברתי, חינוך , חינוך – במגוון של תחומים התנדבו בקהילהשתרמו מזמנם ו יואבסטודנטים בני 

זוכים למלגה על אמנים שלנו, תושבי המועצה, . גם פרויקטים שונים למען הקהילהו מתמי"דמיוחדים, 
 בחיזוק הקשר של התושבים לביתם ולסביבתם הקרובה באמצעים יצירתיים ותרבותיים.  תרומתם

מדי שנה אחת ממלגות היצירה מוענקת על ידי משפחת קצביץ לזכרה של קרן שהיצירה היתה חלק מרכזי כ
זרעים גדרה, שפועלת בתחומנו ובחרה  -בחייה. השנה אני שמחה על הצטרפותה של חברת סינג'נטה

 ת סיוע לסטודנטים בני יואב.ולהעניק מלג
 

 פיס לאקדמיה
 ד כחודש ימים.ת השבוע ותסתיים בעום לתואר ראשון. ההרשמה נפתחעניק מלגות לסטודנטימפעל הפיס מ

 בקישור המצורף.לפרטים מלאים, 
 

 דעו את זכויותיכם -נער/ה
 פה, בני נוער רבים מחפשים עבודה וזה הזמן לעדכן אותם על זכויותיהם כעובדים. חופשת הקיץ עוד רגע

 "זכויות נוער עובד".בנושא  חשובה הרצאהגילאור -יתבבתתקיים , 23:24בשעה  ביוני 12ביום שני, ה
וכן המעסיקים בענפים ובעסקים באזור שעשויים לפגוש את בני  , רכזי החינוךבני הנוערלמפגש מוזמנים 

 הנוער כעובדים מן השורה במהלך החופשה. הזדמנות לשאול שאלות וללמוד ביחד על זכויות בני הנוער.
 

 הסדרה הווקאלית
 12, ביום ב' הלהיכל לאומנויות הבמה בהרצליה להצטרף אלי אתכםלאוהבי המוזיקה הקלאסית, אני מזמינה 

ביוני לקונצרט מיוחד של מקהלת יואב שתופיע לצד התזמורת הסימפונית ירושלים, רשות השידור ומקהלת 
 הקונצרט הוא במסגרת "הסדרה הווקאלית הגדולה" בהיכל. עמק חפר.

 
 בכבישיםמדוושים 

ביוני את אליפות ישראל הפתוחה באופני כביש. גם הפעם  12 -איגוד האופניים בישראל  יקיים בשבת, ה
היא אצלנו, באזור קיבוץ נגבה ושדה יואב. כדאי להגיע, לצפות ולעודד, אבל גם לזכור שייתכנו  תהתחרו

 , באישור משטרת התנועה.22:44ועד לשעה  44:01שי תנועה. ייתכנו חסימות כבישים בין השעה שיבו
 מסלולי התחרות הם, לפי הפירוט הבא: 

מזרח,  2כביש  ,צפון, צומת הודיה 121מערב, צומת גבעתי, כביש  21זינוק ממתחם מצודת יואב לכוון כביש 

 למתחרים וסבלנות לנוסעים במכונית.בהצלחה  צומת נגבה, וחזרה למצודת יואב.

 

 שלכם,
 הרכבי-דר' מטי צרפתי       

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

      410-1414223   ;43-3144041 

 
 
 

 , 43-3144040, טל': 03321הודעה זו נשלחה כשירות לתושבים ע"י המועצה האזורית יואב, ד.נ. שיקמים, מיקוד 
 etiva@yoav.org.il הנך רשאי, בכל עת, להודיע שאינך מעוניין לקבל פרסום זה ע"י שליחת הודעת לכתובת 

 ב  חפשו אותנו גם אתר המועצה
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