
  

 

 
 2015ספטמבר  24

 עונת האסיף כבר כאן
את עונת  מצייןהחקלאי הוא לא רק חג דתי ואחד משלוש הרגלים, זהו גם חג א עלינו לטובה, הב, חג הסוכות

 ישראל לקצור ברינה חקלאיהאסיף. על רקע מאבק החקלאים שמתחולל בתקופה האחרונה, אני מאחלת לכל 
נָׁה אני מקווה כי הפתגם הידוע אותו נוהגים לאחל סמוך לתחילת השנה ". את שזרעו בדמעה ְכֶלה שָׁ תִּ

ְללֹוֶתיהָׁ  ְרכֹוֶתיהָׁ  - וְקִּ נָׁה ּובִּ ֵחל שָׁ  חשיבותו למדינה צריכה להיות עליונה. " יחול השנה על מגזר שתָׁ
 
ים"" ְבַעת יָמִׁ ֶֹּתם ַחג לה' שִׁ  מה שבע? )מה כמה...( - וְַחג

מותת התיירות המועצה בשיתוף ע –חג הסוכות הוא גם חג הפסטיבלים למשפחות. אז מה מצפה לנו? 
בגן לאומי בית גוברין, מגוון פעילויות לכל הגילאים בין התאריכים  פסטיבל "קול פעמונים"לנות אתכם יממז

פסטיבל  , הכניסה לגן ולפעילויות חינם לתושבי יואב )לא לשכוח להצטייד בתעודות זהות!(.29/9-1/10
)שיואב שותפה בו( עשייה קריית גת , מפעלי פארק הת1/10 -ה ביום חמישי "2015"מפעלים מבפנים 

פרה האוו שלום חנוך, דקלהשל  הופעות, בפסטיבל מוסיקה ייחודי פותחים את שעריהם לקהל הרחב
 .לרשימת הסיורים, 058-7001677: בהרשמה מראשמותנה  - במפעלים חינםסיורים  . כמו כן,הישראלית

שנות יצירה  95, חבר קיבוץ כפר מנחם, חי ונושם אמנות משחר ימיו, פותח תערוכה ממרום אביגדור כהן
-11:30ה' בין השעות -בימים א'ואתם מוזמנים וכישרון. התערוכה מוצגת בחדר האוכל של קיבוץ כפר מנחם, 

סיום חול המועד עד לפחות . התערוכה תוצג 18:30-20:00ובין  08:00-12:00ובימי שישי בין השעות  12:00
 כבוד וגאווה מקומית!. סוכות

 
 חיוך מהחינוך

 מעולם החינוך של יואב:עיקריים  נושאיםבעדכן אתכם בחרתי לואני  כסדרה החלה הלימודים שנת
 

 המנגינה לעולם נשארת!
. פתיחת מגמת המוסיקה חוזרת לצפית. לאחר מספר שנות הפסקה, נפתחה בתשע"ו מגמת המוסיקה

אודות לשיתוף פעולה בין צפית לבין מרכז המוסיקה של מתנ"ס יואב ותהווה חלק ממכלול התאפשרה  המגמה
זה וההיערכות  שיתוף פעולהבמסגרת שיתופי הפעולה בין צפית לבין המוסדות הקהילתיים במועצה. 

מוסיקה שישמש בבוקר כחדר המגמה ואחר הצהריים כשלוחה של מרכז המוסיקה. , יוכשר חדר הלפתיח
 מוסיקה זה הקול! וכל לשמש מקום מפגש ראוי ומזמין. יהאודיטוריום יעבור "מתיחת פנים" כדי ש

 
 מי יבנה יבנה בית בצפית?

. זה לא כל כך נעים לראות בית נהרס, אבל בצפית ישניםבמהלך חופשת הקיץ, פעלו דחפורים לפירוק מבנים 
  לרווחת תלמידנו והצוות.  המטרה ראויה, במקום יוקמו בתי כיתות ומבנה מנהלה חדשים

עבירה , כמו כן הואנרגיה סביבה לימודי לטובת מבנה ותרמה צפיתה נרתמה לטובת שיפור פני אנרגי דליה
   ללמידה סביבתית. לצורך התאמתוהכשרת הסביבה שבסמוך למבנה ל סיוע

  
 סגולה לגיל הרך

"רימון" בסגולה נכנס למשכנו החדש, בחנוכת הגן אמרתי שלפרי הרימון הרבה מאוד סגולות ואילו למושב גן 
מתוך אמונה כי הביטחון של  ,שעה שעה ,יום יום וממרצ ומיוחד, "גן רימון". צוות הגן נותןסגולה יש רימון אחד 

 שירבו זכויותינו כרימון! שמנחילים בילדינו. הקהילה ביואב מצוי בערכי החינוך
במהלך חופשת הקיץ נערכו שיפוצים בגן "סיגלון" והילדים פתחו את שנת הלימודים במרחב חינוכי מאיר פנים 

 ן. ורענ
 

 יחיד ומיוחד! –כל אחד 
. אני גאה "אין לך שני בני אדם... שווים זה לזה"גונית, בדיוק כפי שאמר י.ל פרץ: -חברת הילדים היא רב

עצה מיוחד לכלל יישובי המולבשר כי עם פתיחת שנת הלימודים הנוכחית, נפתח לראשונה, גן לחינוך 
של מרחבי חינוך מיוחד.  ייחודיקט לראשונה פרוי האלה ושדות יואב מופעל. בבתי הספר בסגולה, גן "תות"

תודות  .של יואב מענה הולם לצרכים השונים של הילדים במערכת החינוךמתן מיכה אלה יאפשרו מערכי ת
  לצוותים החינוכיים ולמשרד החינוך על האפשרות ליישם ולקיים יוזמות ברוכות אלה.שלוחות 
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 בגרות מבחני 

 מספר ה"יבש" או בתרגומו לציון מילולי "טוב"המבוגרי צפית זכאים לתעודת בגרות.  76%לפי נתוני תשע"ד, 
וזה  –! בצפית נלחמים על כל תלמיד 0-בצפית אחוזי הנשירה שואפים ל תון החשוב ביותר:יר את הנמסת

מד . בתי ספר רבים מתגאים באחוזי זכאות לבגרות גבוהים, אולם מאחורי הנתון המרשים עו100% -חינוך ב
ובכל זאת, נמשיך בשאיפה המתמדת נתון מרשים לא פחות של אחוזי נשירה שנובעים מאי עמידה בהישגים. 

יש גם קורטוב של נחת מהנתונים היבשים: בשנת תשע"ה נגשו לבגרות  להעלאת אחוזי הזכאות לבגרות. 
  מהתלמידים. 99%במתמטיקה ובאנגלית 

  
 כנית אסטרטגיתת –צפית 

מליאת המועצה האחרונה התארחה בכותלי בית הספר צפית, בין היתר הוצגה לחברי המליאה תכנית 
שנתית ואני תקווה שהיא תוביל את צפית להישגים לימודיים ולשיאים קהילתיים וחברתיים  5אסטרטגית 

 ת שיפור הבקרהלטובעד כה  שנעשו פעולותבהערכות ובהמליאה האחרונה עסקה חדשים. כמו כן, 
 . התקציבית בצפית

 
 פתיחת שנת פעילות חגיגית לבעלי תפקידים בקהילה 

האירוע פתח את תחילת המפגשים . תיקיםווהתרבות והחינוך, הלרכזי  חגיגי יום פתיחת שנה נערך 9/9 -ב
כחלק  המקצועיים וצוותי העמיתים של בעלי תפקידים אלו, שמתקיים לאורך השנה על יד רכזי המתנ"ס.

את הפורומים  הרוא יאנ ."האושרהדרך אל " של יורם יובל בנושאהמאלפת  תוהרצאשמענו את מהמפגש 
ונמשיך במסורת זו. בישובים חינוך, תרבות וותיקים  תחומיהחוסן הקהילתי, הללו כחלק חשוב בחיזוק 

 מאחלת לכולנו הרבה אושר!
 

 תיקוחודש האזרח הו
מחלקת וותיקים במתנ"ס,  )דידי מנוסי(. .."לכל האורך צופים בו חזרה.זקן משקיף אל עברו, ובלבו אורה. חיים "

, אשר מטרתם הגברת אירועים ומפגשיםמצטרפת ליוזמה הארצית של "חודש האזרח הוותיק", ומציעה 
כל הפרטים במחלקת המודעות לנושא האזרח הוותיק, גישור על פערים בין דוריים והוקרה לוותיקים שלנו. 

 .08-8500728וותיקים 
 

 המופע של שחר חסון 
בבית  21:00, 29/10, בתאריך מופע של הבדרן שחר חסוןמועצה אזורית יואב ומפעל הפיס מזמינים אתכם ל

 .08-8500725לתושבי המועצה ומידע בטלפון: ₪  30הבנים שבכפר מנחם. כרטיסים מוזלים במחיר 
 

 קישור וגישור
אתכם להצטרף  המזמינ" קבוצת גבים"ו "מכללת ספיר" ",מעברים נגב צפונימועצה אזורית יואב בשיתוף עם "

מדובר בקורס ובתחום מבוקש מאוד, הגישור נחשב  לקורס גישור מקצועי במחיר מסובסד לתושבי המועצה.
 . 077-9802271או טלפונית ל"מעברים":  כאןלחצו להרשמה ופרטים נוספים . כלי מעשי שהוא גם דרך חייםל
 

 חופשת חול המועד
 .08-8500707שעות בטלפון: 24, לרשותכם מוקד משרדי המועצה יהיו סגורים( 5/10 – 27/9) חוה"מב
 

 שנה, הזמן הבא הכי טוב הוא עכשיו"  20"הזמן הכי טוב לשתול עץ היה לפני 
    )פתגם סיני(                                                                                       

 
                                                                    

 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 לקבל פרסום זה ע"י שליחת הודעת לכתובת
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