
 

 
 

 3402אוגוסט  40 ראשון יום 
 תרועת הפסטיבל

ימי תנ"ך  -ם והגיעו ליהנות מ"פסטיבל בית גובריןארץ וכמובן מהאזור שהצביעו ברגליתודה לאלפים מרחבי ה
למופעים  כרטיסים 010111של כ  רכישהואהבה" שהסתיים בשבוע שעבר. הנתונים הרשמיים מצביעים על 

שנותיו של הפסטיבל. המועצה0 ביחד עם עמותת  00של מבקרים בכל . מספר שיא שהתקיימו בשיתוף זאפה
0 הצליחו גם השנה לקיים אירוע שמח0 מרהיב ומיוחד שממשיך למשוך קהל איכותי "שפלת יהודה" התיירות

 ושוחר תרבות. מתחילים לחשוב על השנה הבאה.
 

 התרחבות חיובית
שהולכת ומתרחבת. עיריית קריית גת אישרה  "שפלת יהודה"בשורה משמחת לעמותת התיירות שלנו 

באר במליאת העיר את הצטרפותה כחברה מן המניין לעמותה. כעת שותפות חמש רשויות מקומיות: יואב0 
קרית גת שנמצאת בתהליכי צמיחה והתרחבות ומהשותפות בינינו  -טוביה0 לכיש0 גזר והמצטרפת הטרייה

 אנחנו הולכים ומתגבשים לכדי מנוף תיירותי וכלכלי משמעותי ברמה האזורית והארצית.נצא כולם נשכרים. 
 

 הפרדה בצבעים
בצבע סגול המיועדים לאיסוף זכוכית ומיכלים אפורים  מחזור מיכלי בכל יישובי המועצה הוצבו טובה בשעה

במסגרת ההסכם שחתמה  יאהוספת הפחים החדשים0 ה .כך הם נראיםלאיסוף פחיות ואריזות מתכת. 
שפועל ברשויות המקומיות מתוקף החוק להסדרת הטיפול באריזות. מובילה את  תאגיד תמירהמועצה עם 

 ליך מחלקת התפעול והתברואה.התה
ומי מתאים  יותר0 אם לא הדור הצעיר על מנת לסייע בהטמעת הנושא? מחלקת הילדים והנוער במתנ"ס 

התגייסה לקיום אירועים קהילתיים ביישובים. האירוע כולל מופע בנושא מחזור0 הפנינג לציבור וגיוס הנוער 
שובים ובהיענות של האירוע התקיים במספר י. וערכת ההסברה וההפרדה לכל משפחה המגנטלחלוקת 
 יישובים. בעוד  ההפנינג בהמשך ייערךהציבור. 

 
 תכנית אב למבני ציבור

ון ולהתאים חלבי הציבור ביישובים בכוונה דקת את כל מבנבמהלך השנה האחרונה ביצענו תכנית מקיפה שבו
הבדיקה נערכה בשיתוף פעולה עם  .בשנים הבאותיה ילתחזיות הצמיחה הדמוגרפית ולצרכי האוכלוס אותם

הנהלות הישובים וכללה איתור ומיפוי של כלל המבנים הציבוריים.  לאחר שסיימנו את שלב איסוף המידע 
 והיערכות ברמת היישוב והמועצה בעתיד. 0 גיבוש מדיניות הפעריםהפיזי0 נתחיל בעיבוד הנתונים0 איתור 

 
 ורד ופרידה מ

המועצה חלק בלתי נפרד מהנוף של  היאש"ל המועצה0 ורד בן ארי נכבשבוע שעבר סיימה את תפקידה כמ
בשש השנים האחרונות. בתקופה זו העזה לשנות0 לקדם ולהכניס תחומים חדשים למועצה והובילה תהליכים 

אתגרים ה אשת אמון וחברה אשר השכילה להתמודד עםהיא עבורי0 ורד0  ומועצה.טגיים חוצי ישובים אסטר
דפנה אני מברכת אותה לקראת היציאה לדרך חדשה. את ורד מחליפה  .רבה ובמקצועיותארץ  בדרך

0 שפגשה השבוע את עובדי המועצה להיכרות ולהצגת תכניות העבודה. דפנה לוקחת את המושכות רבינוביץ'
מורד ותמשיך להוביל את התכניות הקיימות ותעסוק בפיתוח וניהול הנושאים הרבים והחדשים שנמצאים 

 לפתחנו. בהצלחה.
 

 החינוך למען הנדסה
לביצוע חידושים0 התאמות0 ושיפורים אינטנסיביות עסוקים במרץ ובו אנחנבשעה שהילדים בחופשת הקיץ0 

בינוי ותשתיות וכן  -לקראת השנה החדשה0 שכבר בפתח. מנצחים על הפרויקט הגדול מחלקת ההנדסה
 מחלקת החינוך.

במהלך החופשה הוצבו בבית הספר היסודי "האלה"0  להערכות.התלמידים מחייב אותנו  פרהגידול במס
ת יבילות וכן נבנים חדרי שירותים חדשים. גם בתיכון "צפית"0 הובאו כיתות יבילות דומות. כיתושלוש 

 במסגרת כניסת בתי הספר לפרויקט "אופק חדש"0 נדרש שדרוג של סביבת העבודה עבור צוות המורים
יתת גן בקיבוץ רבדים הותאמה כ"שדות יואב". בבימים אלה נבנים פינות עבודה למורים0 גם ב"צפית" וגם ו

 0 כפי שעשינו בעבר גם בבתי הספר.ילדים לכבדי שמיעה
 הצוות החינוכי של "שדות יואב"0 ייהנה השנה מחדר מורים מורחב ומשופר0 העבודות שםבשעה טובה0 

 בעיצומן.

http://www.touryoav.org.il/
http://sfile.f-static.com/image/users/150658/ftp/my_files/maf.jpg?id=13042466
http://www.tmir.org.il/
http://sfile.f-static.com/image/users/150658/ftp/my_files/magnt.pdf?id=13042476
http://www.yoav.org.il/150658/%D7%9E%D7%99%D7%93%D7%A2-%D7%9B%D7%9C%D7%9C%D7%99
http://www.yoav.org.il/150658/%D7%9E%D7%99%D7%93%D7%A2-%D7%9B%D7%9C%D7%9C%D7%99
http://www.yoav.org.il/150658/%D7%9E%D7%99%D7%93%D7%A2-%D7%9B%D7%9C%D7%9C%D7%99


 

 
 

 החלה ההרשמה לחוגים ולפעילויות המתנ"ס
 מתנ"ס.הבימים הקרובים תשלח לכל בית אב חוברת הפעילות השנתית של 

באתר גם עומדת לרשותכם  הפעילות חוברתמגוון החוגים והפעילויות לילדים ולמבוגרים. את ידע כולל המ
באמצעות ישירות  בצעניתן ל לחוגי המחול וההעשרהוכן  לחוגי הספורט . את ההרשמההאינטרנט המועצה

 אתר.ה
 

 קיץ עמוס לסבא וסבתא
להרפתקה משותפת מחלקת הוותיקים מקיימת פעילות מגוונת גם במהלך הקיץ ומזמינה את הסבים והנכדים 

נים . מספר ימים לפני כן מוזמכאן הפרטים המלאים -הסעות תכוללון בית התפוצות. היציאה מאורגנת ובמוזיא
 . מסיבת קיץ עם מני פארותיקים ליהנות גם מערב נוסטלגי בחדר האוכל בכפר מנחם בוהחברים ה

 
 בקו התפר ביטחון

₪  0110111 ל קרובתקציב של  שרד הביטחוןה להתיישבות ותשתית לאומית בממהיחיד המועצה הצליחה להשיג
 כמו גדרות0 תאורת חירום ועוד.  כרחייםקת מרכיבי ביטחון הלצורך אחזיישובי קו התפר שלנו עבור 

מחלקת הביטחון שלנו מובילה את הביצוע מראשיתו. בנוסף לתחזוקה השוטפת0 קיבוץ בית ניר הצטייד 
 גרור לכיבוי אש.  לאחרונה במתקן

 
 מלגות קרן מולכו

סטודנטים לתואר שני ושלישי תושבי יואב0 בתחום הקשור לקידום החקלאות והמחקר בנגב0 מוזמנים להגיש 
  gili.molcho@gmail.comמטעם מרכז מולכו לחקר החקלאות בנגב. או למייל:  למלגהמועמדות 

 
 "תאיר"

קו הסיוע פועל מהארץ ומהמועצה0  מופעל ע"י מתנדביםינית לנפגעות ונפגעי תקיפה מ "תאיר"מרכז הסיוע 
למתנדבות  מותה מתנדבות נוספות למערך הסיוע.בימים אלה מגייסת הע. 0414שעות ביממה ומספרו  42

 154-55052550טל': לליאורה סופר  מוזמנות לפנותלהתנדב המעוניינות  .תינתן הכשרה מקצועית
 volunteer@tair1201.org ; www.1202.org.il 

 
 מועדון הזמר בנגבה 

כל באשר מתקיים  זמר לזכרו של יעקב פסלסקיהלמועדון אתכם  יםמזמינ של המועצה וקיבוץ נגבה מחלקת התרבות
באוגוסט0 בשעה  01מוצ"ש0 ה. האירוע בנעמי שמראת שירי תמר גלעדי שרה  -"בלוז לנעמי" השנה הוא המופע שנה.

  .אירועכרטיסים ניתן לרכוש בקופה ביום ה 0 בחדר האוכל בקיבוץ נגבה.40:11
 

 אומנות וסולידריות
 חבריםיהיו ובו  כחלק מפעילות עמותת התיירות "שפלת יהודה"ויוצרים  םאמנישל פורום  גבשמת הבימים אל

 -האזור מטרת הפורום הוא לבנות תשתית שתתמוך באמני  .השותפותמהמועצות  0 צעירים וותיקים0אמנים
0 החברים האחריםלטובת  האמניםל שוהיכרויות ם אמנים צעירים בעזרתם של המנוסים0 קשרי ה שלחניכ

 עינב אוחיוןומשה סעידי מכפר מנחם  האמן את הפורום מובילים .ועוד בנושא אמנות ויצירהמלגות  סיוע בגיוס
: להתנדב ולקחת חלק בפורום מוזמן לצור קשר עם עינב בעל ענייןאמן  ביואבאם יש . מעמותת התיירות

yazam@yoav.org.il  0155514-152. 

 )פאול וולרי( "מי שרוצה לעשות דברים גדולים חייב לחשוב היטב על הפרטים"

 שלכם,
 הרכבי-דר' מטי צרפתי       

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

      152-5050505  15-5511114 
 

 0 015-5511111 טל': 15555הודעה זו נשלחה כשירות לתושבים ע"י המועצה האזורית יואב0 ד.נ. שיקמים0 מיקוד 
 etiva@yoav.org.il הנך רשאי0 בכל עת0 להודיע שאינך מעוניין לקבל פרסום זה ע"י שליחת הודעת לכתובת 

  ב  חפשו אותנו גם אתר המועצה

https://dl.dropboxusercontent.com/u/28542702/%D7%9E%D7%AA%D7%A0%D7%A1_2013/%D7%9E%D7%AA%D7%A0%D7%A1_2013.swf
http://www.hugim.org.il/yoavsport.htm
http://www.hugim.org.il/yoav.htm
http://sfile.f-static.com/image/users/150658/ftp/my_files/%D7%90%D7%A8%D7%A5%20%D7%94%D7%9E%D7%99%D7%9C%D7%99%D7%9D.jpg?id=13016748
http://sfile.f-static.com/image/users/150658/ftp/my_files/%D7%AA%D7%9E%D7%95%D7%A0%D7%941-1.jpg?id=13013084
http://sfile.f-static.com/image/users/150658/ftp/my_files/%D7%9E%D7%95%D7%9C%D7%9B%D7%95.pdf?id=13074872
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mailto:volunteer@tair1201.org
http://www.1202.org.il/
http://sfile.f-static.com/image/users/150658/ftp/my_files/-basis-/%D7%9E%D7%95%D7%A2%D7%93%D7%95%D7%9F.jpg?id=13074859
yazam@yoav.org.il%20
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http://www.facebook.com/moatzayoav

