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כרון, בין שואה לתקומה בין עצב לשמחה. האיום הגרעיני מזרחה לנו וידיעות יבימים אלו אנו מצויים בין ימי ז
יומיומית החוזרות ונשנות של התנכלויות על רקע אנטישמי. שמירה על צבא מוסרי חרף כל ההתמודדויות 

 ,תה השואה לעם היהודייולא תישנה עוד מציאות כפי שהילמען לא יחזרו הזוועות  הקשות במציאות שלנו.
 לתעד ולזכור את מה שהיה. , מחויבים אנו להמשיך לספר
למדינת ישראל. ישובים  46 –כרון לחללי צה"ל רגע לפני חגיגות יום העצמאות ה יהשבוע יתקיימו טקסי יום הז

רה של ימי קום המדינה. מצווים אנו סטוריה הקצילא מעטים בתחום המועצה לקחו חלק נכבד ומשמעותי בה
להמשיך ולמנף ולהתפתח תוך שמירה על צביון   להמשיך ולשמור במיטב כוחותינו על כל אשר נבנה עד כה

 באהבה רבה כי זהו ביתנו. ה של כל אזרחי המדינה.הומני ואנושי ברקמה העדינ
 

 יחד קהילה ביואב
 .מפגשי התושביםמלי התפקידים בישובים ואנו עסוקים בעיבוד הממצאים שעלו מראיונות עם בע

ממשיכים  –המועצה ומליאת מנהלי המחלקות במועצה, הנהלת  יוצגו בקרוב  לוועדת ההיגוי,עקרי הממצאים 
   .בתהליך במרץ

בעלי תפקידים מהישובים. מנהלי מחלקות הציגו תמצית מהממצאים הוצגה גם במפגש שקיימנו השבוע עם 
מודה אישית  הישובים. לרווחתמספר החלטות הנהלה ומליאה והוצגו גם   2102-ל עיקרי תכניות העבודה

 לישובים שבחרו להשתתף במפגש.
 

 מעדכנים תקציב
. ההחלטות הוחלט לאמץ את המלצות ההנהלה לעדכון תקציבי 00.2.2102מתאריך בישיבת המליאה 

, תוספת לגנים בישובים 2-4ים, תוספת תקציב לגילאי העיקריות כוללות תוספת לתקציב המוניציפאלי לוועד
 . ותקציב ספריות תקציב בתי העלמין

  
 רגועים ובטוחים

מליאת המועצה אישרה תוספות תקציב למספר נושאים חשובים בתחום הביטחון: אחזקת ושיפור בנוסף, 
נפגשנו עם אלוף פקוד כמו כן  .רכישת מיכלי מים לעת חרוםומקלטים, כיבוי אש, תגבור מרכיבי בטחון בישובים 

שהדגיש את חשיבות מוכנות החירום של העורף ואחריותו, שיבח את פועלה של המועצה העורף אייל אייזנברג 
 יישר כח. -וציין כי המועצה פועלת ויוזמת בכוחות עצמה ועל כך 

 

 מבני ציבור –חושבים קדימה 
ור בישובים )חינוך, דת, מועדון, קהילה(, ביכולתנו מבני הציבל ם העתידייםצרכיהמתוך ראייה מערכתית של 

נמפה במשותף  האב שאושרה במליאה, כרשות אזורית לסייע בגיוס כספים וקבלת אישורים. במסגרת תכנית
למבני ציבור צרכים ונאפשר לכל ישוב להעביר שטח לבעלות המועצה על מנת שתפעל לקדום פרויקטים 

 בהתאם לצרכי הישוב. 
 

 מהנוסעים לקד
חב' "נשר מפעלי מלט ישראליים בע"מ" כורה חרסית באזור קדמה ומשנעת משאיות רבות על כביש הגישה 

לקדמה. בשל כך נגרם נזק גדול לכביש. המועצה הגיעה להסדר עם החברה לפיו תשקם החברה את כל 
ב אושר והביצוע התקצי .מ' 611 -הכביש במסגרת תוכנית חומש. כעת אנו לקראת ביצוע קטע שלישי באורך כ 

 במהלך השבועיים הקרובים.  יחל
 קיימת חשיבות רבה שלכל ישוב מיישובינו יהיה כביש גישה בטוח ונוח.

 

 קהילה מתנדבת
ביוזמה מבורכת של מחלקת מתנדבים במתנ"ס הולכת ונבנית קבוצה של מתנדבים אשר חבריה יצטרפו 

י המתנדבים עוברים בתקופה זו  הכשרה שתרחיב בתחומים שונים ומגוונים בקהילה. רכז הקיימיםלפעילים 
מקיפים וכוללים עזרה בגנים, תן כלים לכל אותם אנשים שהרצון הטוב כבר קיים בהם. תחומי ההתנדבות יות
אחזקת מבנים, עבודה עם ריה, ליווי נערים ואירוח בבתים, ספת החי, הוראה, תחום הבטיחות בדרכים, פינ

  קשישים ועוד.

http://www.yoav.org.il/image/users/150658/ftp/my_files/eti/%D7%A4%D7%A8%D7%95%D7%98%D7%95%D7%A7%D7%95%D7%9C%20%D7%99%D7%A9%D7%99%D7%91%D7%AA%20%D7%94%D7%9E%D7%9C%D7%99%D7%90%D7%94%203%2012%20%D7%9E%D7%AA%D7%90%D7%A8%D7%99%D7%9A%2011%203%202012.pdf?id=10063


 

 
 בין המעברים

תעסוקתית )עוק"ת( טל רייס במיפוי תעסוקתי בישובים. מטרת המיפוי הקהילתית הת עובדהלאחרונה החלה 
לבנות תמונת מצב תעסוקתית על פי נתונים שונים כגון המצב הדמוגרפי של הישוב, רמת ההפרטה, אוכלוסיית 

מפגשים שתחל  01בת  סדנת השתלבות בתעסוקההותיקים, מקורות התפרנסות וכד'. במקביל ניתן להרשם ל
ים ברי יישום בתחום התעסוקה. פרטים נוספים על "מעברים" והשתלבותם בקרב באמצע חודש מאי ותיתן כל

 .  באתר המועצהתושבי ויישובי המועצה ניתן למצוא 
 

 לזכרם
. יחידה להנצחת החיילמהמימון ל המועצהבקשת וזאת בזכות שדרוג בימים אלה  עוברבצפית  חדר ההנצחה

מצגת לזכר חללי צה"ל של המועצה. הקרב תועלה  ןוביום הזיכרו הויזיהותקנו מחשב וטלו בחדר ההנצחה
  חינוכי בנושא. פרויקטגם מתוכנן  תשע"גלקראת שנת הלימודים 

בנוסף מקשרת המועצה בין היחידה להנצחת החייל לבין הישובים בכל הקשור לשדרוג ושיפור מתחמי הנצחה 
 וחדרי זיכרון.  

 

 ירוק בבית ניר ובכפר הרי"ף
ית ניר" היא תכנית שהחלה אורח חיים בריא וסביבה בב"תכנית  

רב מסלולי שיתקיים בסוף  מרוץ ניווטבניקיון וצביעה ותימשך ב
 . אפריל

פעילות במושב כפר הרי"ף התקיים יום טיפוח הכפר אשר נערך כ
 ר. נועמוצלחת בשיתוף בני ה קהילתית

המועצה שמחה לסייע וכל הכבוד לישובים שנכונים לאתגר 
 הסביבתי ביואב.

 
 כמו פעם

ילדים! המחנה התקיים  221 –הייתה השתתפות שיא של כ ו'  –לילדי כיתות ד ה פסח ביער עזריקם במחנ
בשיתוף קן השומר הצעיר. החוויה  מדריכי הישובים יחד עם  ,מתנ"ס יואבשל  הילדים והנוערלקת מחביוזמת 

תובבות, מתקנים ולחנות, דלתות מסנהדרת ומי שלא היה הפסיד את המתקנים המשוכללים שנבנו )ש ההיית
 (. בישולי שדהוכמובן לכלים, 

 

 שירת המקהלות
 תמיועדש מקהלת הילדים האזורית במתנ"ס חוגי העשרה ופנאיביוזמת מחלקת  נפתחתלצלילי שמחה ותוף 

מאי יצאו הזמרים הותיקים של מקהלת יואב לסיור הופעות באירלנד.  '. בתחילת חודשו-'לבנים ובנות מכיתות א
 אז ישיר יואב.  -נאחל הצלחה רבה והנאה גם לזו וגם לזו. ולזה ייקרא 

 

ֲחלֹומֹות ל הַׂ ֲחִקי עַׂ ֲחִקי, שַׂ      ,שַׂ

ח חֹוֵלם שָׂ  .זּו ֲאִני הַׂ

ֲחִקי ִכי ם ַאֲאִמין שַׂ ָאדָׂ  ,בָׂ

ְך ֲאִמין בָׂ  .ִכי עֹוֶדִני מַׂ
 

 ,ִכי עֹוד נְַׂפִשי ְדרֹור שֹוֶאֶפת

ְרִתיהָׂ ְלֵעֶגל ז-ֹלא ְמכַׂ  ,פָׂ

ם ִכי ָאדָׂ  ,עֹוד ַאֲאִמין גַׂם בָׂ

ז  .גַׂם ְברּוחֹו, רּוחַׂ עָׂ
 

ִתיד ם ֶבעָׂ  ,ַאֲאִמינָׂה גַׂ

יֹום ק ֶזה הַׂ  ,ַאף ִאם ִיְרחַׂ

ְך בֹוא יָׂבֹוא לֹום – אַׂ  ִיְשאּו שָׂ

ה ְלֹאם ִמְלֹאם כָׂ  .ָאז ּוְברָׂ

 שאול טשרניחובסקי(/  "אני מאמין")
 שלכם, 

 הרכבי-דר' מטי צרפתי      
 ראש המועצה האזורית יואב

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

                                156-5454205 
                                15-5511012 
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