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 קהילה ביואב –יחד 
תודה לכל התושבים ובעלי התפקידים שבחרו להיות שותפים בשיח.  –סבב המפגשים בישובים נמשך 

מקצועי לומד את צרכי ועמדות התושבים סביב הנושאים של המבנה הקהילתי, המרקם החברתי, הצוות ה
אופי הישוב, מערכת הקשרים עם המועצה, דרכי תקשורת ומידע, רעיונות, הצעות וציפיות. בנוסף 

 המפגשיםלתפוקות המצופות מן התהליך האסטרטגי, עולה וברור כי גם לתהליך עצמו חשיבות רבה. 
 התהליך. תשתית להמשך ישמשו כ ים שיאספווהחומר

 של המועצה. אתר האינטרנט באמצעותמומלץ להמשיך ולהתעדכן 
 

 כי האדם עץ השדה
ם ישולבו גם תכני פעילויות. בפעילויות בכל מוסדות החינוך של המועצה להתקיים ט"ו בשבט מתוכננותב

סביב גני הילדים ובי"ס צפית יקיים את הנטיעות המסורתיות  נטיעות עצים. יתקיימו איכות סביבהשל 
 מרחב הכפרישמירה על המחויבות שלנו ללבאזור יער חרובית ובשיתוף קק"ל. זהו עוד נדבך יפה וערכי 

 ובקהילותינו.  וועל איכויות סביבה וטבע ביישובינ
 

 זהירות בדרך לבית הספר
ידים את הילדים מורחלק מההורים  לק מילדי כפר מנחם המגיעים לבית ספר "האלה" עם הוריהם,ח

פתרון ל, ולצערי נוצר מצב שמסכן את הילדים. המועצה החלה בעבודות מהרכבים במקומות לא בטוחים
 . התכנוןע"פ נוי מסוף האוטובוסים הצפוי יידי של הבעיה וזאת טרם במי

 אנא הורדת ילדים רק בבטחה. –" הורים, גם ב"שדות יואב
 

 חינוך זה גם תקשוב 
תקשוב בתי הספר ביואב הולך ומתרחב ובימים אלה הושלמה התקנת מערכת האינטרנט הבית ספרית 

בשדות יואב והוכנס לשימוש )גם בבי"ס האלה( ציוד הכולל מקרנים ומסכים. בהמשך אף יתווספו מחשבים 
תודה ליחיאל, אביטל ואורי שקידמו את התהליך וסייעו לבתי הספר ניידים לשימושם השוטף של המורים. 

 .20 –לעמוד בדרישות המאה ה 
 

 מפקדת נוער יואב
 01  הכשרה בןעברו מסלול ש בני נוער מכיתה י' 21 קורס למתנדבי נוער במתמי"ד,בשבוע שעבר הסתיים 

ובים יתחילו בפעילות מבצעית וכבר בטווח השבועיים הקר תעודת "מתנדב מסייע" הנערים יקבלו .שעות
 אזרחות טובהלקהילה,  תרומההתנדבות אישית,  -חינוכית מבורכתיוזמה זוהי  בליווי מתמי"דים מבוגרים.

 כה לחי, אשרינו שאלה ילדינו !. ולקיחת אחריות
 

 אוצרות שמן הזית
ה האמונות השנה מתרחב "פסטיבל כובשי הזיתים" דרומה עד אלינו. הפקתו של הפסטיבל תהיה בידי

יהודה. הוא יצטרף ל"אחיו" פסטיבל האוכל, פסטיבל היין ופסטיבל  –והמנוסות של עמותת התיירות יואב 
 .תליהנו.  תושבי המועצה מוזמנים לבוא, לטעום, להתרשם ו00.2.02-9ויתקיים בתאריכים התנ"ך 

 
 אירוח חיילים בודדים ביואב

המורכבת מעולים חדשים וחיילים  ,חלק בפרויקט אירוח חיילים, מפלוגת הראל קורא לקחתמתנ"ס יואב 
. הפרויקט, בשיתוף צה"ל, מעניק עזרה בהתאקלמות, שפה, דאגה ובית חם. אירוח ראשון של בודדים

 הועברו לכל רכזי הנוער בישובים. הפרטים. 05.2–המשפחות מתוכנן להתקיים כבר ב 
 ות.המאמצ תבורכנה המשפחות

 
  ירוק יותר הגזםו

. ת וכשירות לתושביםלטובת הרפנקי קיצוץ גזם פיילוט על  גם בכפר מנחם החליטוהנושא תופס תאוצה, 
 . התעניינות בישובים נוספים גםישנה לשמחתנו 

 
 
 

http://www.yoav.org.il/150658/%D7%A2%D7%9C
http://www.touryoav.org.il/wp-content/uploads/olivefest.pdf
http://www.yoav.org.il/image/users/150658/ftp/my_files/eti/%D7%A4%D7%A8%D7%95%D7%99%D7%99%D7%A7%D7%98%20%D7%97%D7%99%D7%99%D7%9C%D7%99%D7%9D%20%D7%91%D7%A7%D7%94%D7%99%D7%9C%D7%94.pdf?id=9695336


 
 
 
 

 בית הבנים 
 ביקש  בצוק העיתים הקיבוץ מהווה מרכז תרבותי לתלמידים ולבוגרים. כפר מנחםבית הבנים ב

 על את תיקח המועצה 2102כי בשנת  והמועצה החליט ומליאת הנהלתלהפעיל את המקום. מועצה מה
 ייבחן הנושא שנית. 2102ים. בתום שנה, לקראת שוטפ ותחזוקה תפעולל האחריות את עצמה

 
 אמריקה

תלמידי  עהארבהמונה משלחת נוער  ,השנה העשיריתליהיי וואלי יוצאת, זו -יואב 2111במסגרת שותפות 
מהווה גשר  להדרכה במחנה הקיץ היהודי בקהילת ליהיי וואלי. המשלחת ,תושבי המועצהי"א, -כיתות י'

למידה משותפת ו תוך חיזוק הזהות הציונית והיהודיתשתי הקהילות הקשר בין  ושימור משמעותי בהעצמת
     . 9.2.02 –מסתיימת ב  ההרשמהאורחות החיים. על 

 
 מנהיגות צעירה....בלתי פורמאלית

קן צפית )שחגג זה ר הצעיר" של בשעה טובה נפתח קורס מד"צים של המתנ"ס בשיתוף עם מדריכי "השומ
ורדון רבדים,  גלאון,  חניכים מהיישובים: כפר מנחם, 05בקורס לוקחים חלק  שנים לקיומו!(.  55עתה 

מסיימי  שובי המועצה.יבימכשיר להדרכה במסגרות החינוך   -מדריכים צעירים" " כשמו –. הקורס סגולהו
 נו נזכה במנהיגות צעירה. שרד החינוך ואמודת מדריך צעיר מיקבלו תע הקורס

 
 בצעדי מחול 

בהפקת מתנ"ס יואב ובתמיכת היחידה  כנס מחול צעיר בבית הבנים בכפר מנחם תקייםבשבוע שעבר ה
ומתארח ע"י  שנהמדי  אצלנו תקייםלאמנויות של המנהל לחינוך התיישבותי במשרד החינוך. הכנס מ

 במופע הזה סיימנו  המשובח. את היום דרוםהר משתתפים בו בתי ספר לריקוד מאזוו להקת המחול שלנו
  לקהל הרחב. של להקת ורטיגו "נול"

 
 אל פסגת החרמון הזוהרת

. ביום שישי לחרמון שובי המועצהיימ בני הנוער שליוצא טיול זה כבר הפך למסורת, וכמעט בכל שנה 
השתתפות זוהי ער ובני נו 211מעל  . השנה נרשמוהישובים לבקשתיצא טיול נוסף,  01.2 -הקרוב ה 

 הנאה לכולנו!שיהיה ב. מאוד גבוהה
 

 יוזמים עתיד 
המשתתפים הביעו קורס נוסף ליזמים ועסקים קטנים, בשיתוף מ.ט.י באר שבע, הסתיים בהצלחה מרובה ו

עוד ביטוי  .השבועשיחל  2הרשמה לקורס מס' כעת מסתיימת ה הכלים שקיבלו.מ וסיפוק רבשביעות רצון 
 ות חיינו וההזדמנות לפריצה אישית.לשינויים באורח

 
 

 )ויקרא, י"ט, כג(."וכי תבואו אל הארץ ונטעתם כל עץ מאכל"
  "כשם שנכנסתם ומצאתם נטיעות שנטעו אחרים, אף אתם היו נוטעים לבניכם"
 
 

 שלכם, 
 הרכבי-דר' מטי צרפתי        

 ראש המועצה האזורית יואב
matti@yoav.org.il  

www.yoav.org.il 
                                150-5151205 

                                     15-5511512     
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