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 חורף וגשם מטפטף על העורף?

יר. מצד אחד גורמי הביטחון ושלל הפרשנים טוענים ושלא. הקיץ בפתח ויש תחושת אי וודאות באו ,זהו
בתוקף שאין סיכוי שהרעה תגיע מעזה ומצד שני בשבועות האחרונים אנו עדים לשיגורים מהרצועה. הנבואה 

 כתקופה שקטה ונעימה. אמן! ירשםניתנה לאגף המודיעין ואני מתפללת שהקיץ הקרוב )ובכלל...( 
 

 אתר כריית חרסית קדמה  -מאבק באבק 
המדינה מקדמת תכנית להרחבת המחצבה הקיימת בקדמה. המועצה הביעה את מורת רוחה ודורשת 

שיבטיחו שמירה מרבית על איכות  תקניםלהקים גוף ניטור בלתי תלוי, שייקבע נורמות ו מינהל התכנוןמ
 כולי תקווה שלא נגיע לידי מאבק. אעדכן בהמשך.. יואבהחיים של תושבי 

 
 והזוכים הם..... -טקס פרסי 'הגלובוס הירוק' 

, במטרה לקדם מצוינות בעשייה הסביבתית בישראל. באות 12 -אותות הגלובוס הירוק מוענקים זו השנה ה
ההישג של השנה', זכינו ביחד עם השותפים הרבים  –בקטגורית 'הגלובוס הירוק  2015הגלובוס הירוק לשנת 

שמן. באות  והתושבים שנרתמו למטה המאבק "בשביל עדולם" שהצליח להביס את התכנית של פצלי
-מטי צרפתיבקטגורית עובד/ת ציבור', זכו השנה אוריאל בן חיים, עמיר ריטוב ו 2015'הגלובוס הירוק לשנת 

במסגרת פועלינו לקידום נושאים סביבתיים במרכז המועצות האזורית. חשוב לי לציין, כי מדובר הרכבי )אני( 
אה בכך זכייה אישית אלא זכייה לדורות. טקס בזכייה של כלל הקהילה ביואב והציבור בישראל ואני לא רו

 חלוקת הפרסים יערך בכנסת בסוף החודש.
 

 ?באה הרכבת מתי
חניונים רציפים, אנו פועלים באינטנסיביות מול רכבת ישראל במטרה לקדם את פרויקט התחנה בכפר מנחם )

נפגש אחת למספר שבועות ומקדם תכנון פיזי של דרך  המועצה וכביש גישה(. צוות מצומצם של הרכבת ושל
הגישה. עד כה הכנו אומדני ביצוע לדרך הגישה והתשתיות מתוך רצון ל"דחוק" ברכבת ולהאיץ תהליכים. 

במקביל הרכבת מקדמת את עניין רה המלווה את הפרויקט מטעם הרכבת והתכניות והאומדנים נשלחו לחב
כשנת היעד. אנחנו כמובן ממשיכים ללחוץ  2017ישראל ציינו את שנת  תכנון מבנה התחנה והחניות. רכבת

 לוחות הזמנים. קצר אתבמטרה ל
 

 בנגבה מחשבים מסלול מחדש
)צומת  3הכניסה לקיבוץ נגבה מכביש  טיפול מעמיק בכבישבחודש הבא, נתיבי ישראל תתחיל בשיקום ו

בסיום קטע זה, ישוקם הקטע העוקף את קיבוץ נגבה . יום מתחילתה 60 -מן העבודה היא כג'וליס(. הערכת ז
מתחילתה. לאחר תאום עם נתיבי ישראל  מיםי 60 -(, גם כאן העבודה מוערכת ב)שדה יואב 35עד לכביש 

 נעדכן במועד המדויק שבו תחל העבודה.
 

 ָהבּו ְלֵבִנים
בניה למגורים בקיבוצים  התנועה הקיבוצית הגישה עתירה לבג"צ כנגד רשות מקרקעי ישראל, המונעת היתרי

לחייב את רמ"י שלא לחסום הוצאת היתרי בניה גם ת המשפט מבקשת מבי התנועהדירות.  שטרם שייכו
 .לקריאה נוספת. לקיבוצים שלא רוצים או לא יכולים להיכנס להליך שיוך דירות בקיבוצם

 
 תפוצה רחבה

יוצאת בקיץ לדרך. כבכל שנה נבחרו ארבעה בני נוער לייצג את קהילת יואב  משלחת הנוער לליהיי וואלי
ילדים ומחלקת  ליהיי וואלי -שותפות יואבהיהודית. המשלחת, בחסות  כמדריכים במחנה הקיץ של הקהילה

לפרויקט הדגל של השותפות. הנערים טסים מעבר לים במטרה  14-נוער במתנ"ס יואב, יוצאת זו השנה הו
הם איתי אשל ותמיר שקורי,  הנערים שנבחרו לייצג אותנולהכיר ולקרב את הקהילות משני צדי האוקיינוס. 

 הם משכבת י"א. ימכפר הרי"ף שנ מרום-תלמידי כיתה י' מכפר הרי"ף, נועה סלמה מבית ניר ואוראל שמש
 
 
 
 

http://www.kibbutz.org.il/cgi-webaxy/sal/sal.pl?lang=he&ID=3&act=show&dbid=pages&dataid=133866
http://p2g.jewishagency.org/hebrew/partnerships/yoav/
http://www.yoav.org.il/3453.html


  

 

 
 
 
 

 ףעופו על המעו
סניף המעוף של קריית גת והסביבה )הסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים של משרד הכלכלה(, מציע קורסים 

, קורס פייסבוק עסקי למתחיליםעל הפרק: בקרוב . יזמים ובעלי עסקים קטנים ובינונייםחדשים ומסובסדים ל
 076-8844874וד. לפרטים נוספים: וע סדנה ייחודית לבעלי חנויות, סדנת פייסבוק עסקי למתקדמים

 
 מתנספורטיבית

רגע לפני הקיץ, מחלקת הספורט ומחלקת הילדים והנוער במתנ"ס יואב חברו יחד על מנת לאפשר לכלל 
רכזים ומדריכים בישובים היישובים במועצה לרכוש ציוד ספורט לרווחתם של הילדים ובני הנוער ביישובים. 

ש"ח  10,000 -מתנ"ס יואב ישתתף ב מש אותם בתקופת הקיץ ובמהלך השנה,להזמין ציוד ספורט שישיוכלו 
 היכון, הכן, צאאאא! יחולק באופן שווה בין כל היישובים. סכוםברכישת הציוד וה

 
 עובדי עצות?

 מידע !זכות אף על תוותרו ואל התייעצו ,לזכויותיכם מודעים היונערי יואב המתכננים לעבוד בקיץ הקרוב, 
חשוב לציין כי בתחום החקלאות, עבודת נערים היא . ״לנוער המקצועי האיגוד״ בפייסבוק או אינטרנטב נוסף

 17:00בשעה:  24.6: בשני תאריכים, "זכויות הנוער העובד" בנושא לנוער תהרצא נקייםבנוסף, . 15רק מגיל 
 (.9עמ' פרטים בחוברת הקיץ ) .בכפר מנחם 18:00בשעה:  28.6, בבית ניר

 
 רוקדים מהלב

קהל גדול של בני משפחה, . הלב והנפשעל מרוממות את -תפיפות הרגליים על הבמה והנפות הידיים אל
כמו תמיד,  .בנושא "הלב" של האולפנה למחול במופע הסיום השנתיקרובים ותושבים צפו בשבוע שעבר 

)ורקדן אחד( שכבשו מוכשרות נוכח ההופעה המרשימה של עשרות רקדניות לההתרגשות והגאווה מציפים 
צוות המורות. תודה לכם ונה ה רבקה ברק מנהלת האולפבאהבמנצחות במקצועיות ו ל אלו,על כ. את לב כולנו

 .בתמונותמוזמנים לצפות  כל הלב.מ
 

 החופש לבחור!
 במשבי נישא מלונים וריח החמה לשמש מחייכות החמניות ,בשדות מזהיבה החיטה ,מתחמם האוויר מזג

 שלל עם מעשירה חינוכית חוויה ולהוריהם יואב לילדי להעניק נהדרת הזדמנות הם הקיץ ימי .המנחמים הרוח
מתנ"ס יואב ומחלקות החינוך , ביישובים הילדים בחברות לפעילויות בנוסף .חינוכיות-חברתיות פעילויות

 קיץ קריר ומהנה!. עשירה תכנית בפניכם מציגים
 
 
 

אבל מה שיותר מעניין שהאטמוספירה היא דקיקה. אני חושב שאנחנו צריכים לשמור , היפיפשלנו הוא  הארץ כדור"
 "עליה כעל בבת עינינו, ככה היא נראית

 )אילן רמון ז"ל(                                

 
 
 
 

 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 
 
 
 

 

http://4.maof.co.il/cvp/2702
http://4.maof.co.il/cvp/5904
http://4.maof.co.il/cvp/5904
http://4.maof.co.il/cvp/%D7%A1%D7%93%D7%A0%D7%94-%D7%9C%D7%91%D7%A2%D7%9C%D7%99-%D7%97%D7%A0%D7%99%D7%95%D7%AA
http://www.minimum.org.il/
https://www.facebook.com/minimum.noal?fref=ts
http://www.yoav.org.il/image/users/150658/ftp/my_files/kyz.pdf?id=22824606
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.756309591152476.1073741870.255984187851688&type=3
http://www.yoav.org.il/image/users/150658/ftp/my_files/kyz.pdf?id=22824606
http://www.yoav.org.il/image/users/150658/ftp/my_files/kyz.pdf?id=22824606
mailto:matti@yoav.org.il
mailto:matti@yoav.org.il
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