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 פסטיבל בית גוברין

צעירים, מבוגרים וילדים, חילוניים ודתיים  -לראות את המוני האנשיםתה לי יהי נפששל התרוממות תחושה 
וף השבוע. זו השנה "פסטיבל בית גוברין, ימי תנ"ך ואהבה", שנפתח בסאל מכל קצוות הארץ מגיעים אלינו 

תמונות ראו  של הגן הלאומי. האחת עשרה שהקהל "מצביע ברגליים" ומשתתף במופעים איכותיים ובאווירה
שפלת " עמותת התיירותלהתעדכן באתר האינטרנט של  מומלץו בחלק מהמופעים אזלו הכרטיסים .נהדרות

 ון ה"זאפה". ומועד , המתנ"ססטיבל ביחד עם המועצה האזורית יואבהמפיקה את הפ "יהודה
 . בחוברת הפסטיבל. פרטים קם ללא תשלוםעים, חלבמהלך ימי הפסטיבל מתקיימים מגוון של אירו

 
 יואב תמקומיהועדה ה -טו -טו-או

המשמעות היא  הפנים על צו הכינון של הועדה המקומית לתכנון ולבניה יואב. רצלחת חתם שובשעה טובה ומ
בראשית  -שלאחר הפרסום ברשומות, אנחנו מקבלים הסמכה פורמלית. הצפי לפתיחת עבודת הועדה

 הצוות המקצועי כבר עובד, דרוך .נערכים באינטנסיביותנמצאים כעת בתקופת המעבר ובמהלכו אנו  אוגוסט.
 ומוכן ל"יריית הפתיחה".

 
 ויזמיםשוק אמנים 

של  פעולההשיתוף פעם בחודש מתקיים שוק אמנים במתחם השוק החדש והמקורה בקרית גת. במסגרת 
  שלנו את כל אמני האזור להצטרף ליריד. פורום היזמים והעסקיםמזמין  המועצה עם קרית גת

 פוןלדלית קורז' בטלמוזמנים לפנות בלבד  ₪ 11ל ש בעלות, להקים דוכן ואמנים מיואב המעוניינים יזמים
150-1616212  

 
 שמןהפצלי ל !לאאומרים 

ם ם שמתנגדיהמאבק נגד כריית פצלי השמן ממשיך, והקואליציה של הגופים, הארגונים והאנשים הפרטיי
ת לתכנון ובניה שמקדמת את הכרייה באזור הגישה לוועדה המחוזי  IEI, הולכת וגדלה. חברת לפרויקט

. השנוי במחלוקת בקשה לאישור הפיילוט. כל הגופים במטה המאבק מתארגנים להגשת ההתנגדות למהלך
 , ובו מידע ועדכונים שללא מחליפים ירוק בשחור -עדולםמוזמנים להצטרף לקבוצה שנפתחה בפייסבוק : 

מטה המאבק. כפי שציינו בעבר, מליאת המועצה אישרה את ההתגייסות הרשמית של יואב לפעילות מטה 
 המאבק. אני מזמינה אתכם להצטרף.

 
 צוות לעניין

, וזאת מתנ"ס יואב נבחר להיות הראשון מבין המועצות האזוריות שמשתתף בפיילוט בשם "המתנ"ס במיטבו"
תוכן בישובים. הל בתאום עם וועדות ועופים מחובר ליישוב, הנית גבוהבעל יכולת ארגודינאמי, בשל היותו 

, קהילה, התמקצעות, אימוץ נהלים מוסכמיםלמוק שמטרתו למידה ושיפור השירות מדובר בתהליך ארגוני ע
 ברמה האזורית.משפיע ארגון כוקביעת סטנדרטים  עבודת צוות

ם, בליווי ייעוץ ארגוני ואנשי מקצוע, בכוונה צוות המתנ"ס שותף מלא לתהליך שמובילה החברה למתנסי
 שנה הקרובה. ב כבר התחיל ביישוםל
 

 מלא ידינו בפרנסה טובה
כלכלי של הלביסוס גם  נושא מרכזי ומשמעותיהוא  תחום התעסוקה .ביטחון תעסוקתי יוצר קהילה חזקה

 במועצהביישובים ובהשתתפות תושבים ובעלי תפקידים  מפגש חוצה תחומיםקיימנו  . לאחרונההאזור
הקמת אזורי הם רבים כמו עידוד כלכלה מקומית, הכיוונים במטרה ליצור מנוף אזורי לתחום התעסוקה. 

 טיפוח יזמות, תגמול ראוי ועוד.תעשיה, הכשרה מקצועית, 
בהכוונה ומתן כלים  סיוע -בכיוונים השונים תחו  את התעסוקהיפשישפיעו ולהתמקד במספר תחומים  החלטנו

עתודה  טיפוח והכשרה שלצרכים ביישובים וכן ה, מיפוי בוגרת יותרה יהן לשכבת הצעירים והן לאוכלוסי
 ומתנ"ס יואב. בסיוע מעבריםבודה בתחומים אלה יפעלו עהצוותי  התושבים.הולית איכותית שתשרת את ני
 
 

תושבים%20יקרים,
תושבים%20יקרים,
תושבים%20יקרים,
http://www.touryoav.org.il/
http://www.touryoav.org.il/
https://dl.dropboxusercontent.com/u/28542702/%D7%A4%D7%A1%D7%98%D7%99%D7%91%D7%9C%2013/%D7%A4%D7%A1%D7%98%D7%99%D7%91%D7%9C%2013.swf
http://www.mnz.org.il/cgi-webaxy/sal/sal.pl?lang=he&ID=918780_mv_negevtzfoni&act=show&dbid=pages&dataid=37
https://www.facebook.com/home.php#!/saveadullam?fref=ts
http://www.mnz.org.il/cgi-webaxy/item?126
http://www.mnz.org.il/cgi-webaxy/item?26


 

 
 
 

 יחידה לפיתוח קהילתי
כהמשך לתהליך האסטרטגי שיזמנו לפני יותר משנה נביא בקרוב למליאה את ההמלצה להקים ביואב יחידה 

לפיתוח קהילתי. המסקנות גובשו על ידי ועדה המורכבת מחברי מליאה, נציגי ישובים ובעלי תפקידים 
 במועצה. 

לצרכים הקהילתיים שמשתנים באופן מהיר, הועדה ממליצה למנות וך כוונה לתת התייחסות מקצועית מת
גורם אחראי על חיבור וליווי הישובים והמועצה בתהליכים קהילתיים, איתור צרכים וקשר עם גורמי חוץ. 

 למויות. היחידה תסייע בהכנת תכניות עבודה, ליווי של ממלאי תפקידים, הכשרה, התמקצעות והשת
 

 י"צח
תודה.  התודה היא  ואומריםפעם בשנה  נפגשים -אנחנו מקיימים את המסורת המבורכת כבר כמה שנים ש

הם עבדו קשה ב"עמוד  .בחזית העשייה ברגעי החירום בישובים ראשוניםלעשרות המתנדבים שמתייצבים 
שנו ביער ל משבר. בשבוע שעבר נפגענן", אבל גם באירועים אחרים, נקודתיים, כדי לסייע לקהילה ברגעים ש

להשתלמות מקצועית וחווייתית ובסופה ערב הוקרה על  (ום היישובייםהחיר יצוותהמלאכים עם חברי הצח"י )
 ת הרווחה והביטחון.ומחלק -תודה גם לרוח החיה מאחורי הצוותים  תרומתם המרכזית לקהילה ולחוסנה.

 
 אז מה חדש בכפר?

כות העלונים של יישובי המועצה. לא הפתיע אותי להיווכח כי ברוב המושבים עורבר נפגשתי עם עבשבוע ש
והקיבוצים יש עלון מקומי. מרבית התושבים רואים בו אמצעי קהילתי חשוב. עד כדי כך שגם בנים שכבר עזבו 

 את הבית, אפילו לחו"ל, ממתינים בקוצר רוח לקרוא מה חדש.
בתדירות, פגשתי עורכות שמשקיעות זמן רב ומחויבות גדולה למרות שיש הבדלים באופן פרסום העלון או 

 בפרסומים, בכתבות ובמידע על הנעשה בתוך היישוב וגם במועצה.
 

 ניפגש בכיכר
הפתרון הלא שגרתי שמצאנו לבעיה תעבורתית ובטיחותית בקיבוץ כפר מנחם הוא בניה של כיכר בתוך 

של ותיקים, הורים וילדים. השבוע סיימנו  בשעות היוםהישוב הוותיק. מדובר בצומת מרכזי ובו תנועה ערה 
את בניית הכיכר, בביצוע מחלקת ההנדסה במועצה. בקרוב תסתיים גם השלמת המדרכות והעבודות 

תקציב שהמועצה  11%התאפשר הודות למימון ₪  אלף  111בסביבת הכיכר. הפרויקט שעלותו קרוב ל 
 שובי )שמקורו מחלף היטל השבחה(.ייתוח יגייסה ממשרד התחבורה והיתרה מתקציב פ

 
 שאטל אל הפארק

, מערך הסעות, "שאטלים" לעובדי הפארק שמגיעים ברכבת לקרית י.ש גתבפארק התעשייה  שירות חדש
 גת. ההסעה היא ללא תשלום בהצגת כרטיס הנסיעה. 

 . התעשיה י.ש גת פארקנות נבחרות במערך הסעות מתחנת הרכבת בקרית גת אל תחראו את 
לכאן יזמים נוספים  להביאמנהלת פארק התעשייה י.ש גת, יש עניין רב שותפה בלמועצה האזורית יואב, כ

יזמים . שירות זה הוא מנוף לפתוח כלכלי ומשיכת התעשייהשיתרמו לפיתוח ולהגדלת ההכנסות של אזור 
 חדשים שיצרו מקומות תעסוקה.

 
 מעוררים ערגונות , כרונותימעירים ז זרעי קיץ נישאים ברוח"

 )מאיר אריאל( "ורומזים איזה קיץ הולך להיות זרעי קיץ באים בנחיריים
 

 שלכם,
 הרכבי-דר' מטי צרפתי       

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

      150-5656225  15-5511111 
 

 , 15-5511111, טל': 13525הודעה זו נשלחה כשירות לתושבים ע"י המועצה האזורית יואב, ד.נ. שיקמים, מיקוד 
 etiva@yoav.org.il סום זה ע"י שליחת הודעת לכתובתהנך רשאי, בכל עת, להודיע שאינך מעוניין לקבל פר 

  ב  חפשו אותנו גם אתר המועצה
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