
   

 

 
 

 2016פברואר,  4                                                                                                     
 )בוס( כאן!דן כבר אוטוטו

לקראת הפעלת התחבורה הציבורית העיקרית באזור יואב.  בימים אלו סיימה חברת "דן בדרום" את היערכותה
תחבורה ציבורית זמינה, נגישה ואיכותית הכרחית לפיתוח יואב וקידומו, כמו כן מרכיב היא מהווה משמעותי 

וי תחבורה המקשרים את יואב לסביבה והבשורה של דן היא בהרחבת ק .להגברת המוטיבציה להתיישבות באזור
מוגברת, קוים חדשים לתחנת הרכבת בקרית גת והכנסת ישובים למעגל מקבלי שירותי בנוחות ובתדירות 

ם והבינעירוניים. בנוסף, וים האזורייוהתחבורה. בימים הקרובים יופצו לבתי האב של יואב חוברות עם מסלולי הק
חדש ולתת ועצה ובעלי התפקידים בישובים על מנת להציג את המערך העם נציגי המפגישה  התקיימה השבוע

  .ממערך התחבורה החדש של יואבותתרשמו כנסו  –מענה לשאלות. סקרנים מאוד? 
 

 הסמכת גנים ירוקים
לריסה " )קיבוץ נגבה( בניהולה של הגננת גן "רימון" )מושב סגולה( בניהולה של הגננת אלה קובטון וגן "תמרים

. גנים אלו של משרד החינוך טקס הסמכה מחוזיבתעודת הסמכה ל"גן ירוק" בערב טו' בשבט  ובליק, סטרוסלסקי
(, רבדים" )שקד(, "סגולה" )סיגלון(, "נגבהגנים במועצה אשר הוסכמו כגנים ירוקים:  "הדס" ) 6-מצטרפים ל

 .ניםיישר כח על אימוץ אורח חיים מקיים והטמעתו בשגרת החיים בג(. גת" )רותם( וגן "כפר הרי"ף" )תאנה"
מועצה אזורית יואב ואני בראשה, רואים את החינוך הסביבתי כמשמעותי בתוכנית הלמידה ובאורח החיים 

 יואב. מוקדת, כבר בגיל הצעיר ליישום אורח חיים מקיים מהווה נדבך חשוב בחינוך ילדימהיומיומי בגן. חשיפה 
אני מאמינה כי החינוך הסביבתי יתרום להקניית כלים לאזרחות משפיעה ורתימת ההורים והקהילה בכללה 

  לפעילות סביבתית מתמשכת.
 

 היכון, הכן, צפית!
בחינוך  פרס הארציהאת קטף בית הספר . בספורט)גם( ממשיכים להגיע להישגים מרשימים  "צפיתבית הספר "ב

הפרס ניתן על הטמעת נושא החינוך הגופני שמעניק משרד החינוך בעבור הצטיינות בתחומי החינוך הגופני.  גופני
, השקעה במגוון פעילויות ספורטיביות מתוך תפיסה חינוכית בקרב החניכים, הנהגת אורח חיים בריא וספורטיבי

. הפרס הספורטיבי, מוענק אחת לשלוש הרואה בפעילות גופנית כמסייעת לחניכים במכלול רחב של תחומי החיים
 שנים לאחר בדיקות מקיפות ולפי קריטריונים ברורים של משרד החינוך. 

 הלב מתרחב מגאווה!
 

 תרגיל! תרגיל!תרגיל! 
. ביואב )תרגיל ארצי(היערכות לשעת חירום בכל בתי הספר וגני הילדים  נתרגל 15/2בתאריך  -מוסדות חינוך 

תשמע אזעקת תרגול  10:05בשעה  התלמידים יתרגלו את הנחיות ההתנהגות בעת ירי טילים בזמן ההפסקה.
 .תוביל מחלקת הביטחון של המועצה כולל מערך הבקרהאת התרגיל  ברחבי הארץ.
ם באזור נגבה ושדה יואב. בתקופה זו יתכנו עיכובייערך תרגיל צבאי  28/2-3/3בין התאריכים  -תרגיל צבאי 

. כמו כן, תרגש פעילות ונוכחות מוגברת של כוחות 35מהיציאה מהישובים, מחסומים ותנועה איטית על כביש 
 הביטחון. 

 
 מלגות יוצרים ומנהיגות מקומית

קרן המלגות לעידוד יוצרים ומנהיגות מקומית של המועצה מעניקה כמידי שנה מלגות יצירה  ליוצרים תושבי 
במטרה לקדם את המנהיגות  אשר מעוניינים לתרום לקהילה תושבי המועצהל ומיתהמועצה ומלגות מנהיגות מק

. שימו לב, המועד אחרון הקריטריונים הנדרשיםכנסו ובדקו את  –. חושבים שאתם מתאימים? המקומית בישובים
 . 29/2להגשת הפניות הינו 

 
 אכיפה מוגברת

ושאננות בנהיגה מיעוט הרכבים, כל אלו תורמים לתחושת "ביטחון" חבים הפתוחים, הכבישים הפנימיים והמר
ות לחוקי התעבורה הבטיחות והצי .נהיגהכל הסכנות הכרוכות בקיימות לשכוח שעדיין  במרחב הכפרי. אנו נוטים
אני הקהילתי. שיטור העל ידי ם תתוגבר האכיפה ביישובי 1.2.2016החל מיום שני אינם נגמרים בבית ולכן 

אנא מזכירה לכולנו שגם נהיגה ביישוב מחייבת אותנו לחגור חגורת בטיחות ולהשתמש בדיבורית בזמן שיחה. 
  הימנעו ממצבי סכנה ומאי ציות לחוקים.

 
 
 

http://www.danbadarom.co.il/download/files/7654_13_Dandarom_A5_Yoav_New_Web.pdf
https://www.facebook.com/moatzayoav/photos/a.257622221021218.59817.255984187851688/863846203732147/?type=3&theater
http://www.yoav.org.il/image/users/150658/ftp/my_files/ahifa.pdf?id=26156169


   

 

 
 
 

 מחכימיםמעברים ו
ללמוד כיצד  ואתם רוצים ניסיון יבעל יםאו כעובד כמומחיםמקצוע,  כאנשי כםלמתג את עצמ כםחשוב לאם 

 שימוש ברשתללקחת חלק בסדנת הדרכה  אתכםמעברים מזמינים אז דאגנו לכם!  -linkedIn  להשתמש ברשת
 .לפרטים והרשמה, 25/2 -הסדנה תערך ב .בדגש על מיתוג מקצועי LinkedIn החברתית

המחייבת חשיבה, איסוף מידע  בחירת מקצוע היא החלטה מאתגרת ומורכבת, -ייעוץ לימודיםשל שירות חדש 
 להגיע לייעוץ שיסייע לכםאתכם ה מעברים מזמינ, בים לקבל את ההחלטה הזו לבדאתם לא חיי וחיבור למציאות.

 .לאתר מעברים. לפרטים נוספים ולתיאום פגישה כנסו להחליט מהו מסלול הלימודים הנכון עבורכם
 

 כך הולכים השותלים
מ"זרעים גדרה" לעסקים ביואב יצאה בשנית לדרך. אני שמחה לבשר  תכנית הליווי של מנטורים -"צומחים ביחד" 

שכללה הסבר מקיף על  הפתיחה לתכניתבעלי עסקים מיואב נבחרו להשתתף בתכנית ובשבוע שעבר נערכה  7כי 
התכנית וסיור באתר רבדים. בשלב הבא יותאם מנטור אישי מחברת "זרעים גדרה" לכל עסק ובהמשך נציגי 

החברה ומעברים יגיעו לבתי העסק לצורך אפיון הצרכים הייחודיים של כל בית עסק. הפעילות של "זרעים גדרה" 
דם כלכלה מקומית מקיימת ולמנף עסקים ויזמים ומתוך בחירה לקהמשותפת חלק מהאחריות החברתית הינה 

 הצלחתם של עסקים ביואב תורמת לבניית קהילה חזקה.  -. אני תומכת ומברכת את המיזם מקומיים
 

 חולצה כחולה והיא עולה
חניכי השומר הצעיר לבין חניכי בני  סדרת מפגשים בין נציגי האחרון מתקיימת במועצה האזורית יואב בחודש
היו מסעירים עבור כל  עד כה שנערכומפגשים ה תמההתנחלות אלון שבות באותם הגילאים. ארבעעקיבא 

שמגיעים מעולמות רבים מהחניכים ומהחניכות מעולם לא ישבו בשיחה עם נערים ונערות בני גילם  המשתתפים.
המפגשים נעשים בהפקת  תחבורה בשבת, נישואים, כשרות ועוד. כגון: . עלו נושאים רגישים אידיאולוגיים רחוקים

תנועות, והם ימשיכו להתקיים בחודש העמותת "גשר" לקידום הידברות בישראל, כחלק מתכנית מפגשים בין 
והן כלפי הנוער  כלפי הנוער הדתיהן סטריאוטיפים שמוטמעים  הוא מסייע במזעורהשיח,  עלאני מברכת  הקרוב.

 .ה וסובלנות לדעותיו של האחרומאפשר לשני הצדדים לפתח יכולת הקשב הקיבוצניקי
כמה כיף התנועות. ת ושל הנהג יםבמסגרת סיורמזכ"ל השומר הצעיר זכינו לביקורים של מזכ"ל האיחוד החקלאי ו

לצוותי הנהלת המתנ"ס ומחלקת הילדים והנוער של המועצה על תרומתן  משניהםוהערכה משוב חיובי היה לקבל 
 תמיכת המועצה בתנועות הנוער ניכרת בקצב הגידול של מספר החניכים. התנועותוהשקעתן הרבה למען הצלחת 

 ובתגובות החיוביות שאני מקבלת. חזקו ואמצו!
שהוקמה בכפר הרי"ף, שמעתי על הפעילויות המגוונות והעשייה  החדשה של האיחוד החקלאי ביקרתי בקומונה

הם מתנדבים בין היתר בגן תות )חינוך מיוחד(, בחממה במסגרת שנת השרות, הקהילתית של הגרעינרים. 
הפעלת התנועה במספר ישובי המועצה ועוד. התרשמתי ושמחתי לגלות נוער איכותי, פעיל חברתית בבצפית, 

  ל החברה והקהילה ביואב.ובעל יכולת השפעה ע
 

 תרבות הדיבור
להעביר  אילץ אותנו ממשיכה לגרוף מחמאות והביקוש הגובר "חומר למחשבהסדרת ההרצאות המרתקת "

מיכל במושב סגולה ושל ( 10/2) צופית גרנטהרצאות למקומות התכנסות גדולים יותר. ההרצאות הקרובות הן של 
 .להזמין כרטיסים דרך אתר המתנ"סו להזדרזבה. מספר המקומות מוגבל ואני ממליצה ג( בקיבוץ נ16/2) דליות

 

 "אלף שיר לצפון מגולן עד חרמון"
' יב-המועצה. הטיול מיועד לחניכי כיתות ז' יישובילחרמון ל וער מארגנת טיולמחלקת ילדים ונ 19/2 -יום שישי הב

עזי -בתחילת השבוע יצא נוער אל .פרטים נוספיםשל המועצה. ההרשמה הינה באמצעות מדריכי הנוער בישובים. 
שהם  התמונות היפותלימודים עבורם(, אתם מוזמנים לחמם את הלב עם יום יום שישי הוא ) לטיול מושלג בחרמון

  צילמו!
 
 ..."תשלח ביום רוח של סתיו כשהשמש חיוך אחרון לחרמון"

 מילים: דודו ברק( -)"לצפון האהבה"                                                 

 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

http://www.mnz.org.il/cgi-webaxy/sal/sal.pl?lang=he&ID=918780_mv_negevtzfoni&act=show&dbid=courses&dataid=39
http://www.mnz.org.il/cgi-webaxy/sal/sal.pl?lang=he&ID=918780_mv_negevtzfoni&act=show&dbid=pages&dataid=205
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.864245600358874.1073741890.255984187851688&type=3
https://www.facebook.com/www.yoav.org.il/photos/pcb.804596936336455/804596899669792/?type=3&theater
https://www.facebook.com/www.yoav.org.il/photos/pcb.804596936336455/804596899669792/?type=3&theater
http://sfile.f-static.com/image/users/150658/ftp/my_files/homer-2.jpg?id=25970505
http://www.matnas-yoav.org.il/page.php?type=orederTickit&ht=%D7%A8%D7%9B%D7%99%D7%A9%D7%AA%20%D7%9B%D7%A8%D7%98%D7%99%D7%A1%D7%99%D7%9D&id=1644#navbar
http://www.matnas-yoav.org.il/page.php?type=orederTickit&ht=%D7%A8%D7%9B%D7%99%D7%A9%D7%AA%20%D7%9B%D7%A8%D7%98%D7%99%D7%A1%D7%99%D7%9D&id=1677#navbar
http://www.matnas-yoav.org.il/page.php?type=orederTickit&ht=%D7%A8%D7%9B%D7%99%D7%A9%D7%AA%20%D7%9B%D7%A8%D7%98%D7%99%D7%A1%D7%99%D7%9D&id=1677#navbar
http://www.matnas-yoav.org.il/page.php?type=orederTickit&ht=%D7%A8%D7%9B%D7%99%D7%A9%D7%AA%20%D7%9B%D7%A8%D7%98%D7%99%D7%A1%D7%99%D7%9D&id=1677#navbar
https://www.facebook.com/moatzayoav/photos/a.257622221021218.59817.255984187851688/865661890217245/?type=3&theater
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.865663423550425.1073741891.255984187851688&type=3
mailto:matti@yoav.org.il
mailto:matti@yoav.org.il
http://www.yoav.org.il/
mailto:etiva@yoav.org.il

