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תושבים יקרים "יואב ניוז", היה שם זמני בלבד. היה לנו ברור שהשם הנבחר והקבוע יהיה בעברית ומשלנו. 
 "דף הבית של יואב".קבלו מעתה את 

  . @yoav.org.iletiva להירשם בכתובת אני שבה ומזכירה למי שטרם עשה זאת,
ומידע חיוני בכתובת זו לעדכונים , במאגר הרשומים לראשונה לאור האירועים הביטחוניים השתמשנו, השבוע,

 רום. חיב
 

 ביטחון
לפני ארבעה חודשים כשנבחרתי לראשות המועצה האזורית "יואב" לא העליתי על דעתי שכה מהר אאלץ 

 המועצה להתמודדות במצבי חירום, הקמת מכלולי  נערכה לאורך השניםלהתמודד עם בעיות בטחון. 
 . מהישובים המופעלים ע"י מתנדבים חירום וצוותי חירום יישוביים מתורגלים ומיומנים

מיד עם הודעת פיקוד העורף על הגברת הכוננות נפתח ב"יואב" מרכז הפעלה. ועדת מל"ח )משק לשעת 
אתר הבית של ו םבאמצעות צוותי החירום היישוביים לתושביפיקוד העורף הועברו הנחיות . חירום( התכנסה

המועצה. צוותי החירום היישוביים עודכנו, הופעלו ונתנו מענה שוטף לתושבי הישובים השונים. המערכת 
 פעלה בשקט וביעילות, והתושבים גילו בגרות, היו רגועים ומעודכנים בזמן אמת. 

לחזית, ולפיכך, החוסן הקהילתי של העורף הוא המציאות הביטחונית בישראל כיום מביאה את העורף 
שיתרום לחוסן הביטחוני ולתחושת הביטחון האישית של התושבים. לצערי, רבים מבתי התושבים בקיבוצים 

ובמושבים אינם ממוגנים, כמו גם רבים ממבני מערכת החינוך במועצה. נושא זה מגביר את תחושת חוסר 
 של הגורמים הרלוונטיים במערכת השלטון המרכזי. הביטחון ומחייב התייחסות והיערכות 

אין לי ספק שתושבי "יואב" יעמדו בכל מבחן, ואני תקווה שפתרון מדיני בר קיימא יחסוך מאתנו את הצורך 
 במבחנים שכאלה. כולנו שמחים על החזרה לשגרה, ואני מאחלת לכולנו שנת לימודים שקטה ופורייה.

 
 חוגים תשע"ב  -מתנ"ס יואב 

 את שנת פעילות החוגים תשע"ב  תחת נפ
 )לבקשת ביה"ס לאפשר 22.:.22ו' "בשדות יואב" ו"באלה" יפתחו בתאריך  –החוגים לכיתות א' 

 .להתחיל את שנת הלימודים ברוגע( לילדים
 22.:.2 –החוגים המתקיימים בתיכון צפית ובשעות אחה"צ בישובים יפתחו ב 

 ב חולקה השבוע בתאי דואר של התושבים. חוברת פעילויות מתנ"ס יואב לשנת תשע"
  /http://www.yoav.org.il מועצה אזורית יואב; –ההרשמה לחוגים תתבצע דרך אתר האינטרנט 

 
 בית ספר "האלה", המשך הפיתוח

יזוק הצוות החינוכי של הידוק הקשר עם ועד ההורים, חבשלושת החודשים האחרונים הובלנו תהליך 
במהלך התקופה הזו קיימנו  מנהל בהובלתו של יונתן ברוק.הועד המינוי השלמנו את והנהלת בית הספר ו

מנהלת בית , החינוך אורי מלול תקלועד ההורים בהשתתפותי וביחד עם מנהל מח חברי מס' פגישות עם
בצענו ו ציפיות תואמו, ות הועדעמד בבית הספר,במהלך הפגישות הוצגו הצרכים  .דורון חנין הספר

מפקחת בית הספר שהשתתפה במפגש השלישי, סייעה בהגדרות . ס"תכנית הבינוי של ביהלעדכונים 
 לרבות ההנהלה. ,ות בית הספר והצוות החינוכילהממשקים והסמכויות של ועד ההורים ביחס לפעי

ם תהליך משתף של כתיבת חזון בית תכניות ההיערכות לשנת הלימודים הקרובה הוצגה בפני ההורים ובכלל
  ח החזון החינוכי לו כולנו שותפים.ובר ימשיך לצמוח ולשגשג שנת תשע"ב ביה"סבאנו מאמינים כי  הספר.

 בבית הספר החדש. לאפשר את פתיחת תשע"גו מבנה הקבע אנו מצפים להתחלת הבניה של
 

  לחברה הכלכליתל "מנכ
, תושב מזכרת דר' אלון הברפלדה הכלכלית החדש של המועצה, בספטמבר, ייכנס לתפקידו מנהל החבר 2ב

על ב , הואבהשכלתומועמדים. הברפלד  61בתיה, שנבחר ע"י דירקטוריון החכ"ל )החברה הכלכלית( מתוך כ 
 בימים הקרובים הוא יתחיל בחפיפה .(האוניברסיטה העברית) דר' לגנטיקהותואר שני במנהל עסקים 

 . מגווניםויפעל לפיתוח האזור בתחומים  בתחומי המועצה דם את מיזמים כלכלייםבמסגרת תפקידו ימשיך לקו
ששרת בנאמנות את המועצה  אילן סלמונה יחהנוכהכלכלית כ"ל החברה ו את מנהברפלד יחליף בתפקיד

 שנים והיה מעמודי התווך של הפיתוח והצמיחה של המועצה בתחומים רבים.   25 מזה
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 הילדים חוזרים
קרוב לעשר שנים לא התקיימה בגלאון מערכת של חינוך לגיל הרך. השנה, סוף סוף זה יקרה וגן הילדים, 

ילדים, תושבי הקיבוץ. המהלך, הכמעט  61-בספטמבר  כ 2-התינוקייה והפעוטון שנחנכו מחדש ייקלטו ב
דשים שבחרו בגלאון היסטורי הזה, התאפשר בזכות גל הקליטה הגדול בקיבוץ, של בנים חוזרים ותושבים ח

בהפקה  את ביתם. בסוף השבוע, בצל האירועים הביטחוניים, חגגו כל חברי הקיבוץ את האירוע המשמעותי
ססגונית ומרגשת. במהלך האירוע בירכתי את התושבים על החשיבות שבקיום מערכת חינוך עצמאית 

"השמחה וצחוק הילדים חזרו  ;הקיבוץ, שהשתתף בחגיגות, אמר לי אחד מותיקי שתורמת לחיזוק הקהילה.
 לשבילי הקיבוץ, מדובר בהגשמת חלום". אין מה להוסיף.

 
 מלגות לסטודנטים

בימים אלה פרסמנו, כמדי שנה, קול קורא לקבלת מלגת מעורבות חברתית לסטודנטים, תושבי המועצה. 
 4111למען הקהילה. גובה המלגה הוא  לפרויקט מעורבות חברתיתהמלגה מיועדת למעוניינים להצטרף 

 . באתר המועצה ש"ח. זה הזמן להירשם
 

 בית גילאור המשודרג
נפתחה בסימן הבית המחודש, המשופץ הכולל את אולם  במחלקת הוותיקים והמתנדביםשנת הפעילות 

ה, כושר תרבות, השכלחברה ו של פעילויותההתעמלות החדש. התכנית השנה נפתחת עם מגוון גדול מאוד 
  .פלוס 71 -והעשרה. המגוון העשיר הותאם לצרכים השונים ובמיוחד לאוכלוסיית הצעירים, בני ה

  .(19-9611839)טל';  תיקיםומקום מזמין, ביתי וחם לכל אוכלוסיית הובית גילאור הוא באמת 
 

 האנדרטה הושחתה
ר הביטחון לענייני התיישבות, איתן ברושי, הגענו לנקודת התצפית עם יועץ ש בשבוע שעבר תיכבסיור שער

התצפית ביער חרובית צופה למרחבים רותי המודיעין הישראלי וממקימי כפר מנחם. ישאיש של דוד קרון 
הושחתה ונותצה בידי אלמונים. המצפה שנמצא  615ולצערי גילינו שהאנדרטה לזכרו ולזכר כל יחידת 

 בימים אלה בתיקון ובשיקום הנזק. תשמטפל הקרן הקיימת לישראלת בשטחנו, הוא באחריו
 

 על מה ולמה -כלבים
היוזמה היפה הזו מגיעה מתושב נגבה, יואב גורן, מומחה לאילוף כלבים. בעזרתו, נפתח בקרוב בסדרה של 

, בקהילה. בנושא אילוף כלבים, הסברה וחינוך לגידול נכון של ההולכים על ארבע הרצאות נודדות ביישובים
גידול נכון של כלב יכול לשפר את איכות החיים של כולנו )כן, גם של הכלבים(. המועצה, בהובלת מחלקת 

הרצאות מידע על סדרת ההתברואה והמתנ"ס, תממן לכל יישוב את סדרת המפגשים. לפרטים נוספים; 
 . לאילוף כלבים ביישובים

 
 לימודים למרות הכל 

פתיחת שנת הלימודים כבר ממש בפתח וכל צוותי החינוך עובדים שעות נוספות כדי להשלים את ההיערכות 
לקליטת תלמידי בתי הספר וילדי הגנים. המאמצים לפתיחת שנת לימודים מוצלחת, אינם עניין של מה בכך, 

 ית וימים של אי ודאות שאילצו אותנו לשתק את מערכות החינוך.לאור המתיחות הביטחונ
יישר כוח לכל הצוותים החינוכיים שעסוקים עכשיו "מעל הראש" בהכנות לשגרה, תחת מצב בלתי שגרתי 

 לחלוטין. נאחל לכולם שנה שקטה ומהנה.
 

 (א. ד. גורדון) הוא המטרה -ינוך הוא הדרך. האדם הח
 

כולנו דאגנו ושמחים על חזרתו  –למהנדס המועצה, יחיאל כהן  ורפואה שלמה ברכת החלמה מהירה
 לשגרת עבודה.

 שלכם בברכה,
 הרכבי-דר' מטי צרפתי      

 מועצה האזורית יואבראש ה

matti@yoav.org.il  
www.yoav.org.il 

165-6767429 ,19-9611813  
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