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מקבלים בברכה את חגי תשרי
תושבים יקרים אני מאחלת לכל אחד ואחת גמר חתימה טובה ומברכת שנית בשנה טובה
ומתוקה .מי ייתן שהשנה הזאת נמשיך בעשייה משותפת ,בפיתוח ,בחינוך ,באחדות וקהילה!
קריית החינוך בכפר מנחם שינתה את פניה!
לאחר חודשים של תכנון ,השקעה ,איגום משאבים ועבודה – אני שמחה להציג בפניכם
תצלומי אוויר של שדרוג הסדרי תנועה באזור בי"ס האלה והכניסה המזרחית לבי"ס צפית –
חידוש מרענן למתחם.
המועצה משקיעה ותמשיך להשקיע בתנופת עבודות שדרוג ,בנייה והקמה.
קורס לחובשים נפתח במועצה  -מטפחים מעורבות בקהילה
ממש טרם החג נערך מפגש פתיחה של קורס חובשי רפואת חירום ונהגי אמבולנס של איחוד
הצלה בבניין המועצה .כ 30-תושבים/חניכים החלו את הקורס אשר יערך כחצי שנה
במתכונת לימודי ערב .מדריכי הקורס יקנו ידע רפואי הנדרש לפי נהלי משרד הבריאות
ובסופו יוסמכו הבוגרים כחובשי רפואת חירום .זוהי עוד הוכחה כי קהילת מועצה אזורית יואב
ערבה זו לזה ונערכת לעתות חירום ומצוקה .ההכשרה והנכונות להתנדב ולתת בעת חירום
הינם עדות נוספת לקהילה תומכת ומגובשת!
 The Leftoversחיממו את יובל דיין
יובל דיין הופיעה במועצה אזורית יואב מסגרת פרויקט 'בימות פיס' .על החימום נבחרה
להקת  - The Leftoversממרכז המוזיקה שלנו! ההופעה המרגשת התקיימה בבית הבנים
בכפר מנחם ,מאות אנשים הגיעו לצפות בזמרת הצעירה והתרגשו לא פחות מהביצוע הנהדר
של החבורה המקומית.
קהילה חוגגת – יחד!
פרוייקט ראש השנה שלי -במועצה אזורית יואב!
אני מזמינה אתכם להצטלם במהלך תקופת החגים ולשלוח לנו תמונות מראש השנה שלכם.
תמונות נבחרות יפורסמו בגיליון חגיגי ומיוחד של 'כאן יואב'.
חדשות נוספות
כל מה שרציתם לדעת על מלגות הסטודנטים לשנת תשע"ח
ברכות לתושבי רבדים שצלחו את הכנרת
לאתר תשלומי הורים
הרשמה להסעדה בצפית
"זה לא מספיק שאנחנו עושים כמיטב יכולתנו ,לפעמים עלינו לעשות את מה שנדרש"...
(צ'רצ'יל)
קורסים וסדנאות
היצע הקורסים של מתנ"ס יואב

מופעי תרבות וטיולים
'לא אני הוא האיש' – 06/10/17

אני מזמינה אתכם להתעדכן ולעקוב אחר הנעשה במועצה גם בערוצים הבאים
אתר המועצה
אתר המרכז הקהילתי – מתנ"ס
פייסבוק המועצה
פייסבוק ראש המועצה

