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 יחד קהילה ביואב

ה נפגשנו עם עשרה ישובים וסיכומי המפגשים מועלים לאתר. בהדברות נמשכים. עד כ המפגשים ביישובים
עם התושבים עולים נושאים רבים ומגוונים, ולשמחתי יש הרבה משותף בין הישובים. מעבר למיפוי 

 הצרכים, הציפיות ואיסוף הנתונים אנו שמחים להזדמנות לשיח פתוח. 
 

 כן לחינוך
כיתות קטנות מהתקן, מקצים משאבים לשיטת  מקפידים עלשנים כולנו מאמינים בחינוך איכותי ולאורך ה

הנושאים ופועלים נחרצות לגיוס משאבים. יחד עם זאת חשוב להגדיר מדיניות מושכלת, מוסכמת ומאוזנת 
וועד  מליאת המועצה מינתה וועדה בה חברים יו"ר ועדת החינוךלתקצוב הן בגיל הרך והן בבתי הספר. 

הוועדה משתפת  נהל האלה, יו"ר ועד מנהל שדות יואב ומנהל מחלקת החינוך.מנהל צפית, יו"ר ועד מ
את נציגי וועדי ההורים. הועדה תציג המלצותיה בפני מנהלות הגיל הרך ו, את מנהלות בתי הספרבדיוניה 

 ב' וגודל הכיתות ביסודי. -הנהלת המועצה והמליאה, לתקצוב הגיל הרך, סייעות בא'

  
 ירוק עד 

ולות קוראים" של המשרד להגנת הסביבה פנתה במסגרת "ק
המועצה בבקשה לקבלת סיוע לרשויות מקומיות בפעילויות 

להטמעת עקרונות הקיימות במערכות החינוך והקהילה לשנת 
. במידה ונקבל את התקציב נתמקד בהסמכת "שדות 2102

יואב" כבי"ס ירוק, ובפעילות בלתי פורמאלית, בליווי מחלקת 
 של המתנ"ס, לעידוד המחזור בישובים.  הילדים והנוער

אשר חידשה כוחותיה לא  ועדת איכות הסביבהיש לציין כי 
מזמן פועלת במרץ ומתגייסת לקידום סוגיות עקרוניות באיכות 

 סביבה.

      (.54%מחזור הפסולת ברשויות )אצלנו אפשר להתגאות שהמועצה עומדת הרבה מעל הממוצע ברמת 

 עם הספר 
ספריות יישוביות )שלא זכאיות למימון מהמחלקה לספריות במשרד החינוך(. לספריות  00במועצה ישנן 

תסייע  2102היישוביות חשיבות ערכית וקהילתית, לכן, החליטה מליאת המועצה כי בשנת התקציב 
ציב שנתי ובתנאי שהספרייה תהיה פתוחה לפחות אחת לשבוע ברכישת ספרים. כל ספרית ישוב תקבל תק

אחה"צ ותקיים גם פעילות לילדים. גם ספריות בתי הספר יקבלו תקציב לעידוד הקריאה ורכישת ספרים. 
 ביואב קהילה חובקת ספר וידע.

 
 ברכות  2111

 וואלי.  בימים אלו מתחילה סינטיה וורוצלבסקי את תפקידה כיושבת ראש שותפות יואב ליהיי
סינטיה, חברת קיבוץ רבדים נשואה ואם לשלושה כולם מתחנכים ב"צפית". בנוסף לניסיונה בתחומי ניהול, 

שיווק, תקשורת ושירותי קהילה )בקהילה היהודית בארץ ובארה"ב(, משמשת סינטיה במשך שמונה 
תקיים בקרוב ה סינטיקרבנות השואה של "יד ושם". השנים האחרונות כמנהלת פרויקט איסוף שמות 

פיתוח  מפגשי הכרות עם מנהלי המחלקות במועצה ובמתנ"ס מתוך מטרה להעצים את שיתופי הפעולה,
  וקידום הקשר בין קהילת יואב וקהילת ליהיי וואלי. 

 .כמי שהשותפות מהווה עבורה משפחה בעשור האחרון אין לי ספק שסינטיה תוביל את השותפות קדימה
 והרבה עשייה משותפת. אנו מאחלים בהצלחה רבה

 
 כך שהגבייה נעשית יותר נוח

זהו בהחלט שיפור משמעותי לעומת השנה הקודמת .  הוראת קבע מהתושבים בחרו בחיוב דרך 01%
 ( ועדיין מצטרפים עוד ועוד תושבים. תודה לכל מי שבחר בדרך הזאת.00%)
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 אירוח חיילים בודדים בקהילת יואב
" על ידי מחלקת ותיקים ומתנדבים ומחלקת , התקיים פרויקט "אירוח חיילים בודדים04.12.2102בתאריך 

ילדים ונוער במתנ"ס יואב. בפרויקט התנדבו עשרות משפחות מיישובי המועצה שלנו לאירוח חיילים 
 בודדים שהגיעו מהתפוצות.

התרבות, השפה  -החיילים הגיעו לארוחת ערב משפחתית ישראלית, חוויה שתרמה להתאקלמותם בארץ
 יות. החיילים נהנו מאוד ויצאו בתחושה שמעריכים את התנדבותם לצה"ל.והחשוב מכל תחושת המשפחת

 תודה לכל המשפחות שאירחו באהבה ומקווים שהקשר בין המשפחות לחיילים יימשך גם בעתיד.
מחפשים מתנדב  –מתנ"ס יואב מעוניינים לפתוח את סניף הוועד למען החייל ביואב  –מועצה אזורית יואב 

 ם בשבוע.שירכז את הוועדה כיו
 

 חילופי נוער
בימים אלו שוהה בארץ משלחת של שש נערות מביאליסטוק שבפולין שהגיעה לצפית שלנו, במסגרת 

פרויקט חילופי נוער. הנערות כבר החלו לסייר ולטייל וביקרו בירושלים. בהמשך תגיע גם משלחת 
ביקורי גומלין. מנהג מבורך ממארקאוברדוף שבגרמניה ובשלב מאוחר יותר יצאו משלחות של נערי צפית ל
 זה קיים מספר שנים בצפית ושומר על קשר וגשר עם בני הנוער בארצות אלו. 

 
 מחזירים עטרה ליושנה

ה על טרקטורים וטרקטורונים נפתח במסגרת חוגי העשרה ופנאי של מתנ"ס יואב לנהיג קורס חדש
 בשיתוף פעולה עם בי"ס לנהיגה בבני ראם. הילדה שלי נרשמה, ושלך?

 
 אומנות גיל הזהב

האחת בקיבוץ נגבה של גאולה פינקרפלד חברת קיבוץ רבדים  –שתי תערוכות ציור נפתחו בימים אלו 
דליה קרן חברת קיבוץ בית גוברין. הציורים היפים שנולדו מתוך יצירה אישית  והשנייה בבית גילאור של

 תרבותית מאירים את העיניים ובעיקר את הלב. בואו לראות.
 

 בואו לצעדת פריחה ביואב 
תוזנק צעדת יואב ביער המלאכים הקסום. מתוכננים שני מסלולים,  10:11, יום ו', בשעה 25.2.02בתאריך 

ק"מ(. בתי הספר של המועצה, שדות יואב והאלה, משתתפים בצעדה יחד עם  5.4וקצר ) ק"מ( 5.4ארוך )
שנה למועצה וכולנו  51מחנכי הכיתות ועם מכינת לכיש שחניכיה חוברים לבתי הספר. הצעדה בסימן 

ילדים  0111 –מוזמנים לצעוד ביער להנאתנו. מניסיון של שנים עברו, צפויים להשתתף באירוע מעל ל 
 רים. ובוג

 
 מעגל הגיר הקווקזי -תרבות 

מחלקת התרבות של המתנ"ס מאפשרת  גם כאן במועצה שלנו תרבות מכובדת של הצגות, כמו זו שזכינו 
"מעגל הגיר הקווקזי" של התאטרון הקאמרי. אגב, מסתבר שלא רק אנחנו נהנינו, גם  -לה החודש  

מעולה בניצוחה של רבקה ברק, והשאירו מכתב השחקנים ואנשי צוות התיאטרון זכו לקבלת פנים ואירוח 
 תודה מחמם לב. כן, הטעם הוא טעם של עוד. 

 
 .עמו יהי כל דבר שייך למי שמיטיב

 ,הטובות הילדים לאימהות
 .מים למי שמשקה אותה -והאדמה 

 ברכט( ברטולד -)"מעגל הגיר הקווקזי" 
 

 שלכם, 
 הרכבי-דר' מטי צרפתי      

 אבראש המועצה האזורית יו
matti@yoav.org.il  

www.yoav.org.il 
                                145-4545005 
                                15-5411012 
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