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 כואבים

 המועצהכפר מנחם, ועד מקומי שכלל נציגי  צוות הוקםבעקבות תאונת הדרכים בה נהרג יפתח רפפורט ז"ל, 
הציבורית באזור בית ספר הסדרת התנועה ושיפור המודעות הצעה להליכה,  ילבחינת מסלוליועץ תנועה ו

לצמצם את החיכוך והמגע בין  והציע מתווה שמטרתו ביצע סיורים, "האלה". הצוות התכנס מספר פעמים
הפעלת היסעים זאת לצד . באזור בית הספר "האלה"הן במסלול הליכה והן  - מידים לבין כלי הרכבהתל

המלצות הצוות  רים לגבי זהירות בדרכים.תכנית הדרכה והסברה לתלמידים ולהוו בבוקר מהרחבת כפר מנחם
שיתוף החל ב המועצה. ישום ההמלצותומליאת הנהלת תושבי כפר מנחם, ועד הישוב, יוצגו בפני ועד ההורים, 

 .ותיאום עם הישוב
 

 לא עוצרים בירוק

 ,הטמנת הפסולת בוירידה  עליה באחוזי המחזור חלהבחמש השנים האחרונות  - הטמנה, חיסכון הפרדה
 43%ויש תוצאות להשקעה.  בהתמדה עולההתושבים והישובים להגברת המחזור לנפש במועצה. מודעות 

על  2014-ואילו בק"ג לנפש לשנה  450הפסולת המוטמנת עמדה על  2008בשנת . !!! 2014מחזור בשנת  
   ה.כגמה ברועוד ארוכה, אבל המלהתייעלות המחזור הדרך  (!23%)ירידה של  בלבדק"ג  350

 ַמְדֶשן משפחתי,  -אנחנו מזמינים שוב את התושבים להניח בחצר הבית קומפוסטר - כל אחד יכול
ומחירו  50%, המועצה משתתפת ב 372₪להפחתת ההטמנה. מחירו הרגיל של מדשן משפחתי הוא 

 10יסובסד ויעלה ח טבהמותאם לכיור המליטר(  7)בלבד! גם פח לפסולת האורגנית  ₪ 186לתושבי יואב 
 .8500707-08 פנו למחלקת התברואה. לרכישה, אנא לתושב בלבד ₪

 בשעה טובה התחלנו בהחלפת מכלי איסוף הנייר הישנים למכלים משודרגים  - כחול זה הירוק החדש
  כל המכלים ביישובים.מכלים ובקרוב נסיים שדרוג  60-עד כה הוחלפו כ בצבע כחול

 לטובת  6חברת "חן במקום" רכשה משאית אשפה חדשה, בתקן המחמיר יורו  - האוטו שלנו גדול וירוק
 המועצה האזורית יואב.

 
  הדשא של השכן ירוק יותר?

שיסייעו  ים ומעשיים, תיאורטיםחווייתיי מפגשים 12הכולל  קורס משפחות ירוקות ביואביפתח בשבוע הבא 
. פרטים במתנ"ס יואב לכם להפוך לבית ירוק יותר. ההשתתפות בקורס ללא עלות ומותנית ברישום מוקדם

 שווה למהר ולהירשם !!! – ובפייסבוקבאתר 
 

 לנווט בסערה 
המרכזיים, במיוחד בעידן של טכנולוגיה משתנה וקודים להיות הורה טוב ומשמעותי, הוא אחד האתגרים 
 חברתיים שונים מאשר הכרנו אנו, כשהיינו ילדים.

שמאירים סוגיות  בסערה"מפגשים בשם "לנווט כדי לצלוח את המשימה המורכבת התחלנו בסדרה נוספת של 
בכפר שונות בהתמודדות ההורית. התכנית נערכה בעבר בהצלחה בחלק מיישובי המועצה וכעת נמשכת 

 הרי"ף, רבדים וכפר מנחם.
ורכזות החינוך החברתי בישובים. כל שירותים חברתיים ביחד עם המתנ"ס התכנית נערכת על ידי המחלקה ל

 .08-8500708תנ"ס יואב ם במתושבי המועצה מוזמנים. פרטים נוספי
 

 "צומחים ביחד"
מזמינים אתכם לקחת חלק  בשיתוף פעולה עם חברת " זרעים גדרה"ומעברים נגב צפוני מועצה אזורית יואב 

 בעלי תפקידי מפתח מתחומים שונים בחברת זרעים גדרה הם המנטורים. בתוכנית מנטורים לעסקים ביואב
 מזמנם, ניסיונם ויכולתכם ליזמים.בהתנדבות המוכנות לתרום ( שיווק, ניהול, פיננסים וכו')

שמעסיקים עובדים ינוניים, ממועצה אזורית יואב ב-עסקים קטנים "צומחים ביחד"מוזמנים לקחת חלק בתכנית 
 .28.2.14חרון להרשמה : מועד אר המקומות מוגבל, ורוצים לצמוח ולהתפתח. מספ

. כך למשל מתחילה בקרוב באתר מעבריםבנוסף, קורסים חדשים ממשיכים ויוצאים לדרך, לפרטים נוספים 
 .תכנית להכשרת מנהלי קהילה

 
 קום והתהלך בשפלת יהודה

עם מידע תיירותי,  אשר יגיע למיילים של הקהל הרחב, ת התיירות של שפלת יהודהניוזלטר חדש לעמות
מועצות האזוריות גזר, באר טוביה, יואב, שפיר במסלולי טיול ואטרקציות ובעיקר יספק במה לכל התיירנים 

  התעדכן מה חדש באזור.הירשם ולל אתם מוזמנים ולכיש וכן העיר קרית גת.
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http://www.mnz.org.il/cgi-webaxy/sal/sal.pl?lang=he&ID=918780_mv_negevtzfoni&act=show&dbid=courses&dataid=22
http://app.activetrail.com/S/eiwizxeaf3e.htm


  

 
 

  קטנטניםמדענים 
במערכות החינוך בגיל הרך אני לוקחת חלק בפרוייקט "ילדי הגן סקרנים  ם שליהשנה במסגרת ביקורי

וחוקרים". מטרת הפרויקט לפתוח צוהר לעולמות פחות מוכרים ולהוסיף לילדים התנסות חווייתית, תוך עידוד 
 הסקרנות והרצון להעמיק בתחומי מדע ומחקר.

דרכי עבודתו של המדען, עקרונות החשיבה  נחשפים במסגרת הפרוייקט לתחומי מדע שונים,החמודים הילדים 
עקרונות  המדגימיםפעילויות וניסויים ומי החיים. הנושא מועבר באמצעות המדעית ונוכחות המדע בכל תח

 אני מאוד נהנית! בסיסיים.
 

 מדענים קטנים 
לימוד ו' בשני בתי הספר שלנו.  –לילדי כיתות א'  ים וטכנולוגיהמדע ים האחרונים התקיימה קייטנתבחודש

הפרויקט מומן על  רואים עולם וחשים טכנולוגיה. :חוויתי באמצעות מחשב ובהכנת יצירות הקשורות לנושאים
תודה לבתי הספר  ילדים מיואב. 180  –השתתפו כ  ידי משרד המדע בהפעלת עמותת תפוח ומתנ"ס יואב.

 הפעולה.על שיתוף  שדות יואב והאלה
של מורים מטעם משרד החינוך. בפרס  פרס הקליטה המיטביתבית הספר האלה קוצר הצלחה ואת ובנוסף, 

 בתי ספר במחוז הדרומי. 4זכו 
 

 עושים באהבה
גן  .טקס הסמכה מחוזיבבל תעודת הסמכה ל"גן ירוק" יגן "תומר" שבקיבוץ גת, בניהולה של הגננת קרן טנא ק

" שקד(, "סגולה" )סיגלון(, "נגבהגנים במועצה אשר הוסכמו כגנים ירוקים:  "הדס" ) 6-"תומר" מצטרף ל
הגנים "רימון" )סגולה( ו"תמרים" )נגבה( נמצאים בתהליך  (.גת" )רותם( וגן "כפר הרי"ף" )תאנה(, "רבדים)

 .ניםיישר כח על אימוץ אורח חיים מקיים והטמעתו בשגרת החיים בגהסמכה. 
מאמן את הוא כחלק מפעילותו  יצחק אסרס תלמיד כיתה י"ב מקדמה, מתנדב בגן סיגלון בסגולה זו שנה שנייה.

עם  חמיםהילדים בפעילות ספורטיבית, מסייע בפינת החי ובגינה הלימודית. במהלך פעילותו יצר יצחק קשרים 
, בפרס שר החינוךעל תרומתו זו זכה הפך חלק משמעותי מסביבת הגן. . יצחק הילדים שאוהבים ומחכים לו

 בני נוער מכל הארץ. 11שזוכים בו כל שנה רק 
  

 חיתוליםאופרה ב
שני מופעי החינוך המוסיקלי במועצה ותכלול  הרך מתקיימת גם השנה כחלק ממערך תכנית המוסיקה לגיל

 בביצוע סולניות האופרה הישראלית, מציג כבר החודש בגנים. המופע הראשון, "עמי ותמי"  .אופרה בגני הילדים
 יוזמנו לתרגל חימום קולי משותף.במהלך המופע ילמדו הילדים מושגים בסיסיים באופרה כגון אריה ודואט ואף 

 יעלה במהלך חודש מאי. "המופע השני "חליל הקסם
 

 שובי יואביתיות בייוזמות קהיל
 2014לשנת  ליהיי ואלי -יואב  "שותפות ביחד"מתנ"ס יואב ושל  במימון משותף, ,כנית עידוד יוזמות קהילותת

 ליוזמות מחזקות קהילה דרך עשייה חברתית, חינוכית ותרבותית.בחרה ואישרה ארבעה פרוייקטים 
שדרת האילנות תוכניות הבאות: בחירת הפירות יצירתיים של התושבים אשר הובילו ל התכנית אכן קצרה

פיתוח תל , שנים לבית ניר 65לציון  מופע "עוץ לי גוץ לי", בניית טאבון קהילתי בבית גוברין, בכפר הרי"ף
 .קיבוץ רבדיםבמקנה 

 

 "לא נוכל לפתור בעיות באמצעות אותה צורת חשיבה שהשתמשנו כשיצרנו אותם"
 )אלברט אינשטיין(

 

 שלכם,        
 הרכבי-דר' מטי צרפתי       

 יואבראש המועצה האזורית 
; 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 הנך רשאי, בכל עת, להודיע שאינך מעוניין לקבל פרסום זה ע"י שליחת הודעת לכתובת 
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