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  !כבר כאןתשע"ו שנת 

שהצלחתם לנוח, להתרענן ולאסוף אנרגיות חדשות  מקווהאני ימים אלו פתחנו את שנת הלימודים תשע"ו, ב
 מחלקת החינוך של המועצה פעלה בנמרצות במהלך החופשה על מנת  לקראת שנת הלימודים שבפתח.

אני מאחלת לצוותי החינוך,  . צוות החינוכיללילדים וה החינוכית סביבה אתלהתאים בצורה מיטבית 
 !ושמחה מוצלחתשנת לימודים פורה,  -רים לתלמידים ולהו

נאמר כי שנה מעוברת היא  1שנת תשע"ו שאנו עומדים בפתחה, היא שנה מעוברת. בהלכות קידוש החודש
בחודש אדר נהוג להרבות . אדר ראשון ואדר שני" --ועושין אותה שנה שני אדרין  ..."שנה שמוסיפין בה חודש

יום של שמחה, כל דבר שאינו משמח  60יום של אדר.  60השנה אנו זוכים לשנה בה יש לנו בשמחה ולכן 
 אני מאחלת לכולנו שנה של הצלחה ושמחה בכל אשר נעשה. אמן! ". בטל בשישים"פשוט 

, מומלץ להקדים ולהוציא גזם לתגבור פינוי האשפהולקראת החגים שכבר בפתח, מחלקת התברואה נערכת 
וגרוטאות כבר בימים הקרובים ובכך לשמור על סביבה נעימה ומטופחת לימות החג. במהלך חופשת חול 
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 מלגות סטודנטים
מלגות לסטודנטים תושבי יואב. פרויקט המלגות חשוב וקרוב לליבי, בפרט בשל הדואליות בכל שנה מוענקות 

מצד אחד, המלגות תומכות בסטודנטים ומצד שני הסטודנטים בתמורה תומכים בקהילה.  -שטמונה בו 
תהליך של נתינה וקבלה שבמהלכו מוענקות המלגות ובסיומו נערך טקס חלוקה מרגש. שימו לב ההגשה היא 

תמצאו באתר המועצה או במחלקת החינוך. בהצלחה  פרטים נוספים, תנאים ורישום. 15.9.2015 -ד לע
 רבה!

 
 פסטיבל התנ"ך כבר כאן!

 טבע בין שילוב ,ושונים רבים לקהלים פונהה ייחודית תכנית. השנה יש לנו מתחיל 13-פסטיבל התנ"ך ה
 טיולללא עלות בתל מקנה,  משפחתיים אופניים טיולימוזיקלית משובחת ו חוויה מציע הפסטיבל.ומוזיקה

 תרבותיות בישובים.  מגוון פעילויותמודרך ביער חרובית ובתל צפית בעקבות נדידת הציפורים ועוד 
 תשתייפלהגת העיר של  ביצורים וכנראה גם שערלאחרונה בעקבות החפירות בתל התגלו אפרופו תל צפית, 

ואני מקווה שתתרום בעתיד לפיתוח התל ולקידום  מבחינת המחקרחשובה  בתגליתת המלוכה. מדובר בתקופ
  התיירות באזורינו. 

 
 הקיץ של הצעיריםיומן 

התקיים באנדרטת למחנה הקיץ של האיחוד החקלאי יצאו חניכים מכפר הרי"ף, סגולה ובית גוברין. המחנה 
רציני וברמה גבוהה מאוד של תכנים חינוכיים ובניה היה מחנה הנח"ל בפרדס חנה וקיבלתי תגובות שה

השתתפו במפעלים  החניכיםילת יולי, התקיים בתחשהשומר הצעיר תנועת אחרי מחנה הקיץ של  צופית.
חניכי שכבת ט' מהמועצה יצאו ל"מדצופי", מפעל השיא  60 -הארציים יחד עם עוד אלפי חניכים מכל הארץ, כ

חניכי שכבת י' יצאו למפעל "בשביל ישראל", טיול רגלי לעיר ירושלים ומפגש עם  .בתנועהשל קורס ההדרכה 
חניכי שכבת י"א מהמועצה יצאו ל"פרוייקט קייצות", בו חיו בקומונות  40 -כדילמות היסטוריות ועכשוויות. 

בנוסף, שיתוף פעולה של מחלקת ילדים ונוער במתנ"ס יואב  שונות ברחבי הארץ במשך שבוע או שבועיים.
והאיחוד החקלאי הוביל לכניסתו של גרעין ש"שינים חדש של האיחוד החקלאי למועצה האזורית יואב. 

פעלו בישובי המועצה ובצפית. זוהי התפתחות משמעותית לתנועות הנוער במועצה ואנו מברכים הש"שינים י
      תמשיכו לעשות חיל! - עליה

 
 קול ששון וקול ורדון

בשלב זה, מבוצעות עבודות  בשעה טובה, החלו עבודות פיתוח התשתיות הציבוריות באזור התעשיה ורדון.
לאחר מכן יבוצעו עבודות באחריות חברת החשמל,  חודשים. 3 -קרקעיות והוא יימשך כ-התשתיות התת

אנו עושים את כל  הקבלן ישוב לעבודות הפיתוח הנוספות כשנה לאחר גמר השלב הנוכחי. חברות בזק והוט.
 המאמצים על מנת שהעבודות לא יפגעו בהתנהלות השוטפת של התושבים ושל בעלי העסקים.
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 אח איזו מקהלה! -על ראש הברוש שבחצר 
 .שנה בחסות המועצה האזורית יואב 30פועלת מעל ה מקהלה ,מזמינה להצטרף לשורותיה מקהלת יואב

בשנתיים האחרונות בצעה . רפרטואר המקהלה כולל יצירות קלאסיות מתקופות שונות ושירי עם אמנותיים
המקהלה יחד עם מקהלה נוספת ותזמורת רשות השידור יצירות גדולות כמו הרקויאם של ורדי, סטבט מטר 

למפגשים מדי יום שלישי בערב כל שוחר מוסיקה מוזמן להצטרף  .של רוסיני ומיסה די גלוריה של פוצ'יני
 .052-3542281) ) עמליה גולדברגלהצטרפות פנו אל . בבית גילאור

 
 עדת התכנוןובועושים "פסח"  –סדר סדר תרדוף 

. מן העבר של תקופת "שקמים"לצמצם פערים  ממשיכה לפעולבתקופה האחרונה, ועדת התכנון של המועצה 
ה כבר כאן י מזכירה לכם שהרפורמה החדש. אנורישוי עסקיםלהיתרים פתוחות  בקשותבין היתר נבדקו 

 .  באתר הועדהקבלת פטור מהיתרים מסוימים. מוזמנים להתעדכן שוב  ומאפשרת
 

 מכת גניבות בגבעת תום ותומר 
על הניצול הציני  אני מצרהאתר ההנצחה והגן הקסום סובל בשנה האחרונה מגניבות חוזרות ונישנות. 
המועצה  הרוגי אסון המסוקים. 73שעושים עבריינים כלפי אתר הנצחה שהוקם לזכרם של תום ותומר ולזכר 

תגברה את סיורי המתנדבים במדים )מתמי"ד( באזור זה, בנוסף השוטר הקהילתי מלווה את רכז הביטחון 
ור התופעה, ואנו מקווים שהחקירה המשטרה מעודכנת ופועלת למיג של קיבוץ נגבה בכל הנוגע לנושא.

 . שמתבצעת בנושא תוביל ללכידת העבריינים ולמניעת הפריצות לאלתר
 

 וזהירות בדרכיםבטיחות 
ביקורת  חודש מאי אשתקדהרשות הלאומית לבטיחות בדרכים בשיתוף מנהל מטה הבטיחות ערכה במהלך 

בין היתר דרכי הגעה, הסדרי העלאת  בטיחות בסביבת מוסדות החינוך של יואב. סביבת בטיחות כוללת
התוצאות פורסמו בחודש  ועוד. והורדת תלמידים מההסעות, תשתיות הולכי רגל, הימצאות מעברי חצייה

האחרון ואני שמחה לעדכן שבכל מוסדות החינוך )שדות יואב, האלה, צפית וקדמה( לא נמצאו כשלי בטיחות. 
, מעברי חצייה, כמות פסי האטה, תחנות הסעה ותמרור. הפרמטרים שנבחנו הם: מדרכות, מעקות וגדרות

ולהטמיע בילדים והנערים תרבות של  לנהוג בזהירות בדרכיםמזכירה לכם  .באתרנמצא  הדו"ח המלא
  כונה בדרך.התנהגות נ

 
 יואב ביישוביפרויקט יוזמות קהילתיות 

, ליהיי ואלי –שותפות ביחד יואב ומתנ"ס יואב יצאנו בשיתוף המיזם הקודם,  ה האדירה שלצלחההבעקבות 
 הם:הפרויקטים שזכו  לפרויקטים קהילתיים. נוסף לקול קורא

שחקנים  100 –הפקת מחזמר גדול המשלב כ – גתי המייסדים, הקמת גן מפרחי ובו סיפור –נגבה 
ורי ארכיון היסט – סגולה, "משפחה בקליק" תערוכה של כל המשפחות בישובפרויקט  –בית ניר ם, תושביהמ

גינה הקמת  –שדה יואב וב הקמת גינה וטאבון קהילתי –רבדים , הוותיקים על סיפורי המבוסס דיגיטלי
, אני בטוחה שמיזמים מסוג זה רבהה והיצירתיות היענות. שמחתי לראות את המרוץ סובב יואבהקהילתית ו

 בהצלחה לכולם. -מחזקים את הקהילה וההשתייכות היישובית 
 
 

 "בשנה הבאה נשב על המרפסת ונספור ציפורים נודדות" 
 )אהוד מנור(

 שלכם,                                        
 הרכבי-דר' מטי צרפתי       

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

       054-5656318   ;08-8500702 

 
 

, הנך רשאי, בכל עת, להודיע שאינך מעוניין 08-8500707, טל': 79835הודעה זו נשלחה כשירות לתושבים ע"י המועצה האזורית יואב, ד.נ. שיקמים, מיקוד 
 etiva@yoav.org.il לכתובתלקבל פרסום זה ע"י שליחת הודעת 
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