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 קהילה ביואב -יחד 

וועדת ההגוי של התוכנית דנה בעיקרי הממצאים, כפי שנוסחה ע"י הצוות המצומצם עם סיום שלב המיפוי 
על של התכנית: "מועצה יוזמת, תומכת, מלווה הושיתוף הציבור. הערות ועדת ההיגוי הוטמעו בניסוח מטרת 

הוצג גם מתווה  .ם, תוך תאום ושיתוף ההנהלות והתושבים"מעורבת באופן משמעותי בישובי -ומאפשרת 
 מדיניות שכלל שלושה תחומי התייחסות: 

 .בניית קהילות איכותיות, מאוחדות ופעילות
 .מתן שירות מקצועי, יעיל ומותאם לצרכי התושבים - בישוב שירותים מוניציפאליים
 .חקלאית של היישובים-טיפוח החזות הכפרית

דה מצומצמים לכל אחד משלושת תחומי הליבה )קהילה, שירותים ופיתוח(, אשר יתרגמו את צוותי עבו הקמנו
 מטרת העל של התכנית למדיניות סדורה.

 
 כנס יזמים

יזמים ובעלי עסקים מהאזור, מלווה בהרצאות  021-נערך כנס מוצלח ופורה, בהשתתפות כבשבוע שעבר 
הרחבת מגוון השירותים, , מועצהב מנוף לקידום הצמיחהים מהוו עסקיםהיזמים ובעלי ומפגשים מרחיבי ידע. ה

 .   נוקידום התעסוקה ומוקד משיכה לאזורהגדלת ההכנסה, חיזוק הקהילות, 
מגוון ומט"י,  מעבריםאנו מציעים, בליווי המועצה רואה חשיבות רבה בעידוד וחיזוק יזמים ועסקים קטנים. 
לת להתפרנס בכבוד ובמקביל יצירת קהילה תכניות ואמצעים לטובת היזמים, סיוע ברמת הפרט במימוש היכו

 סולידרית ופורה.
  שפתח את מהדורת הבוקר ברדיו דרום. בראיוןעל הכנס ניתן לשמוע 

 
 פעילות חוץ של צח"י

וותי החרום הישוביים של המועצה ביער חרובית, התכנסו בשעות אחה"צ המוקדמות צ 02.6.02 -ביום ג' ה 
עברו סדרה של משימות צוות ולמדו להתגבר על אתגרים בסיוע צוותים נוספים. המשימות התאפיינו בחדוות 

עשייה ועבודת צוות, כולם יצאו מרוצים ונכונים לכל משימה שתוטל עליהם בעתיד. עם סיום החלק האתגרי 
ב שנערכה לאור השקיעה ביער. בברכתי לצוותים הצדעתי לעבודתם המסורה התכנסו כל הצוותים לארוחת ער

 והמקצועית, כל מתנדב קיבל מתנה צנועה של הוקרה. אנו כבר מחכים למפגש הבא....
 

 איש עמיץ
בקרוב מסיים את תפקידו ופורש לגמלאות, אחד מאנשי החינוך הערכיים והבולטים באזורנו. עמיצור בר )עמיץ 

כשמאחוריו שנים ארוכות של הישגים חינוכיים  תלמידיו( מנהל כפר הנוער קדמה פונה לדרך חדשהמכריו ו  בפי
וחברתיים ותרומה משמעותית לחברה הישראלית. עמיץ עמד לצד תלמידיו באתגרים מורכבים וסייע להם 

הכפר,  לממש עצמם כאזרחים בעלי הישגים משמעותיים. בזכות המחויבות והאהבה, מצליח, ביחד עם צוות
 כפשוטו, להציל נפשות.

 
 נוהגים באור ירוק 

לשינוי  -)!( איש מיואב, בהם ילדים, נוער ומבוגרים השתתפו השנה בפעילות עמותת אור ירוק 0111כמעט 
המודעות לתרבות נהיגה  עתהטמב העמותה תסייעבשנת הלימודים הבאה  גםתרבות הנהיגה בישראל. 

ר בנהגים צעירים, בהוריהם או בזהירה. אנשי העמותה מתאימים את הפעילות לקהלי היעד השונים בין אם מדו
 בנהגים בני הגיל השלישי. 

  .חשוב ומציל חיים
 

 אופניים מלב אל לב
במסגרתו נאספים אופניים ישנים, חלודים או שאינם בשימוש,  פרויקט של נערי בר המצווה מתקייםברבדים 

עוברים שיפוץ ותיקון ונתרמים לילדים שידם אינה משגת. ליוזמה המבורכת שותפים מחלקת הנוער של מתנ"ס 
 . 2111ות יואב ושותפ

 
 

http://www.yoav.org.il/image/users/150658/ftp/my_files/eti/%D7%9C%D7%94%D7%99%D7%A0%D7%95%D7%AA%20%D7%9E%D7%94%D7%A7%D7%99%D7%99%D7%9D%20%D7%9C%D7%9E%D7%A0%D7%A3%20%D7%90%D7%AA%20%D7%94%D7%A2%D7%AA%D7%99%D7%93.pdf?id=10066531
http://www.ifat.com/VT/Trans.aspx?ID=4368223&CID=31240046
http://www.yoav.org.il/image/users/150658/ftp/my_files/eti/1%D7%90%D7%95%D7%A4%D7%A0%D7%99%D7%99%D7%9D.pdf?id=10249956


 

 
 

 כסף מסובב ת'עולם
 נו: יתובהמשך לבקש

 אש"ח. 011בסך  הפנים רזרבת שרתקציב מיוחד מלנו  התבשרנו מלשכת מנכ"ל משרד הפנים כי אושר
 הרזרבה מיועדת לתקציב שוטף.
. נמשיך לפעול גם לקבלת ורדון/סגולהבצומת לתכנון מעגל התנועה עקרוני משרד התחבורה אישר תקציב 

 צעד ראשון והדרך ארוכה... -לביצוע  תקציב
 

  התנדבות ומעורבות חברתית בצפית
של התלמידים היה מעורב רובו המוחלט השתתפתי בטקס סיום של פרויקט מחויבות אישית לכיתות י' בצפית. 

ם ופעילויות התרומה לקהילה היו רבות ומגוונות: נוער מתמיד, מד"א, פעילות בספרייה היישובית, הדרכת ילדי
  ביישובים ועוד.

 
  וואלי" -"ליהייעשור למשלחת 

הכנה  יםעובר המשלחתחברי  כמדי שנה הומלצו ונבחרו ע"י הסוכנות היהודית, ארבעה בני נוער מיואב.
, שנוסעים בעוד כמדריכים ישראלים במחנה הקיץ של הקהילה. המדריכים ערכי-החינוכי םוהכשרה לתפקיד

 יביאו את יואב וישראל בדרך ייחודית, מעניינת וצעירה. וקהילתיות  יהיו מעורבים בפעילויות כשבוע,
 

 שירה, מחול ותאטרוןב מסיימים שנה

 במועצה חוצה גילאים. "בית ספר מנגן" בשדות יואב והרכבי נגינה  החינוך המוסיקלי - מקהלה עליזה
יחד רטים בתוך הגן. מוזיקלית והשנה השתתפו בשני קונצ לטעימהכבר בגיל הגן זוכים הילדים . בצפית
היה לי העונג לצפות בתזמורת הסינפונייטה של באר שבע אשר סיכמה שנת חשיפה מוזיקלית איתם 

גננות, לפיקוח על החינוך המוזיקלי וכמובן תודה גדולה לבקונצרט חגיגי באולם התרבות בכפר מנחם. 
 יקה היא נפש האדם..."זהמו"לקרן קרב. שנאמר: 

 

 לפני כשבוע הייתה לי הזכות להנות באירוע הסיום החגיגי שסיכם את  - מופע האולפנה למחול
פעילותה השנתית של אולפנת המחול. אולם התרבות גדש על גדותיו ומי שנכח יכול היה להיות שותף 

ה ברק, צוות רבק חניכים וחניכות מגיל הגן ועד למסיימי י"ב. 011 -אולפנה עם כ  שללתחושת הגאווה 
יואב אפשר להרבה ילדים, הורים המורות ומתנ"ס 

 ואורחים להתרגש באירוע קסום.
 

 את החיים על הבמה בחרנו  - ראות או לא לראותל
, חסרי מנוח םקבוצת שחקני .לראות, להתרגש ולצחוק
הצגה מקורית  הגישה שלנו של התיאטרון הקהילתי

 מדברת אל כל לב. ו
אין ספק אנחנו על הבמה! למועצה יש בהחלט במה 

 ות ואנו... מצפים להצגות הבאות.להתגא
 

 הכל אני יכול בחופש הגדול
בימים הקרובים תצא כל מערכת החינוך לחופשת הקיץ הגדולה. מי לים, מי לבריכה, מי לקייטנה ומי למגוון 

 הפעילויות השונות.
 

 ומהנה! , בטוחהחופשה נעימה –מאחלת לכולם 
 


