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 בחירות

 2013לעומת בחירות  %4.6, עלייה של %72.3עמד על  20 -של הבחירות לכנסת החוז ההצבעה הסופי א
להוביל תהליכים מדיניים, חברתיים . כולי תקווה שהממשלה החדשה תשכיל 1999והגבוה ביותר מאז 

הכפרי לא יפגע -מכך אני מקווה שהמגזר ההתיישבותי ...יתרהוכלכליים שיצעידו אותנו לתקופה טובה יותר
 .במפת הבחירותמוזמנים לצפות  בשל חוסר ייצוג.

 

 היסטוריה ביואבעושים 
  ל.שהוכרזו בישראם צטרף לשבעת אתריוהכאתר מורשת עולמית  ביוני אשתקד הוכרז "בית גוברין"גן לאומי 

 הטקס הרשמי יערך במהלך חוה"מ פסח. 
, זו כחצי מיליון שנהחוקרים מצאו שרידי שומן בני . קיבוץ רבדיםבפורצת דרך נדירה ותגלית ארכיאולוגית 

רבדים הוא אתר גדול כי ציינו החוקרים  .ביותר בעולם לשימוש בכלי צור לביתור בעלי חייםעדות הקדומה ה
 .לקרוא את הכתבהמוזמנים להרחבת הידע , במצב שימור יוצא דופן

 
 2015צעדת יואב 

"שדות יואב"  ילדי בתי הספרכאלף נערכה צעדת יואב המסורתית. שמחתי לראות את  האחרון יום שישיב
מרחבים הנופים ו. נהנינו מהטבעם חלק בפעילות החווייתית בהורים רבים לוקחיאורחים, סבים וו ו"האלה"

 .לצפות בתמונותמוזמנים אתם  והפורחים המבשרים את בואו של האביב. הפתוחים
 

 עדכוני מעברים
בכנס יזמים שזכו לחשיפה ונטוורקינג.  50 -שבוע שעבר נערך כנס יזמים אזורי מוצלח בגת. לכנס הגיעו כ

המתוכננים  במפגשיםשל אריק זאבי. מקווה לנוכחות דומה התקיימה הרצאה מרתקת ומעוררת השראה 
אני  כנית מנטורים "צומחים יחד" של עסקים מיואב בשיתוף עם זרעים גדרה.בהמשך. השבוע נפתחה ת

יוזמת  יזמים באזורינו להתעדכן בשירות ובתוכניות הנפלאות שמעבריםממליצה בחום לבעלי עסקים ו
, ית קבוצותקורס הנחיבנוסף, בסוף חודש אפריל יערך  .ובדף הפייסבוקהאינטרנט  אתרב ומארגנת עבורכם

 מהרו להירשם!  -מספר המקומות מוגבל 
 

 הבו חומר ולבנים
הילדים נוסף וחדשני.  באגףמתחדשת קהילת יואב "האלה" ושל בית הספר  ב'הסתיים בינוי שלב אלו בימים 

להשלים את כלל בית הספר עוד  בבינוי שלב ג' במגמהרב ממשיכים במרץ  ו. אנרבהכבר בכיתות והשמחה 
 תאי שירותים חדשים  16 יתווספו במהלך חופשת הפסחומתחדש  "צפית"בית ספר גם  . 2015במהלך 

 שנה הבאה בצפית הבנויה! כיתות יבילות לקראת תחילת הבינוי. 6-ו
 

 במועצהאירועי פסח 
פסח שלא פוסחת על אף  פעילותמארגנים לכם  םביישובימתנ"ס יואב בשיתוף רכזי חינוך וצוות המדריכים 

פתוח",  במסעדת כדיתא עם המופע "הכל 1/4 -ך בתיקים תערולו מסיבת אביב -אז מה בתוכנית?  אחד! 
 ין התאריכיםביתקיים ו' -ד' כיתות לילדי סחמחנה פ, 30/3 -תאריךג' יתקיים ב-לילדי כיתות א' טיול אביב

ותנועת  ו'  –החקלאי מקיימת מחנה פסח לכיתות ד' תנועת הנוער האיחוד. 12/4 בתאריך פעילות לנוערו 1-2/4

תחילים במסורת חדשה וחוגגים מהשנה בנוסף,  .של המתנ"ס השומר הצעיר פעילה ושותפה במחנה פסח האזורי
 רשמו ביומנים!. בסגולה. 12/4 -ב המימונהאת 

 
 הפסטיבלים לא פוסחים עלינו

 לכיש, יואב מועצותמשותף לאירוע  תקיימו באזורנו.יכבכל פסח, גם השנה תושבי יואב מוזמנים לפסטיבלים ש
 מופעים, מספרי סיפורים, דוכני יצירה . בתוכנית:בית גובריןגן הלאומי ב 6/4 -יערך ב ותיירות שפלת יהודה,

הגן יפתח בחינם עבור תושבי  אונסקו.של הגן כאתר מורשת עולמי מטעם והדרכות סביב ההכרזה  לילדים
 המועצה )הצטיידו בתעודות מזהות(.

בפארק המרכזי ה בחוה"מ פסח לכל המשפח פסטיבל אביבאשקלון, מזמין לנפת איגוד ערים לאיכות הסביבה 
בקריית החינוך  עם פעילויות לכל המשפחה יתקייםנוסף  בל ירוקפסטי. 6-7/4מלאכי בין התאריכים  בקרית

  ליטר. 1.5 ריק בקבוק פלסטיקהכניסה לפסטיבלים בתמורה סמלית של . 12/4 -ב של באר טוביה
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  שמים את הבית בקדמה

חדש בשם "בתי הידידות" שהושק בתחילת פברואר השנה, במימון "הקרן לידידות" במסגרת מיזם לאומי 
בוגרי כפר הנוער "קדמה" שאין להם בית לחזור אליו, יזכו , והמנהל לחינוך התיישבותי במשרד החינוך

לראשונה לגור במבנה חדשני ומאובזר שהוקם בשטח כפר הנוער. לממשלת ישראל אין מענה לצעירים חסרי 
קט הייתה לאפשר לחניכי הכפר להתחיל את חייהם הנוער והפנימיות ומטרת הפרוימשפחתי בכפרי עורף 

 כולי תיקווה שהמיזם החשוב הזה יסייע בידיהם להשתלב בחברה בהצלחה.. הבוגרים כמו יתר בני גילם
 

 איסוף אשפה
, לצורך כך לעיתים נדרשת עבודה לתגבור בפינוי האשפהלקראת חג הפסח נערכת מחלקת התברואה 

 בשעות לא שגרתית. עמכם הסליחה.
 

 חופשת חג הפסח 
           ניתן לפנות  לפניות דחופות בענייני ביטחון. 3-11/4משרדי המועצה יהיו סגורים בין התאריכים 

 .08-8500707 :24/7 . בנושאים אחרים ניתן לפנות למוקד050-5711102 :או לנתן 050-5284371 :לצחי
 

 אצלנו ביואב יום המעשים הטובים
 .בסימן הקשר הרב דורי ערךנוהוא  המועצה ביישובי "יום המעשים הטובים"חבר השנה להפעלת יואב מתנ"ס 

 ,: כתיבת ספר מתכוניםגוןוותיקי היישוב סביב תכניות שונות כפעלו יחדיו ילדים, בני נוער רוב יישובי המועצה 
נסיעה וגם  שיפוץ וטיפוח מבנים ציבוריים ,ציבוריות הקמת גינותשיפוץ ו תיעוד סיפורי הקמת היישוב,

 כל הטוב הזה מגיע לכם! משותפת לבית החולים לשמח את החולים.
 

 יום האישה
המועצה  יישובינשים מכל  300 -באירוע השתתפו כ, נשיתרבות  בערביום האישה חגגנו את כמיטב המסורת 

מוני מושונוב,  בהשתתפותם של "הו אליאס אליאס" מופעבין היתר נהנינו מה...(. ושני גברים לטיבול המגדר)
פרץ מכל שנפלא ו צחוק מתגלגל, משוחררהמוכשרים שבקלות רבה גרמו לכולנו לליליאן ברטו ודרור קרן 

 ! עבר
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

גִּיַע" יר הִּ ת ַהָזמִּ ץ עֵּ אּו ָבָארֶּ ם ָחַלף ָהַלְך לֹו, ַהנִָּצנִּים נִּרְּ ָתיו ָעָבר ַהגֶּשֶּ נֵּה ַהסְּ י הִּ  "כִּ
 יב(-)שיר השירים, פרק ב', פסוקים יא            

 
 ,חג שמח           

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