
  

 

 
  2015מאי,  10                          

 גאווה מקומית
, סמל מחלקה בחטיבת הצנחנים, תושב ורדון, נבחר לקבל אות הצטיינות מנשיא המדינה ביום סמ"ר טל לוי

ביום הראשון של  .ונכדם של עליזה וגרשון לוי מסגולה טל הוא בנם של אורלי ורמי לוי מורדון .העצמאות
חיילים איכותיים . ימיםל מילא את תפקידו במשך עשרה ט" מפקד המחלקה של טל נפצע ומבצע "צוק איתן

 עלה והצלח!יוצרים ביואב אקלים של הצטיינות, רוח טובה, עשייה ותרומה ליצירת קהילה איכותית.  ,טל וכמ
 

 יצירה מקומית
אשר כתבה ספר זיכרונות, "את כולי סיפרתי עד תום", המגולל את סיפור  רת שרה אפשטייןהגבעם  נפגשתי

סיפור מעורר השראה ושזור שתי וערב עם  .משפחתה ותלאות הדרך שעברה מאירופה ועד לקיבוץ נגבה
  .סיפורה של המדינה בכלל ושל קיבוץ נגבה בפרט

 
 מורשת מקומית

לפני  שנוסדואלה הישובים הנלמדים הם שדות יואב.  בבית ספר מורשתיום תקיים , לפני כשבוע המידי שנהכ
מוקמת  הלימודבמהלך  מפני הפולש המצרי בימי מלחמת השחרור.הגן על האזור המדינה ואשר חלקם  קום

חיי ים ומתוודעים לראשית ההתיישבות ותערוכה של חפצים שבאמצעותם התלמידים חוקרים את אורחות החי
ולשמוע מפי המייסדים  הםאת תולדותי חווייתית, ללמוד בצורה יםהיא להכיר את הישובהמייסדים. המטרה 

 .מרבמצודת יואב ובגבעת תום ותו ביקרו. ביום זה התלמידים ואו הוותיקים את סיפור הקמת
 

 עושים "בית ספר" למנהלים
"שדות יואב", כבית ספר מוביל כנס ארצי למנהלי בתי ספר מובילי פדגוגיה איכותית.  התקיים  לפני כשבועיים,

 כידר שיתוף יות המפגש הופדגוגיה, נבחר להיות מבין אלה שפתחו שעריהם ללמידת מנהלים עמיתים. מטר
, ולזמנים המשתנים תקניםת הלימודים והתאמתן לושיפור תכני כיתהלי, שיתוף בגישת הנושאים הוראה

הכנס עבר  החינוכית והחברתית הנוהגת בו. בעשייהאת "שדות יואב" חשיפת העיקרון הפדגוגי המנחה 
 צוות המורים והנהלתו זכו להערכה גדולה מצד המשתתפים.ובהצלחה 

 

 גשר מזהב 
 קורס תכנית גישור ומנהיגות בבתי הספר היסודיים של המועצה יוצאת לדרך. בבית ספר "האלה" החל

 עם הגישור, התמודדות עקרונות ילמדו התלמידים את הקורס במהלך .כמגשרים תלמידים הכשרת
 שמתרחשים תפקידים ומשחקי בסימולציות, בגישור יתנסו התלמידים .מ''ומו דיאלוג קונפליקטים, ניהול

 ספרי במרחב הבית שונים בסכסוכים לעזור הילדים יוכלו ההכשרה בסיום .והמשפחה הספר בית בסביבת
 דים הבאה. והקהילתי. "שדות יואב" יפעילו את התוכנית בתחילת שנת הלימו

 
 איכות סביבה - יוזמות חינוכיות

בבית הספר "צפית" תפתח כיתת חוץ ללימודי קיימות, הכוללת מטבח שדה להכנת מזון מקומי ומקיים. 
המיזם יכלול מתחם של כיתת שדה פתוחה, מתחם לשדאות ולמדורה, גינת תבלינים וטבון. המתחם נמצא 

 הנעורים ירקות ותבלינים אורגניים.בצמוד לחממת בית הספר בו מגדלת חברת 
 ממנו כמקום גם היתר ביןו רבות למטרות תשמש הגינה .גינה קהילתית טיפוליתבכפר הנוער "קדמה" תוקם 

לימודי חקלאות הגינה תשמש את התלמידים ב. בריאים לחיים וכלים סביבתי לחינוך האקולוגית הבשורה תצא
 יח"ל ותעודת מקצוע בגננות ושתלנות. 5
 

 מרגישים את הקיץ באביב
. השנה יתקיימו פעילויות ב נמצאת בשיא ההכנות לקראת החופש הגדולמחלקת הילדים והנוער במתנ"ס יוא

. המטרה היא לאפשר לכל ילד ליהנות ממסגרת חברתית איכותית במסלולים: ספורט, אומנויות הבמה ויצירה
מידע (, 15/5 -הנחה למקדימים )עד ה 10%, רשםילה הרלמכדאי   במהלך החופשה.המותאמת לתחביביו 

 .08-8500737במתנ"ס: נוסף 
בהתאם להחלטת משרד החינוך, גם השנה יפתח בית ספר של הקיץ לכיתות א' עד ב'. המועצה בשיתוף 

 המתנ"ס נערכים לתת לכם את המענה החינוכי הטוב ביותר. פרטים נוספים ימסרו בהמשך. 
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  מתכוננים ומתגוננים
. חשוב יואב הרלוונטיים לתושבי ההתרעהוזמני בעקבות "צוק איתן" פיקוד העורף עדכן את מפת ההתגוננות 

פיקוד העורף, רשות "נקודת מפנה". תרגיל  יערך 2/6 -, בתקווה שלא נצטרך ליישם. בלהתעדכן ולהיערך
ד אדום, כיבוי אש והצלה, משרדי ממשלה והרשויות המקומיות החירום הלאומית, משטרת ישראל, מגן דו

הרשויות למצב מלחמה ו הציבורנועד להכנת התרגיל . במתן מענה לעורף האזרחי בתרחיש מלחמהיתורגלו 
 . מאחלת לנו שהתרחיש יישאר בגדר תרגיל בלבד.העשוי לפקוד אותנו ללא זמן והכנה מוקדמת

 
 דרושים מתנדבים עם לב רחב

 רשימת התפקידיםבמסגרת היערכות המועצה לשעת חירום, אנו קוראים לכם לקחת חלק פעיל ולהתנדב. 
ניתן לפנות למילי פרידמן, רכזת כ"א מתנדבים בחירום:  -טים?  פורסמה בדף הפייסבוק שלנו. רוצים עוד פר

8500728-08 ,3049473-050 ,mili@yoav.org.il!למתנדבים מובטחת הדרכה וסיפוק אישי עצום . 
 

 הביטחון שלנו
זה. באזור המאמץ של גורמי הביטחון מתמקד עיקר של המועצה, עקב עליה באירועי יום בישובים הצפוניים 

 )צחי(. 0505284371 :לסייר לפנותורצוי ניתן משטרה חוץ מפנייה ל, אירוע במקרה של
 

 התיירנים מתיירים
באר ואזור שפיר ב . התיירנים סיירוהתיירות של שפלת יהודהסיור תיירנים באתרי  לפני כשבועיים נערך

טוביה כחלק מתוכנית סיורים בה התיירנים מבקרים אחד אצל השני, לומדים איש מרעהו ויוצרים קשרי 
כולי תקווה שהסיורים יחזקו את עסקי . בכל פעם לאזור אחר יקוימו עוד סיוריםעבודה. בחודשים הקרובים 

 התיירות המקומית שלנו.
 

 חיסון כלבים נגד כלבת
לכם נועדו להגן על בריאותם ובריאותכם. וטרינר המועצה יגיע לישובים במועדים נבחרים. חיסון לכלבים ש

 .פרטים נוספיםכדאי מאוד להסתייע בשירות )כמעט( עד הבית. תאריכים ו
 

 ושאר מזיקיםעשבים, יתושים 
הטיפול נעשה בכל מתקני טיהור  בימים אלו משלים צוות ההדברה את הסבב האביבי של הדברת העשבים.

השפכים, דרכי הגישה לישובים, גדרות בטחון ובשטחים המוניציפליים בישובים בהם אין צמחיה תרבותית 
והוספת  זבובים הקיימותטיפול במלכודות ה, במקביל ממשיך הטיפול בנושא זבובים העלולה להינזק.

ר לגילוי דגירה וטיפול במידה ויש כזו וגם הטיפול ביתושים ממשיך כסדרו וכולל ניט מלכודות היכן שצריך.
 ים.רות מים קבועבמקו

 
 שלא תגידו שלא הזכרנו...

 המועצה שותפה לאירוע ולתושבים  .בשדות קיבוץ שדה יואב 22/5 -יתקיים ביום שישי ה מרוץ סובב יואב
 . YRC15SY) קוד הקופון) 15%תינתן הנחה בשיעור של 

 ההרצאה הבאה של מיכל אביעד תלווה בהקרנת הסרט "החלוצות" המגולל את סיפור , חברותא ביואב
 . אל תחמיצו!18/5 -חייהן של נשות הקיבוצים הראשונים. ההרצאה תתקיים בכפר מנחם  ב

 הזדרזו!14/5 - ליזמות קהילתיתקורא  מועד אחרון להגשת קול . 

  במעברים, פרטים להירשםינת הזדמנות מצו, ומיתוג ויחסי ציבור פייסבוקסדנאות הנדחו מועדי פתיחת. 
 
  ות.."הולך להי ורומזים איזה קיץ באים בנחיריים זרעי קיץ"

 )מאיר אריאל(                                                                  

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