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 .גנים ובתי ספר – ילדי יואב יפקדו את מוסדות החינוך שלנו 4832 -ו תפתח שנת הלימודים ביום שני
מה דגש על החינוך אנו משקיעים מאמץ מיוחד להעניק להם את הסביבה הלימודית הטובה ביותר שכמועצה ה

 ת הפוטנציאל שלהם.שתאפשר לכל ילדה וילד להתפתח, לצמוח ולממש א
גם באמצעות גם הטלפון,  יגיעו בקרוב, תוכלו לשלמם בשלל אפשרויות לתשלומי ההורים שוברי תשלום

 אינטרנט, וסמארט פון.
 .החינוך שנת לימודים מוצלחת, מעניינת ובטוחה אני רוצה לאחל לילדים, להורים ולכל צוותי

 

 המאבק באתר דלילה: "משהו פה מסריח"

על הקמת מטה המאבק נגד אתר הקומפוסט "דלילה" הגורם למפגעי ריח ותברואה קשים כבר דיווחנו לכם. 
 תכנוניים, ציבוריים ותקשורתיים. אנחנו פועלים כעת במספר מישורים: משפטיים,

 שמזמינה את כולם, תושבי כפר מנחם , "משהו פה מסריח"בפייסבוק  חדשה צהפתחנו קבוהשבוע 
ולעקוב אחר  "לייק"אתם מוזמנים לעשות לנו  .אב בכלל להיות שותפים פעיליםורבדים בפרט וכלל תושבי יו

משאיות מבצעות עבירות תנועה ו תמונות וסרטונים בהם רואים התקדמות המאבק. המשיכו לצלם ולשלוח אלינ
 דעתכם חשובה מאוד. קות בהם את מרגישים את מטרדי הריח.יכו לדווח על תאריכים ושעות מדויקשות, המש
 תברואה.והמיועד לדיווחים על מפגעי ריח * 1100נת הסביבה שמספרו גיש "קו חם" של המשרד להלהזכירכם, 

 

 ההשקעה בחינוך גדלה
. ישיבת המליאה קיימה דיון ל את המלצות הועדה שמונתה בנושא חינוךמליאת המועצה החליטה השבוע לקב

שייושמו רחב בהמלצות, בהשתתפות נציגי ועדי ההורים שהביעו את עמדתם. המליאה הצביעה בעד ההמלצות 
מדובר בהגדלה  . בין היתרפירוט מלא של המלצות הועדה ניתן למצוא באתר המועצה. בשנת הלימודים הבאה

קביעת רף עליון לגודל תקציבית בגיל הרך, תמיכת המועצה בשיטת הנושאים, משמעותית של התמיכה ה
 מדיניות לסייעות בכיתות א' ב'. הכיתות ו

 

 מנהלת חדשה לביה"ס "האלה"
. בת קיבוץ כפר החורשנאחל הצלחה למנהלת הנכנסת בבית הספר "האלה" רונית חזן. רונית, תושבת נס ציונה, 

 יכת מורים במשרד החינוך ומרצה בהשתלמויות מורים.מחנכת ומדרבניסיונה ובהכשרתה 
כתיבת תכניות לימודים, הערכת לומדים והוראת בפדגוגיה חינוכית, בבוגרת תואר שני בתכנון לימודים, מתמחה 

 עסקה בליווי בתי ספר בהוראה לפי שיטת הנושאים.בין היתר,  השפה העברית.
 

 ינוךחתנופת בניה ושיפוצים במוסדות ה

 ל יישוב נערכו השנה שיפוצים, בניה ושדרוג של מבני החינוך, הן בגני הילדים והן בביתי הספר. כמעט בכ
בין היתר נבנים שני גני ילדים חדשים בכפר מנחם ובקרוב נחל בבניית גן חדש בכפר הרי"ף. בבית הספר 

נובמבר. בחצר  -ר"האלה" עובדת מחלקת ההנדסה על מסוף אוטובוסים שבנייתו תסתיים ככל הנראה באוקטוב
בית הספר עומדות שלוש כיתות יבילות חדשות, שתיים לתלמידי כיתות א' והשלישית כיתת ספח. במקביל 

 נמשכת ההערכות לבניית מבנה הקבע.
 ילדי "שדות יואב" ימצאו את אולם הספורט ששופץ ומבנה יביל חדש. בקרוב נתחיל בבניית חדר מורים חדש.

ת, ומוצבת גדר בטיחות בסובת האוטובוסים ביחד עם תמרור ומעבר חציה חדשים. גם בתיכון "צפית" שופצו כיתו
 ב"צפית" נמשכת ההערכות לבנייה נוספת.

 

 כיתות מונגשות לכבדי שמיעה
, גם במקרים של צרכים מיוחדים. אנחנו ממשיכים לדאוג לכלל התלמידים ליצירת סביבת לימודים מותאמת

יתות המותאמות לכבדי שמיעה. גם בתיכון "צפית" וגם בבית הספר היסודי במהלך הקיץ הושלמה בניית שתי כ
"האלה".  בעבר הכשרנו כיתות דומות ב"שדות יואב". הכיתות מספקות סביבת לימודים ומענה חינוכי מותאם 

 שכולל התאמות אקוסטיות, ציוד שמע ועוד שמאפשרים למידה מיטבית לכל התלמידים.
 

 זמןנערכנו ב -דו"ח טרכטנברג
. מיד כשהתקבלה ההחלטה נערכנו ליישום ההחלטה והכשרנו 8דו"ח טרכטנברג קבע את חוק חינוך חינם מגיל 

 ביישובי המועצה כגנים מוכרים ע"י משרד החינוך. 8-2את רוב הגנים לגילאי 
 

http://www.yoav.org.il/150658/%d7%aa%d7%a9%d7%9c%d7%95%d7%9e%d7%99%d7%9d
http://www.facebook.com/mashehumasriah?ref=stream
http://www.facebook.com/mashehumasriah?ref=stream
http://www.yoav.org.il/image/users/150658/ftp/my_files/eti/mlia/%D7%9E%D7%9C%D7%99%D7%90%D7%94%20712-1.pdf?id=10560752


 

 
 מטפחים את העתודה החינוכית

מוזמנים ₪  2111וליהנות ממלגה של  המעוניינים להשפיע על העתיד , סטודנטים משנה ב' ואילך,תושבי יואב
 , מהרו להירשם.08.01.04המועמדות . מועד אחרון להגשת לפרויקט מנהיגות מיוחדלהגיש מועמדות 

 

 ספריית פיג'מה 

ילדי הגנים של משרד החינוך במועצה ייהנו השנה מתכנית יפה ומיוחדת בשם "ספריית פיג'מה". אחת למספר 
לחנך לערכים ו לטפח את השפה העברית ,לעודד את הקריאההמטרה היא  .שבועות יקבל כל ילד ספר במתנה

-סודה של קרן גרינספון ישראל פועלת בגני ילדים בשיתוף עם האגף לחינוך קדםמי התוכנית כבר בגיל הרך.
 יסודי במשרד החינוך. 

 

 גינת ירק לימודית
התנסות ולימוד לאורח חיים מקיים הוא אחד מעמודי התווך של החינוך ביואב. לשם כך אנחנו מטפחים גינות 

את  ים גם השנהמטפח ו"שדות יואב" פר "האלה"הס יתבב לימודיות בכל גני הילדים ובבתי הספר היסודיים.
. התלמידים והמורים מעבדים את האדמה, זורעים, שותלים, מתבוננים בחי הקשר של התלמידים אל הטבע

 ובצומח שבחלקות הירק וכמובן נהנים מפרי עמלם.
 

 מנהל חדש לקדמה

גר תכנית מנדל למנהיגות חינוכית, אדי גטלובסקי נבחר ע"י הוועד המנהל של קדמה לניהול כפר הנוער. אדי בו
. אדי צמח 4104בעל תואר שני בניהול ומורה במקצועו נבחר להחליף את עמיצור בר אשר ייפרד מאתנו בסוף 

לניהול הכפר.  נכוןייה, ניהול בית הספר וכעת הוא בכל שדרת החינוך של קדמה החל בהדרכה, ניהול הפנימ
 איחולי הצלחה בתפקיד.

 שתחליפו בניהול בית הספר. יעקבלדנה  איחולי הצלחה גם
 

 יואבאודישנים במרכז המוסיקה של בואו ל
המתנ"ס פותח מרחב מוזיקלי בהדרכה והובלה של אנשי מקצוע בתחום. הזדמנות נהדרת להעמיק את הידע 

בכל והניסיון המוזיקלי, להתקדם, לנגן ביחד ולהופיע מול קהל. במרכז יתקיימו מפגשים מוסיקליים להרכבים 
הרמות ולכל הגילאים, ליווי והכשרה מוסיקליים בשירה ונגינה. הקלטות ולימוד סאונד לימודים בכלי נגינה 

המרכז יהווה מקום מקצועי ללימוד וליווי תחום המוסיקה ביואב פעילות מוזיקלית לגיל הרך ועוד.  מגוונים,
 מצוא בית מוסיקלי חם.ויאפשר לאלו מביננו שאוהבים את התחום ומעוניינים להתפתח בו, ל

  04:11-01:11בין השעות:  באוגוסט  80הביום שישי הודעה חשובה למוזיקאים ולזמרים החובבים: 
 האודישנים והמיונים  ." בכפר מנחםבית הבנים"יקה באולם התרבות זבמרכז המו וניםמייום המתנ"ס קיים י

 . בכל הרמות הם להרכבים המוזיקליים השונים ומיועדים לכל אחד: ילדים, בני נוער ומבוגרים
 

  לוקחים אחריות על בטיחות מתקני הכושר ביישובים

ל מנת לעודד את הפעילות הגופנית עלינו לוודא . עשמירה על אורח חיים בריאיש ביואב מודעות גבוהה ל
המועצה לוקחת את האחריות בהתאם להחלטת ההנהלה, שמתקני הכושר ביישובים יהיו תקינים ובטיחותיים. 

 .גם תממן את עלות הבדיקה ועבודות התחזוקה השוטפותו מתקני הכושרעל הבדיקות התקופתיות של  כלל 
טיפול באחזקת המתקנים ורכישת חלקי החילוף את הלייעל ולהקל  להוזיל, כדי יישאו עלות החלפים.היישובים 

 .ת "אורבניקס פתרונות ספורטיבים"התקשרה המועצה עם חבר
 

 להצליח בראיון העבודה

אחד השלבים המשמעותיים במציאת עבודה הוא השלב של ראיון העבודה. מסתבר שאפשר לרכוש כלים 
הראשונה עם המעסיק הפוטנציאלי. הצלחתכם, היא הצלחתנו ולכן  כדי לצלוח בשלום את הפגישהמקצועיים 

לקראת ראיונות  יום הכנה בספטמבר, 8המועצה, ביחד עם צוות מעברים ושותפים נוספים יקיימו ביום שני, 
מסוגים שונים, חיזוק תכונות ייחודיות וטיפים נוספים. ההכשרה מסובסדת לתושבי המועצה האזורית יואב. מהרו 

 להירשם.
 

  "חנוך לנער על פי דרכו, גם כי יזקין לא יסור ממנה"
 כ"ב, פסוק ו', ספר משלי

 

http://www.yoav.org.il/image/users/150658/ftp/my_files/eti/%D7%A2%D7%AA%D7%95%D7%93%D7%94%20%D7%97%D7%99%D7%A0%D7%95%D7%9B%D7%99%D7%AA.jpeg?id=10567201
http://www.facebook.com/photo.php?fbid=260520584064715&set=a.257622221021218.59817.255984187851688&type=1&theater
http://www.yoav.org.il/image/users/150658/ftp/my_files/eti/%D7%99%D7%95%D7%9D%20%D7%94%D7%9B%D7%A0%D7%94.jpg?id=10590040
http://www.pitgam.net/data/%5B%D7%A1%D7%A4%D7%A8+%D7%9E%D7%A9%D7%9C%D7%99%5D/1/1/0/
http://www.pitgam.net/data/%5B%D7%A1%D7%A4%D7%A8+%D7%9E%D7%A9%D7%9C%D7%99%5D/1/1/0/

