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 מכפיל כוח
בשבוע שעבר נפגשתי עם ראשי המועצות האזוריות השכנות, דני מורביה מלכיש ומשה דדון ממטה יהודה 
והחלטנו לפעול ביחד נגד פרויקט פצלי השמן המתוכנן בשטחי המועצות שלנו. אנחנו נפעל בשיתוף פעולה 

י מאמינה שהקריאה הנחרצת שתצא מלא ובהסכמה למען המטרה החשובה, לא רק לנו, למדינה כולה. אנ
, עשוי להיות משמעותי מאוד ובעל עוצמה במאבק מטה המאבקמתושבי האזור וההנהגה המקומית ובהובלת 

מוזמנים לקרוא כתבת תחקיר  הציבורי. זהו אינטרס משותף לכולנו. אין לנו תחליף למרחב הציבורי הפתוח.
 גדולה שפורסמה בנושא בסוף השבוע במוסף "הארץ".

 
 מועצות אזוריותכנס ראשי 

חזרנו, אלון ענבר, סגן ראש המועצה ואני מהכנס השנתי של ראשי המועצות האזוריות מתוך הבנה שרב 
בינינו לבין המועצות האזוריות ברחבי ישראל. המשימות המרכזיות מעסיקות אותנו כמו המשותף על השונה 

את המקבילות לנו שבצפון הארץ. פיתוח כלכלי, חקלאי ועסקי, קשרי הגומלין עם רשויות המדינה, התנהלות 
אנחנו, כל מול מנהל מקרקעי ישראל והיבטים סביבתיים רבים. בכנס נכחו גם שרים ומנהלי גופים מוסדיים ו

ראשי המועצות התחלנו בגיבוש מדיניות משותפת בתחומים בהם נדרשת הובלה וחיזוק המעמד של 
 המועצות האזוריות בהיבטים רבים.

 
 גאוות יחידה 

 לא הופתעתי, אבל בכל זאת, התמלאתי בגאווה גדולה.ש האמת
נינו את הפרופיל של בני הנוער נציגי אגף כוח אדם בצה"ל הגיעו לאחרונה לבית המועצה, על מנת להציג בפ

ביואב, לאחר שהם מסיימים את לימודיהם בבית החינוך "צפית". שימו לב לנתונים הבאים שמתייחסים לשנת 
, אבל מייצגים מגמה כללית דומה: אחוז המתגייסים לצה"ל בקרב הבנים, בוגרי "צפית", עמד על 1122

אחוז המתגייסות לצה"ל אל כלל לא מתגייס. בישר. בעוד שבאופן כללי, אחד מכל ארבעה גברים 71.9%
 גיוס בלבד. 01%, בשעה שהנתון הארצי מצביע על כ79.9%בקרב בוגרות צפית, עמד על 

גם מספר המתנדבים לשנת שירות עומד במגמת עליה ולמעלה משליש מבני הנוער ביואב יוצאים לשנת 
 שירות ומתגייסים לצה"ל מיד אחריה. 

 נערים ערכיים, תורמים וחדורי מוטיבציה.נערות ו שלהמשך זכינו לדור 
 

 גן גורים בסגולה
 מתקיים תהליך חינוכי מיוחד ויוצא דופן באזור שלנו. בגן הילדים "סיגלון" במושב סגולה

הצטרף הגן לפרויקט ניסויי מטעם משרד החינוך. במסגרת זו מתפתחים במקום רעיונות חדשניים שנה כלפני 
 לתהליך שותפים גם המועצה ומשרד החינוך. , בעלת תעוזה חינוכית.שמאפשרים חשיבה אחרת

 נקרא "רקמה חיה" ועוסק בשילוב בעלי חיים בגן הילדים.  ,מובילה הגננת אילנית עוקבאותו ש הניסוי
 .שיתוףו ערכים של נתינה, חמלה, אחריותמפתח הצוות החינוכי בגן  טיפול בבעלי חייםהיכרות והבאמצעות ה
שדות ביה"ס הנוער קדמה ומפירותיו נהנים גם תלמידי כפר ת החי של הגן הניסויי שולבו בוגרי בבניית פינ

מבקרים באופן קבוע את  בסגולה גם ילדי "גן רימון". פינת החילמגיעים בימי שישי ש ,בוגרי גן סיגלון ,יואב
שבאו לצפות וללמוד על כל ארץ מת ההדרכה וגננות הגנים הניסויים את צוואירח הגן השבוע בעלי החיים. 

  ייחודית. חינוכית לעשייההנעשה בגן, כדוגמה 
 

 ובהצלחה לשלומי ומרים תודה
ודה במשך שנים יה-השבוע נפרדנו משלומי שקד ומרים סטיקלרו שניהלו והפעילו את עמותת התיירות יואב

תיירנים ובני משפחה , עמיתים, ידידם רביםסו השבוע להוקיר להם תודה התככדי  .פורשים לגמלאותו רבות
 רשות הטבע והגניםנציגי משרדי ממשלה, קק"ל,  בנים בכפר מנחם. בין המברכיםלאירוע פרידה בבית ה

תיירות מהאזור. מסביב ניבטו הצלחות העבר, אבל העיניים נשואות קדימה. בהזדמנות זו אני הוכמובן אנשי 
ל להם הצלחה בדרכם ולאח תרבת השנים לקידות התיירומבקשת להודות לשלומי ולמרים על פעילותם 

תופעל במסגרת  "עמותת התיירות שפלת יהודה" ובשמה החדש  שלנו המתחדשתהחדשה. עמותת התיירות 
ף ביא למינונ ביחד. באר טוביה, גזר ולכישהמועצות האזוריות השכנות ובשיתוף פעולה עם  החברה הכלכלית

 הפעילות התיירותית במרחב כולו.
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 מועדון "ותיקים ונהנים"
מועדון צרכנות ותכנית הטבות. התכנית מקדמת  -משיק את מועדון "ותיקים ונהנים" המשרד לאזרחים ותיקים

יקים ונהנים" מכח הנו חבר מועדון "ות רצית וברמה האזורית. כל אזרחהנחות לאזרחים ותיקים ברמה הא
היותו אזרח ותיק. על מנת לממש את ההטבות נדרשת הרשמה קצרה, ללא תשלום, באתר המועדון 

2281.co.il  8840*או במוקד הטלפוני. 

ולה לסייע בהגדלת ההכנסה הפנויה החברות במועדון צפויה להביא להוזלה במוצרים ושירותים מגוונים ויכ
באופן משמעותי. במידה ויש בסביבתכם ותיקים המתקשים בקבלת המידע, אנא עדכנו אותם וסייעו להם 

  בתהליך הרישום ומימוש הזכויות.
 

 ביכורי קציר חיטים
יגה את חג השבועות ביחד, כל יישובי המועצה בחג מצייניםגם השנה אנחנו ממשיכים במסורת שבה אנחנו 

שותפים לאומי, בית גוברין. הגן האזורית משותפת. הפעם נקיים את חג הביכורים באמפיתיאטרון הרומי, 
 מלאים בקרוב. פרטים. ד, ליהיי ואליושותפות ביחוהגנים לאירוע החגיגי, רשות הטבע 

 
 מירוץ סובב יואב

 ו.אירועי הספורט העממי המיועדים לכולם )כמעט( התפתחו מאוד ביישובים שלנ
ניתן לבחור במספר  שדות הירוקים של קיבוץ שדות יואב.מירוץ סובב יואב. מירוץ שטח בבינוי, יערך  2ב 

 .וץמלאים על המירהפרטים לילדים. כאן ה אפילועממי שמתאים מסלול תחרותי וגם מסלול מקצים, גם 
 

 יהדות על בירה
בכפר הרי"ף בהתרגשות. שיחה מכוננת ומרתקת על הבחירות של הסופרת יוכי ברנדס יצאתי מההרצאה 

שעשתה בחייה, על המסרים שהיא בוחרת להעביר בספריה לציבור הישראלי ועל המחשבה פורצת הדרך 
, של אנשי רוח ויוצרים "יהדות על בירה" )ראו פרטים(שלה. החוויה התאפשרה בזכות התכנית האינטנסיבית 

שמבקרים החודש בישובים שלנו. מאז המפגש עם ברנדס, התארחו גם דר' גבי ברזילי ודב אלבוים. כבר 
תינות הרצאות נוספות. מהרו לבדוק את התאריכים, זה עוד מעט מסתיים. התכנית בימים הקרובים ממ
 מחלקת התרבות במתנ"ס.ליהיי ואלי ו -שותפות ביחד יואבמתאפשרת בזכות 

 
 
 מרטין לותר קינג "אמונה היא לעשות את הצעד הראשון גם כשאינך רואה את התמונה כולה"
 
 

 
 

 שלכם,
 הרכבי-דר' מטי צרפתי       

 עצה האזורית יואבראש המו
matti@yoav.org.il;   www.yoav.org.il 

      159-5050525  15-5511911 

 

 
 
 
 
 
 

  ,15-5511919, טל': 97555, ד.נ. שיקמים, מיקוד יואבאזורית המועצה הע"י  כשירות לתושבים הודעה זו נשלחה
 etiva@yoav.org.il עת לכתובתע"י שליחת הוד הנך רשאי, בכל עת, להודיע שאינך מעוניין לקבל פרסום זה 

  ב גםחפשו אותנו  אתר המועצה
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