
 

 
 

 1122מאי  21 ראשון יום
 

 ועדה מקומית -צעד גדול ליואב 
בהצלחה את מבחן  עברנומשמעותית בתכניות לפתיחת הועדה המקומית לתכנון ובניה. השבוע  התקדמנו

 מותקן מחשובהציוד מתאים, ה נים נמצאו ע"י משרד הפנים תקינים.הכשירות להקמת הועדה. כל הקריטריו
שור משרד פויה להתחיל לתת שירות לתושבים במהלך חודש יולי, בכפוף לאי. הועדה צאדם מקצועיהכוח ו

  במבנה שמשמש היום את הועדה המרחבית "שקמים".הפנים 
. אלעני מצטרף לצוות רב בתחוםבעל ניסיון  עדה, הרצל אלעני שהינוובשבוע שעבר בחרנו מהנדס לו

 ההתארגנות. הם מתחילים ממש בקרוב את העובדים המתהווה ו
הוכנסה מערכת מחשוב ו GISנרכשה תכנת , והקריטריונים להם זכאי התושבהשירות  חלק מאמנתכ

 רלוונטי ומהיר. עדכני, מידע  שיאפשריועלו לאתר  והבקשות . התכניותשתאפשר הנגשת המידע בזמן אמת
 

 באווירה קסומה קציר חיטים
 באווירה המיוחדת והקסומהחג השבועות  את במאי, 21, ביום חמישי, המוזמנים לחגוג ביחד כל תושבי יואב

ה.  שובי המועצישאנחנו מקיימים אירוע שבועות לכלל י הרביעית של הגן הלאומי בית גוברין. זו כבר השנה 
 .  ת להתכנסות קהילתית מהנהומשמח , חגיגיתתמיד טוב שיש סיבה טובה

וכמובן רשות הטבע והגנים  ואליוליהיי  -הובלת המתנ"ס שלנו ושותפות ביחד יואבבהאירוע, כרגיל,  הפקת
 .הגן הלאומיוירה המיוחדת של והא שעל

 
 בתנופה תיירותה

לנו "שפלת יהודה". העמותה תפעל כאמור עמותת התיירות המתחדשת ש הרחבתאנחנו ממשיכים ב
לכיש, באר טוביה וגזר. לאחרונה  -במסגרת החברה הכלכלית של המועצה וביחד עם הרשויות השכנות

בשנתיים האחרונות  .יזמות ועסקים קטנים במקביל לתפקיד רכזת תיירותה נבחרה עינב אוחיון לתפקיד רכזת
לבעלי העסקים ן פעילויות ואירועים מגווו היזמים של יואב את מועדוןהיא הקימה, בשיתוף עם "מעברים"  

למנף את העמותה ותיירות בכל מרחב ה ם בתחוםלהרחיב את הפעילות ליזמיהכוונה היא  .המקומיים
כמזכירת סף ללימור שהצטרפה כולו. הצטרפותה של עינב לצוות, בנו אזורהתיירות לפיתוח כלכלי של ה

 כמובילה בתחומה. מותת התיירותעהעמותה, הם חלק חשוב במיצוב 
 

 תיקוביטול התכנית לשיקום תשתיות בישוב הכפרי הו
 לפיה 1121-אחת התכניות היא לבטל את החלטת הממשלה מ -נוחתות גם ביואב  הגזרות הכלכליות
המועצה . הוותיקים תשתיות בישובים הכפריים בעשור הקרוב בשיקוםמיליארד שקלים המדינה תשקיע 

המלצה לשיקום תשתיות בששה ישובים. בפגישה שקיימתי לפני מספר ימים עם שר  לממשלה הגישה השנה
 החקלאות הדגשתי את חשיבות הפרויקט ומשמעות ההשלכות לישובים שלנו.

: מועצותבשם כל ה ולשר האוצר יו"ר מרכז המועצות האזוריות, שמואל ריפמן, כתב לראש הממשלה
ו התוכניות הינה לא רק סטירת לחי מצלצלת ופגיעה בהתיישבות ההחלטה לבטל את התקציב לאחר שאושר"

החלטה זו היא פגיעה קשה באמון הציבור בדמוקרטיה הישראלית  הוא יביא להגדלת הפערים. הוותיקה. 
 המשך יבוא.ובהבטחות שלטוניות". 

 
 נפש בריאה בגוף בריא

ת השחייה ויכלול את ענפי הקט החלה בניית מגרש הספורט המשולב בקיבוץ נגבה אשר ממוקם ליד ברכ
רגל, הכדורסל והכדור עף. בעשור האחרון המועצה בנתה מתקני ספורט במרבית היישובים. במימון המועצה, 

 והטוטו. היישובים
 

 גן פורח
והתרשמנו כתמיד מעשייה  סיור עבודה בגני הילדים ,במועצה מנהלת הגיל הרך מירית דגני, םערכתי ביחד ע

תית בזכות צוותים מסורים וניהול מקצועי. בכל גן ילדים עולם שלם של חינוך, סביבה נעימה איכוחינוכית  ו
לכל  .ף שהוכרז ביחד עם גנים נוספים כ"גן ירוק", פורחת גינה לימודית"בגן הילדים בכפר הרי  וחמה לילדים.

ילדים הו נחשפים בדרך זערוגה שהוא מטפח ובדרך זו לומד ומתנסה על מחזור החיים בטבע.  בגן ישילד 
 , קיימות וטבע.סביבתיחינוך ל
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 בקהילהתיאטרון 
 חד הזה.ולמפעל המיקהילתי ולכן יש לי פינה חמה בתיאטרון ה"שחקנית"  הייתי שנים 21 במשך

בי מופע סוף השנה באולם התרבות בכפר מנחם. התיאטרון מורכב משחקנים חובבים תוש עלה במוצ"ש
 בחסות המתנ"ס. המועצה וכן שכנינו מבאר טוביה ופועל

מקום מפגש קהילתי, הוא שייך לכולם והוא נדבך תרבותי חשוב ובעל משקל של התיאטרון מעצם היותו 
ההשתתפות הפעילה בקבוצת התיאטרון היא הזדמנות להנאה, מפגש חברתי  ביצירת החוסן הקהילתי שלנו.

  קצת מהיומיום.איכותי והזדמנות מצוינת להתנתק 

 שיפוץ מקלטים
 את המוכנות שלנוהעמיק על מנת ל בשיפוץ מקלטים ציבוריים ביישוביםעמוד ענן התחלנו מבצע מיד לאחר 

 . תשעה מקלטים שיפצנוהיום . עד שגרהחירום ולשפר את מצב המקלטים גם ב לשעת
של ההנדסה ת הביטחון וולקמח .גתבית גוברין ורבדים, ב - מקלטים נוספיםדרוג בקרוב מאוד יתחיל ש
  מפעל הפיס.תודה לשותפים לנו באיגום המשאבים: משרד הביטחון ו  .העבודההמועצה מנצחים על 

 
 55קריירה חדשה בגיל 

, ביחד עם ארגונים נוספים פותחים בתכנית "מעברים"+. מרכז 55הזדמנות לפתוח בקריירה חדשה לבני 
  דה.חדשה שפותחת אפשרויות חדשות למעגל העבו

 מפגשים תעניק ייעוץ, הכוונה תעסוקתית וסיוע במציאת עבודה. 25התכנית שכוללת 
במסגרת הליווי האישי שיוענק לכל משתתף יבוצע מיפוי אישי ותעסוקתי, כתיבה של תכנית פעולה אישית, 

בית  התנסות מול מעסיקים ותחומים משמעותיים נוספים. המפגשים יתקיימו בכפר הנוער "עדנים" שבצומת
 בלבד למשתתף. ₪  251עלות, במאי ב 11הראשון, ביום ראשון, ה קמה. המפגש

  m.kehila@sng.org.il, 1118111-150להרשמה: טל רייס )מעברים(, 
 

 מוזיקה לנשמה
 מיצירותיו של חיים חפר. מוזיקאים צעירים מנגנים ושרים  211חוויה יוצאת דופן הזדמנה לי כשצפיתי ב 

ו',  -כיתות ד' "בית ספר מנגן", בחסות קרן קרב, שבו תלמידיהספר "שדות יואב" ממשיך בפרויקט  בית
מגוונים. בקונצרט שערכו התלמידים הגיע קהל רב, בהם על כלים השכלה מוזיקלית ולומדים לנגן  רוכשים

ההורים קאנון רב דורי שבו גם הסבים,  ך נוצרהורים וסבים גאים שזמזמו בהנאה את שיריו של חפר ובכ
 מיטביים.והנכדים נהנים מאותה מוזיקה. שהרי השכלה וחינוך מוזיקלי הם חלק בלתי נפרד מתרבות וסביבה 

 באתר בית הספר תמונות רבות מהקונצרט המוצלח.
 

 שירת המקהלה
מעוניינים להצטרף מזמינה אתכם להצטרף לשורותיה ופונה לאוהבי השירה האומנותית ו אבמקהלת יו

 .ך זהו יתרוןבידיעת קריאת תווים אאין צורך  .ה ברמה מקצועית וגבוהה לחובביםלמקהל
   . המפגשים, אחת לשבוע בבית גילאור.המובילים בארץ בתחום הווקאלימ שמעון לבטוב -מנצח המקהלה 

  151-2501182גולדברג  עמליהלפרטים: 
 
 האנס כריסטיאן אנדרסן ",יכן שמילים נכשלות, מוזיקה מדברתה"
 

 שלכם,
 הרכבי-דר' מטי צרפתי       

 עצה האזורית יואבראש המו
rg.ilmatti@yoav.o;   www.yoav.org.il 

      150-5151228  18-8511011 

 
 
 

  ,18-8511010, טל': 03825, ד.נ. שיקמים, מיקוד יואבאזורית המועצה הע"י  כשירות לתושבים הודעה זו נשלחה
 etiva@yoav.org.il שליחת הודעת לכתובתע"י  הנך רשאי, בכל עת, להודיע שאינך מעוניין לקבל פרסום זה 

  ב גםחפשו אותנו  אתר המועצה
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