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 פסטיבל בית גוברין -של תנ"ך ואהבה  חוויה קסומה

אלינו לחוויה  צפוי להגיעשנים. קהל רב מרחבי הארץ  11אנחנו גאים להמשיך במסורת שהתחלנו בה לפני 
 .יתוף רשות הטבע והגניםבשו האזורית יואב המועצה, קבוצת הזאפה, בהפקת מיוחדת במינה

יה מיוחדת וקסומה תחת כיפת ומציע חוו ביולי 11-72-ט"ו באב, חג האהבה, בין הל ייערך בסמוך הפסטיבל
אהוד בנאי, אביב גפן מארח את שלומי שבן, ברי סחרוף  המובילים בארץ:בהשתתפות האמנים השמים, 

אטרקציות  ןבמקביל למופעים ישנ .כהן מארח את יהודית רביץ, דודו טסה, משינה, שלמה ארצי ומאור
פרטים באתר עמותת  באזור. בימים הקרובים תפורסם חוברת הפסטיבל המפורטת.רועים רבים יוא

  יהודה-התיירות שפלת
 

 פעילות לא חקלאית במושבים
בנושא פעילות לא חקלאית קרי מסמך המדיניות את עיכנון המחוזית במחוז דרום השבוע אישרה לשכת הת

כי בעל נחלה במושב רשאי לקיים  494בהחלטה אישרה )פל"ח( במושבים. כידוע, מועצת מקרקעי ישראל 
ות פעילזו וכן מאפשר . מסמך המדיניות מאפשר הקמת מבנים לצורך פעילות תות בנחלפעילות לא חקלאי

צרת, מכירת מוצרי המשק, ועוד. תינתן אפשרות להקים עיבוד תו -מסחרית הקשורה לפעילות המשקית
כנית פל"ח הגשת ת ממשיכה בקידום. המועצה משרדים וגלריות, להקים בתי קפה ולקיים פעילות תיירותית

 כנית במהירות.ם התעבור מושבי המועצה, נקווה שבעקבות אישור מסמך המדיניות תקוד
 

 מתגייסים "בשביל עדולם"
ת פצלי השמן באזור שלנו ושל שכנינו עדיין לא נגמר, הדרך כנראה עוד ארוכה. ככל המאבק בתכנית לכריי

שהביעה התנגדות שעובר הזמן מצטרפים גופים נוספים למטה המאבק. קק"ל, היא המצטרפת האחרונה 
י מזכירה לכם שגם אנחנו הודענו רשמית על הצטרפות למאבק ביחד עם ממש השבוע. אנ פורמאלית

 המועצות האזוריות השכנות. 
כדי להעמיק את הפעילות ויכולת ההשפעה בקרב מקבלי החלטות והציבור כולו יגביר המטה את פעילותו 

 .מאבקיאת המועצה קיבלה השבוע החלטה על סיוע כספי לטובת בכלים פרסומיים והסברתיים. מל
 

 נגיף הפוליו
בשלב כי אין  לנו ממשרד הבריאות נמסר שרידי נגיף הפוליו באזור הדרום בהמשך לפרסומים אודות מציאת

הנמסרות  להוראות הכלליותצורך בביצוע בדיקות לגילוי הנגיף במי הביוב ביואב. חשוב במקביל להישמע זה 
 ולברר במרפאת היישוב אם ילדיכם מחוסנים. אין הנחיות מיוחדות לתושבי יואב.לל תושבי ישראל לכ
 

 חדש: הפרדת פסולת גם של זכוכית ומתכת
המועצה האזורית יואב היא מבין המועצות המובילות בישראל בתחום הפרדת הפסולת. בהמשך למגמה זו, 

נחנו מרחיבים עוד את מעגל ההפרדה. בשבועות הקרובים נוסיף לכל יישוב שני פחי איסוף חדשים שלא היו א
המחזור  שימוקמו במרכזיקיימים עד כה. פח סגול לאיסוף אריזות זכוכית ופח אפור לאיסוף אריזות מתכת 

יק, סוללות, טקסטיל, גרוטאות פלסטבקבוקי היישוביים )נכון להיום אנחנו מפרידים ביישובים: נייר, קרטון, 
תאגיד מחזור האריזות פעלה בחודשים האחרונים לחתימת הסכם עם  מחלקת התברואהביתיות וגזם(. 

כשותף לתהליך. על מנת להטמיע ולהעלות את המודעות בקרב התושבים, נרתמה   בישראל ת.מ.י.ר
דים ולנוער במתנ"ס שהכינה תכנית הסברה ייחודית לכל יישוב. בשבועות הקרובים ייערך המחלקה ליל

 חגיגי המיועד לכלל הקהילה, מבוגרים וילדים. יישובי הפנינג
 

 הציבוריוהנקיון שמירה על הסדר 
 אנו רואים חשיבות בשמירה על החוק ועל הסרת מפגעים סביבתיים בתחום היישובים ומרחב המועצה.

חב אלה אנו משלימים את הסמכתו של חיים טל, תברואן המועצה כפקח. בסמכותו לפקח על המר בימים
הן באופן יזום וגם בהתאם לפניות ותלונות שיתקבלו על ידי הציבור. , הציבורי ולקיים אכיפה מוסדרת

הקיימים בסמכותו של תובע המועצה, עו"ד אבי להם, להחליט כיצד לפעול בהתאם לחוקי העזר. חוקי העזר 
ביואב אושרו ע"י משרד הפנים. האכיפה תתמקד בפסולת ושמירה על הניקיון במרחב ציבורי, פינוי פסולת 

 העזר מופיעים באתר המועצה. חוקיבניין, טיפול בחומרים מסוכנים ופגיעה בסדר הציבורי. 
 

http://www.touryoav.org.il/
http://www.touryoav.org.il/
http://www.touryoav.org.il/
http://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1000853558
http://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1000853558
http://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1000853558
http://www.health.gov.il/NewsAndEvents/SpokemanMesseges/Pages/17062013_2.aspx
http://www.tmir.org.il/index.php
http://www.tmir.org.il/index.php
http://www.tmir.org.il/index.php
http://www.yoav.org.il/150658/%D7%9E%D7%99%D7%93%D7%A2-%D7%97%D7%95%D7%A7%D7%AA%D7%99


 

 
 מילה טובה -ביואב אנדרטאות

בסיור שערכתי עם צחי ירושלמי סייר השדות שלנו ויוסי שיש מנהל התפעול, ביקרנו בין האנדרטאות באזור 
ה ראויה ומכבדת מצאנו אתרים מתוחזקים ומטופחים ברמ נגבה, המנציחות את חללי מלחמת השחרור.

ומאפשרים למטיילים בשטח  להתרשם מאתרי הנצחה בעלי משמעות היסטורית לתקומת ישראל. התחזוקה 
 השוטפת מתבצעת על ידי עמותת גבעתי שבמצודת יואב.

 
 חיל האוויר מצדיע לניצולי השואה 

תושבי  53ואה, בהם לאחרונה פתח חיל האוויר את שערי כל הבסיסים והטייסות לאירוח מרגש של ניצולי הש
 יואב שהתארחו בבסיס תל נוף.

הוותיקים ערכו סיור בטייסת מבצעית, קיימו מפגש מרגש עם מפקד הבסיס וזכו לאירוח חם, מכבד ומוקיר 
תית של ישותפות אמ תודה של החיילים והקצינים, הטייסים והטייסות שהצדיעו לגבורתם של ניצולי השואה.

 .רכזי הרווחה והקשישים בכל הישובים אפשרו את הצלחת האירועמחלקת הרווחה במועצה עם כל 

 
 ום שלישי פעמיים כי טובי

הילדים והנערים שלנו עסוקים בכל השבוע בפעילות, בחוגים ומסגרות חברתיות מגוונות. לעתים נוצרת 
עול כפילות ופעילות אחת באה על חשבון השנייה. המתנ"ס כמפעיל משמעותי של תרבות הפנאי החליט לפ

 : בתי הספר, תנועות הנוער, מחלקות המועצה ויישובי המועצה. ום ושיתוף פעולה בין כלל המערכותלתיא
בשעות אחר יימו בימי שלישי חוגי המתנ"ס כי החל משנת הלימודים הבאה לא יתקההחלטה שקיבלנו היא 

ינוך החברתי ביישובים. אנו חמדריכי ה. יום זה יוקדש ויהיה פנוי לפעילויות של תנועות הנוער או הצהריים
 .והיישוב רואים במהלך זה ביסוס של החינוך החברתי והערכי בתוך הקהילה

 
 דע את זכויותיך -נוער

אתם ההורים והנערים בני נוער רבים עסוקים בחיפוש קדחתני אחר תעסוקה ועבודה במהלך החופשה. האם 
 מוזמניםבמושב סגולה  14:11בשעה ביוני,  79ה  ,יום ב'מחר, עובדים? של הנערים הלזכויות וחובות  מודעים

בודה על שכר ע כדי ללמוד ולשמוע על הכללים החשובים להעסקת בני נוער. ביחד עם ההוריםבני הנוער 
 ניצול המעסיק ולמי פונים בעת הצורך.התגוננות מפני  ,שלום נסיעות וטיפיםבשבת, ת

ע"י האיגוד המקצועי לנוער ולצעירים של הנוער ערך המפגש, ביוזמת מחלקת הילדים והנוער במתנ"ס, יי
 העובד והלומד. 

 
 חדשה התחלההוא סיום 

בתי הספר, בחוגים ובתכניות רבות גנים, בהשבועיים האחרונים הם בסימן התרגשות גדולה. סיומי שנה ב
שמסתיימות או יוצאות לחופשה. המועצה והמתנ"ס עסוקים באופן אינטנסיבי בתכניות הקיץ לילדים ולנוער. 
לנערי ונערות יואב, בוגרי יב', כתבתי בשם כולנו, ההורים ותושבי האזור: "שתצליחו לממש את הפוטנציאל 

דרשו לעשות. תיהנו מההצלחות ותלמדו מהכישלונות. אני מהבחירות שתמון בכם ותפיקו את המרב הט
 מאחלת לכם שתזכו להרגיש סיפוק ואושר וכמובן, תראו ביואב בית שתוכלו לחזור אליו". 

הבוגרים, מכל בתי  11תרמיל גב איכותי לכל אחד מ, על מחלקותיה, מועצההשנה לראשונה העניקה ה
 ומות נפלאים".יוצאים מגיעים למק"אם : ועליו הכיתוב הספר,

 
 (אוסברט סיטוול) הספר" "את חוכמתי רכשתי לי בחופשות מבית

 
 שלכם,

 הרכבי-דר' מטי צרפתי       
 ראש המועצה האזורית יואב

matti@yoav.org.il;   www.yoav.org.il 
      139-3636511  11-1311217 

 
 
 

 , 11-1311212, טל': 24153"י המועצה האזורית יואב, ד.נ. שיקמים, מיקוד הודעה זו נשלחה כשירות לתושבים ע
 etiva@yoav.org.il הנך רשאי, בכל עת, להודיע שאינך מעוניין לקבל פרסום זה ע"י שליחת הודעת לכתובת 

  ב  פשו אותנו גםח אתר המועצה
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