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 ,תושבים יקרים

 
הוא בא במקום אמצעי האם , נשאלה לא פעם השאלה,"יואב ניוז"במסגרת התגובות שאנחנו מקבלים ל

 ! התשובה היא כמובן שלא. האחריםהקשר 
 .(קבלת קהל במשרדיבנוסף ל)סף ביני לבין התושבים ערוץ פתוח נוהוא " יואב ניוז"

פניה ישירה לבעלי תפקידים  ,דף הפייסבוק ,אתר המועצה, "כאן יואב" עיתון, הם כמובןנוספים ה הכלים
 (.אתרמפורסמים בה)והנהלת מועצה  הסיכומי מליא, במועצה

 .שישפרו את השירות לרבות הארות ורעיונות, אני שמחה לקבל את התייחסותכם
 

   etiva@yoav.org.il :זו הכתובת להרשמה. רשםילהצטרף ולה אתם מוזמנים
לצורך מידע חשוב והנחיות  בשעת חירוםישמש אותנו גם  ,"יואב ניוז"מאגר הנרשמים לעדכוני , לידיעתכם

. לבד מעדכונים משולחן המועצה, לא ייעשה במאגר זה כל שימוש מסחרי או אחר, בכל מקרה. 'זמן אמת'ב
 .את שמכם להסיר בכתובת המצורפת ניתן כמובן לבקש 

 
 "העם דורש צדק חברתי"

מדובר . ר השגהמאבק ליצירת דיור בלתמיכה ב האזוריותהשבוע חתמתי על עצומה של מרכז המועצות 
מי כ. לשכבות רבות בחברה הישראלית ובר תאוצה ומרחיב את תחומי המחאהצ ,סוחף ציבורימאבק ב

ההורים ובמיוחד מי כמוני מבינה את מחאת , ומשפחה על שילוב קריירההבוגרים נאבקה  שבמשך כל חייה
 .גידול ילדים וקיום משפחה הופך קשה מיום ליום, הנשים שעבורן עבודה במשרה מלאה

 
 חשובה תגלית -"שלנו" מזבחה
גנים ששותפים אהרון מאיר ואנשי רשות הטבע וה' פרופפגשתי את שבוע סיירתי בגן הלאומי תל צפית וה

לפני כשבוע התגלה בחפירות תל צפית . בימים אלה להתרגשות גדולה בזכות תגלית חשובה ומשמעותית
 מאיר' חוקרים בראשותו של פרופידי צוות -המזבח התגלה על. מזבח אבן מרשים מתקופת מלכי יהודה

המתוארכת  בשכבת חורבן הוא התגלה. אילן-גיה באוניברסיטת ברומהמחלקה ללימודי ארץ ישראל וארכיאול
שבו חזאל מלך ארם  מדובר במועד. ואלישע הנביא, בתקופת אחאב מלך ישראל, לפני הספירה 010סביב 

 . קראו כאן על התגלית בתל צפית. 'ך בספר מלכים ב"האירוע מוזכר בתנ. הרס את העיר
 .בינלאומי עניין וקדממעמדו כסס את ממשיך לב" שלנו"ותל צפית  באתר יין רב הנסתר על הנגלהעד

 

 יואב -אינטל
מקסין פסברג ועם ' לית אינטל הגב"עם מנכ, ואנוכי אורי מלול, מנהל מחלקת החינוך, ביום חמישי נפגשנו

וונים בהם אינטל מעורבת במסגרת הסיור במפעל עלתה סוגית הפרויקטים המג. האחראית לקשרי קהילה
התחומים  .מדי שנה מתכנס צוות היגוי המכין תכנית עבודה מפורטת לפעילויות המיושמות אצלנו. במועצה

 .טכנולוגיוההמרכזיים לשיתוף פעולה הם בתחומי החינוך המדעי 
, נקודה חשובה שברצוני לשתף היא העובדה שכל מוסד או עמותה במועצה המשתתף בפרויקטים לקהילה

, תושבי המועצה, אני קוראת לכל עובדי אינטל. נוספים לצורך העשרת הפעילות 022$זכאי לקבל 
פרטים אצל אורי מלול )להרים את הכפפה ולמלא במפעל את הטפסים המתאימים , המתנדבים בקהילה

 (.מנהל מחלקת החינוך או אהובה מרציאנו מאינטל
 

 לאור הירח בגבעת תום ותומר
 . לא נותרו מקומות ישיבה, בנגבה, השתתפתי בשבוע שעבר בגבעת תום ותומרבערב השירה שבו 

הגבעה הייתה מלאה בהמון רב שהגיע כמיטב המסורת לשיר ביחד ולקיים באתר תרבות מרגשת של שירה 
 .והנצחה
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 קבוצת תמיכה לאלמנים ואלמנות

ביכולת של החברה לסייע לעצמה ולחזק את חבריה ברגעים הקשים . במצבי משבר נמדד חוסנה של קהילה
 . כך למשל כשחבר או חברה מהקהילה מאבדים את בן זוגם. ביותר

 .י ועולה הצורך בתמיכה ובשותפיםגם נושא הבדידות הוא מאוד משמעות, מעבר לאובדן
הקימו לפני מספר שבועות קבוצת , שמובילה כאמור את נושא החוסן הקהילתי, במחלקה לשירותים חברתיים

 . תמיכה לאלמנים ואלמנות מקרב תושבי יואב
במהלך המפגשים נרקמים יחסים משמעותיים של . המטרה היא לתת מענה רגשי ותמיכה לחברי הקבוצה

 .בנה והזדמנות ליצירת קשרים חברתיים חדשיםה, שותפות
 . י צוות של עובדות סוציאליות של המועצה"ההנחיה המקצועית של הקבוצה נעשית ע

 

 בגלאון הולכים צעד נוסף קדימה -מחזור
התושבים הביעו רצון להפחית . רונים משתתפים תושבים בגלאון  בפיילוט אזורי ראשון מסוגובשבועות האח

נפגשו , מדי שבוע לערך. להימנע מצריכה מיותרת ולהרחיב את תחום המחזור, תרי ההטמנהאת הפסולת לא
סרטים מעוררי השראה על מודעות סביבתית והשפעת ". ירוקים"התושבים על מנת לצפות בסדרת סרטים 

 .האדם על המשאבים המידלדלים
המכולות . לטיוב ודישון הקרקע בקרוב יוצבו בקיבוץ קומפוסטרים שכונתיים שבהמשך ישמשו כפתרון מקומי

 .יהיו חלק ממרכז יישובי למחזור
המועצה שחליטה לאמץ את היוזמה של הקיבוץ בחרה לממן את הפיילוט ותרכוש את מתקני הקומפוסט 

 . השכונתיים ואף תהיה שותפה לתקצוב השוטף
הצלחתם . הפיילוטבהקמה והתארגנות  לצורך הצלחת , בימים אלה נבחרת בגלאון ועדה שתעסוק בהסברה

 .היא הצלחתנו

 
 ביואבתעסוקה 

מתרכז בשנים האחרונות בזיהוי הצרכים , מרכז התעסוקה הקהילתי למרחב הכפרי  -"מעברים"מרכז 
 .בתחום התעסוקה הייחודיים של תושבי המועצה האזורית יואב

 . תושבי הקיבוצים והמושביםכלל ל ניתנים שירותיםה
ח קריירה ושרות ליווי בפיתו,  מפגשים מקצועיים לכתיבת קורות חייםכמו  לאחרונה נוספו שירותים חדשים
 .ותיהכשרות מקצועאיתור עבודה ובתחומי  סדנאות את לצד המשך קיוםז. ליזמים מקומיים בבית המועצה

 .//yaelb@sng.org.il 10011/3-0  , יעל :והרשמה למפגשים בבית המועצה לתיאום פגישה
 

 גלגולה של מסיבה -פייסבוק
ארגנה , במסגרת אירועי הקיץ  .הפייסבוק של המועצהדף יפור נחמד על גלגולה של מסיבה בזכות תשמעו ס

צוות המארגנים . בבריכה בכפר מנחם אזוריתקיץ  מסיבת ס"לפני כשבוע המחלקה לילדים ולנוער במתנ
של  פייסבוקהחברים בלשתף את כל  המושקעת החליט מסיבהשביקש להגדיל את מספר המשתתפים ב

בני הנוער העבירו מיד את המידע מפה לאוזן ". ממש ברגעים אלה"בפרטים אודות המסיבה המתקיימת אב יו
 !כה התמלאה מפה לפה בנערים חוגגיםוהברי

 
 ,שלכם בברכה

 

 הרכבי-מטי צרפתי' דר       
 ראש המועצה האזורית יואב
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