
 

 
 3702יולי  70 ראשון יום 

  מרחב תיירות "שפלת יהודה"
 החליטוש נוספות מועצות שלוש אלינו מצטרפות המחודשת שלנו, לראשונה מאז החלה הפעילות התיירותית

תברך בתיירות מפותחת, בחבל ארץ קסום וייחודי שמ משותפתפעילות תיירותית ולקיים  כוחותאתנו לאחד 
 באר טוביה, לכיש וגזר. -המועצות השותפות הן. אתרי היסטוריה, ארכיאולוגיה וטבע

למנף את  היא מטרהה. בדרוםפעל מגזר שבצפון ועד קרית גת תהעמותה המחודשת "שפלת יהודה" 
יתוח לכלית לפהחברה הכ על ידי. העמותה מנוהלת על מפת התיירות בישראלמצב אותנו ולבמרחב לות הפעי
במתחם אקויה  המתחדשת עמותת התיירותאת  ביולי, באירוע חגיגי, אנחנו משיקים 8ה  מחר, יום ב', .יואב

כמו כן גזר. ו לכיש, באר טוביה, יואב –השותפות  המועצותבאירוע ישתתפו ארבעת ראשי . שליד חמי יואב
 -שכנות המועצות הערים והגם . האזורל מכ ותיירניםמנכ"ל משרד התיירות, נציגי משרד החקלאות הוזמן 

 נציגים. ןה אףישלחו  ףהצטרלמגלות עניין ש מזכרת בתיהו ית גתשפיר, קרי
 

 לילות תנ"ך ואהבה 
בעוד פחות משבועיים נפתח פסטיבל בית גוברין עם שפע של הופעות ואירועים עם קהל גדול מרחבי הארץ. 

מידע מפורט ראו מציע שפע של פעילויות לכל המשפחה. בחלק גדול מהמופעים אזלו הכרטיסים. הפסטיבל 
אירוע ראשון במסגרת הפסטיבל הוא ההצגה "מלך סיאם" של תיאטרון  .פסטיבל בית גובריןבחוברת של 
  . פרטים בחוברת.באולם התרבות בכפר מנחם 81:11בשעה: ביולי 88ה בתאריך:  אורנה פורת,

 
 מועצהל למנכ"

 .המועצה דפנה רבינוביץ בשעה טובה לאחר תהליך של ראיונות ואבחונים נבחרה לתפקיד מנכ"ל
חברת מועצה כ מכהנת היא ,כמו כןו בניהול והכרות עם המגזר הציבוריבעלת ניסיון רב  ,תושבת שוהם ,דפנה

פרטי התקשרות עם דפנה:  לי.תכנס לתפקיד במהלך חודש יוהתחילה בתהליך החפיפה והיא דפנה   .בשוהם
5149006-160 ,dafna@yoav.org.il   .אחל לה הצלחה בתפקידה החדשא . 

 
 חגיגה מרעננת

חגיגת הקיץ השנתית שלנו יוצאת לדרך, כמיטב המסורת בשנים האחרונות. כמו בכל שנה, גם הפעם, פארק 
 הפרטים המלאים.תושבי יואב בלבד, לאירוע מהנה, צונן וקהילתי.  המים שפיים נסגר לטובת

ו. הזדמנות נהדרת ביולי, החל משעות אחר הצהריים "נכבוש" לכמה שעות את המתחם כול 80ביום שישי ה 
למפגש חברתי בארגון מחלקת התרבות במתנ"ס. מהרו לרכוש כרטיס במחיר מיוחד. פרטים אצל אנשי 

 18-861170056הקשר ביישובים או במתנ"ס: 
סבוק של יישירה של הילדים והנוער בדף הפבאותה הזדמנות, אני מזמינה אתכם להתרשם מהפעילות הע

 . מחלקת הילדים והנוער במתנ"ס
 

  דרך צלחה, אורי
בסוף השבוע נפרדנו מאורי מלול שניהל את מחלקת החינוך בשש השנים האחרונות במועצה. במהלך השנים 

ך הללו היה אורי שותף ומוביל של מספר תהליכים חינוכיים וארגוניים משמעותיים. ניהל את מחלקת החינו
הקמת בית ספר יסודי קביעת מדיניות, בתקופה שבה המועצה צמחה בעשרות אחוזים ובעקבותיהם נדרשנו ל

 חדש, בניית גני ילדים והתאמתם לצרכים המשתנים. כל זאת בנועם ובמקצועיות.
ה הגיעו חברים, עובדים ושותפים שעבדו אתו במהלך השנים. אנחנו מאחלים לאורי הצלחה גדוללאירוע 
 יס, ניהול של בית ספר תיכון גדול במועצה האזורית בני שמעון. ה החדשה אליה הוא כבר מגובמשימ

  
 חכם השביל מההולך עליו

לא פעם הבענו דאגה מהעובדה המצערת שבכנסת הנוכחית אין ייצוג להתיישבות העובדת. בראשית השבוע, 
בה רבים  ונכחו. הישיבה עסקה בעתיד החקלאות בכנס הראשון של השדולה החקלאית בכנסתהשתתפתי 

ובמועצות האזוריות. בין חברי השדולה, שרים, חברי כנסת  תמיכה במרחב הכפרי, בתושביםוטובים שהביעו 
ם מחבריי, ראשי המועצות האזוריות, ראשי התנועות החקלאיות מהקואליציה ומהאופוזיציה. לכנס הגיעו רבי

המשימות  .. הנוכחות הגדולה הצביעה על החשיבות הרבה שכולנו רואים בקידום הנושאוכן חקלאים רבים
המרכזיות בהן יעסקו הם ההשקעה בדור ההמשך, חיזוק ההתיישבות בפריפריה, פתרון הקפאת הבניה 

 במושבים ובקיבוצים, השמירה על המרחבים והגבולות.
 בלי ציניות. של העוסקים בציונות,והערך הלאומי  החקלאותחברי הכנסת הביעו תמיכה גורפת בתרומה של 
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 ביתקרוב ל -לקרקע קרוב 
 משה סמילנסקי, מראשוני החקלאים בארץ, אמר:  "אם חקלאות כאן, מולדת כאן".

המשימה שלנו היא כאמור לשמור על המרחב הכפרי ולטפח חקלאות אטרקטיבית וחדשנית. יחד עם זה אנו 
עדים למחסור בעתודה חקלאית ובהעברת הידע המקצועי לדור הבא. לאחרונה, חוזרים בנינו ומחפשים 

עניין הקשורים באדמה, בקיימות ובשמירה על הסביבה והקרקע. במחלקה ללימודי הקרקע והמים תחומי 
בפקולטה לחקלאות מציעים מסלול לימודים רחב, מקיף וחדשני במדעי הסביבה, הקרקע, המים והאוויר. אני 

 צמיח עתודה מקומית מובילה.כך נ הפרטים המלאים כאןבמסלול הייחודי,  ללמודיואב  צעירימזמינה את 
 

 סטודנטיםיחד עם ה
לסטודנטים שמתחילים בתשע"ד את שנתם ₪  41,111מפעל הפיס מעניק מלגות לימודים בגובה של 

מוסדות המוכרים ע"י המועצה להשכלה גבוהה. הזוכים במלגה מחויבים בתרומה הראשונה באקדמיה וב
מתאימות לפעילות  על מנת לאתר מסגרות .כאן הפרטים המלאים על הקריטריונים לקבלת המלגהלקהילה. 
 liora@yoav.org.il , 5898499-161 ניתן לפנות לליאורה וורך במחלקת החינוך: קהילתית

ראשון או שני ואר מיועדת לסטודנטים חברי קיבוץ או בני קיבוץ במגמת קליטה הלומדים לתה מלגה נוספת
 bini_t@oranim.ac.il, 9649507-10פרטים נוספים:  ."מלגת "עמקהיא במכללת אורנים 

 

 מובילה קהילה אקולוגית
עמותת "ירוק רות הקהילה האקולוגית שנערכה ע"י כפר הרי"ף שזכו במקום השלישי בתח ברכות חמות לתושבי

  יות מקומיות, ארגונים, מוסדות חינוך וישובים.בין המשתתפים השנה בתחרות רשו הסביבה.למען עכשיו" 
ועשייה  יוזם בהיבט איכות הסביבה. עוסק בהסברהמושב אין ספק שכפר הרי"ף הוא מנימוקי השופטים : "

ם מתנדבים, סביבתית ומפעיל את התושבים במגוון רב של נושאים. בהתחשב בכך שרוב העושים במלאכה ה
 יעילה של מסרים במושב מתקיימת העברה  .הסביבה ולמען עצמההפועלת למען איכות מתקבלת קהילה 
 ".והתמודדות נכונה ומוצלחת עם קשיים, ברוח הקיימות דרך הדור הצעיר

 הסביבתית.ולהוביל ביחד את הפעילות  ף"של כפר הריהמועצה תמשיך לסייע לצוות איכות הסביבה 
 

 תשתו מים...
לקת הביטחון עבור תושבי יואב, היתה היענות גבוהה וכמעט במבצע חלוקת ערכות המגן האחרון שארגנה מח

  .צעירים וטף ,מבוגריםעבור אספו או הוחלפו ערכות מגן נ 711
  .810א חדש ומספרו הוומרכז מידע באותה הזדמנות נעדכן כי לפיקוד העורף יש מספר טלפון חירום 

 נצטרך. ולא הלוואישפות. פר שעות ביממה ונותן מענה במס 00המוקד זמין 
 

 "לי זה לא יקרה"
 משגרת בית הספר חשובה לילדים ומאפשרת מנוחה ומילוי מצברים. היציאהחופשת הקיץ כבר כאן, 

בכביש ובמגרשי  עלול להיות כרוך בסכנות השל חופש לסדר יוםמאורגנת עם זאת המעבר החד ממסגרת 
בין נה בהסברה מציינים כי במחלקת התחבורה והבטיחות של המועצה, העוסקים במהלך הש המשחקים.
חדדו נהלי  - הורים בני נוער וילדים הוא האלכוהול ואי ציות לחוקי התנועה. עורבות בתאונותמהגורמים ל

 בטיחות של ילדיכם לחופשה מהנה ובטוחה.
 
 חליל ג'ובראן( )ג'ובראן "עדינות ואדיבות אינן סימנים של חולשה וייאוש, אלא ביטויים של כוח והחלטיות"
 

 שלכם,
 הרכבי-דר' מטי צרפתי       

 ראש המועצה האזורית יואב
matti@yoav.org.il;   www.yoav.org.il 

      160-6565488  18-8611710 
 

 
 , 18-8611717, טל': 79846יואב, ד.נ. שיקמים, מיקוד  הודעה זו נשלחה כשירות לתושבים ע"י המועצה האזורית

 etiva@yoav.org.il הנך רשאי, בכל עת, להודיע שאינך מעוניין לקבל פרסום זה ע"י שליחת הודעת לכתובת 

  ב  חפשו אותנו גם אתר המועצה
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