
 
 

 1922אוקטובר  90                                                                                                             
 אילן סלמונהדרך צלחה ל
 .שיוצא לדרך חדשה סלמונהנפרדנו באירוע מרגש ממנכ"ל החברה הכלכלית ביואב, אילן  בסוף השבוע

מיזמים רבים שהובילו  ביחד עם צוות ההנדסה והחברה הכלכלית הוביל אילן השנים האחרונות 41ב 
אילן היה שותף לחזון ולעשייה בשדרוג תשתיות המועצה, פיתוח אזורי תעשיה,  .לקידום והרחבת היישובים

 מתקנים ומבני ציבור, עיסוק במחקר ופיתוח ועוד נושאים רבים וטובים שהטביע בהם את חותמו.
 לים והנדסיים רבים שאילן הוביל יבשילו ויראו פירות גם בשנים הבאות.פרויקטים כלכ

חל לאילן דרך צלחה בקריירה החדשה וכמו שאילן נוהג עובדים, חברים ושותפים לדרך הארוכה באו לא
 .לומר: "ולתפארת המועצה האזורית יואב". בהצלחה

 
 יוצא לדרך -ורדוןוה בישיווק אזור התעשיהמכרז ל

משותפים של החברה הכלכלית והמועצה אושר במזל טוב שיווק תשעה מגרשים נוספים לאחר מאמצים 
מגרשים, על  22 ,הממוקם מדרום לכביש הגישה ליישוב ,באזור התעשייה ורדון. בסך הכל יכלול האתר

 דונמים.  53 -שטח של כ
ולתעשייה  יועדים למלאכהבימים הקרובים יפרסם מינהל מקרקעי ישראל מכרז לשיווק המגרשים המ

צה לשיפור במסגרת השיווק, הוקצו גם מספר מגרשים לטובת מבני ציבור, שישמשו את המוע זעירה.
לאחר פרסום המכרז ועם שיווק המגרשים שאושרו, ניתן יהיה להיכנס  רדון. וותשתיות מבני הציבור ב

 לעבודות פיתוח של האזור כולו שיבוצע ע"י החברה הכלכלית. 
 ם עור וגידים.רקונוכל לראות את האזור מתחיל ל 2242הלך שנת אנו מעריכים כי במ

לעקוב אחר פרסומי מנהל   תושבים ויזמים מיואב המעוניינים בפרטים נוספים על הפרויקט מוזמנים
 מקרקעי ישראל, וכמובן אחר הפרסומים באתר המועצה ועל לוחות המודעות בישובים.

 
 כלבים משוטטים, מטרד קהילתי

ם והחופשות מתרבות התלונות מצד תושבים רבים על כלבים משוטטים בחצרות הבתים, בתקופת החגי
. בשטחים החקלאיים ובאזורים ציבוריים. חלק  גדול מהתלונות נוגעות דווקא לכלבים עם כתובת ובעלים

חלקם מפחידים וגורמים לנזקים הן בחצרות והן במשקים.  .מסתובבים באופן חופשי וללא השגחההכלבים 
 מקרים בהם הנזקים הכלכליים שנגרמים בשדות הם גדולים מאוד.  יש

במקרה של ריבוי  אנא גלו אחריות והתחשבות בקהילה  כדי שלא נזדקק בכל פעם לשירותי לוכד הכלבים.
 אה במועצה מחויבים בהזמנת הלוכד.תלונות, הנהגת היישובים ומחלקת התברו

תושב נגבה, מומחה לאילוף  ,ישובים ביוזמת יואב גורןלהזכירכם, אנחנו מקיימים סדרה של מפגשים בי
לקהילה. המועצה מסייע לבעלי הכלבים במידע אודות אילוף, גידול נכון ואיכותי הן לכלב והן  כלבים. גורן

 .מידע על סדרת ההרצאות לאילוף כלביםהנכם מוזמנים "להרים את הכפפה":  מממנת את המפגשים.
 

 זבוב או יתוש?
שברור שבעונה זו מתחילה פעילות הוא מוכר בשם זבוב החול, אבל הוא בעצם ממשפחת היתושיים. מה 

באזורים שונים, גם בחלק מיישובינו. ניתן לבצע בבתים טיפול מונע, ראו את המידע בנושא  החרק המטריד
  .ונע לזבוב החולמטיפול המועצה:  המתפרסם באתר

 
 "צעד ותרום" לאנשים באדום

ה ונורית גרוסמן, חברי קיבוץ גלאון. במקום , בנם של יודק23-שנה, נהרג בתאונת דרכים, גל, בן ה 43לפני 
לשקוע באבל החליטה נורית לפעול כדי למנוע את התאונה הבאה והקימה את עמותת "אנשים באדום". 

כיום היא משמשת כיו"ר העמותה, ביחד עם חברים רבים פועלים בהתנדבות  להעלאת המודעות לנהיגה 
אים להפגנות, פועלים לשינויי חקיקה בכנסת ומגייסים בטוחה. הם מבקרים בבתי ספר, בסיסי צה"ל, יוצ

רעיון מקורי להעלאת  -חכי"ם ואישי ציבור. פעם  בשנתיים, מקיימת העמותה את מבצע "צעד ותרום"
קרובי משפחתו המודעות ולגיוס כספים לפעילות ההסברה של העמותה. איך זה עובד? כל צועד מגייס את 

וחברים לתרום כסף, גם סכום סמלי, על כל קילומטר שיצעד. רעיון יפה, לא? הצעדה תתקיים ביום שישי, 
 בבוקר. תושבי יואב מוזמנים להגיע בהמוניהם.  0.22בנמל תל אביב. יציאה לצעדה ב 24.42.44

 . פרטים והרשמה -אתר אנשים באדוםהיכן נפגשים ואיך נרשמים? פרטים באתר העמותה: 

http://www.yoav.org.il/150658/%d7%9b%d7%9c%d7%91%d7%99%d7%9d
http://www.yoav.org.il/image/users/150658/ftp/my_files/eti/%D7%96%D7%91%D7%95%D7%91%D7%99%20%D7%97%D7%95%D7%9C.pdf?id=9035829
http://anashimbeadom.org/invitation2011.asp


 
 

 
 דור העתיד

לעידוד  קטבפרוי , כמדי שנה,יואב שאותרו כמחוננים להשתתףלמידי תמ 24בשבוע שעבר התחילו 
 וביחד עם . בוקר בשבוע הם נוסעים לבית הספר לרום בקרית מלאכישל משרד החינוך מחוננים ומצטיינים

פעילות לימודית חווייתית של חקר, פיתוח מיוחדת שמשלבת לתכנית תלמידים מרשויות שכנות הם זוכים 
במימון החליטה להשתתף  ינות. המועצה שכמובן מעודדת ומטפחת את מעגלי המצוסקרנות, חשיבה ודמיון
 ובל הבא...י שמתוכנו יצמח פרס הנוהלוואוכן מסיעה אותם ליום הלימודים.  אגרת החוץ לתלמידים

 
 ?על המחר מעוניינים להשפיע

הזדמנות מיוחדת לסטודנטים בני יואב המעוניינים להיות שותפים בהנהגה האזורית העתידית. מחלקת 
 בתמורהליהיי ואלי ממשכים גם השנה את פרויקט "עתודה חינוכית".  -יואב החינוך ביחד עם שותפות

. יוזמות חינוכיות שונותית ורים במנהיגות קהילתתחומים הקשו הסטודנטים מקדמים מלגת לימודיםל
. לצורך קבלת 21.42מועמדות, ה מועד אחרון להגשת מפגשי למידה והעצמה.שותפים גם ב המלגאים

 : אוסי הלחמי נירלרכזת השותפות,   בהקדם לפנות מומלץמידע על הקריטריונים ופרטים נוספים, 
p2kyoav@gmail.com  ,1188774-232. 

 
 מרות כן לכ"ןאו

כוח נשים לקידום מנהיגות נשים בישראל, קיימה בשבוע שעבר את  -המועצה הציבורית של עמותת כ"ן
. התנועה עוסקת בין היתר בהכשרת דור המנהיגות העתידי להשתתף בה אשר שמחתיישיבתה הראשונה 

  בזירה הציבורית הפוליטית והמקומית.
, , בתקווה שנשות יואב ישתתפו2242ינואר למנהיגות נשים שיתקיים במהלך  כנס נתניהת לנערכ העמותה

 .ועודנציגות מליאה, בעלות תפקידים ביישובים, נבחרות ציבור, מנהלות מחלקה, מנהלות בתי הספר  בהן:
,  ון, פרופ' רבקה כרמישותפות ליוזמה מנכלי"ת בית הנשיא, אפרת דובדבני, נשיאת אוניברסיטת בן גורי

 ורבות אחרות. בכור-הויזמן אורנה, והגליל הנגב לפיתוח המשרד ת"ילמנכ

 
 חופשת חג הסוכות

 .22.42 -42.42 תאריכיםין הבמהלך חול המועד סוכות משרדי המועצה יהיו סגורים ב
חי ירושלמי ולסייר השדות צ 232-3144422נתן בר בטל' קב"ט המועצה לניתן להתקשר  בנושאי ביטחון:
 28-8322121  בנושאים כלליים דחופים ניתן להתקשר לטל' .232-3281514

 
לא נהנו מזמן איכות עם  חודשים ארוכיםש ,דייילמשפחתי ו גם אני יוצאת במועד זה לחופשה בת שבוע עם

 .אמא
 

ָך"  ַמְחתָׂ ְבַחגֶּ  "וְשָׂ
, נוהג להתפלללא מי שגם  והסביבה.  , עם סמליו השונים, אנחנו נוהגים לשמוח עם הטבעחג הסוכותב

 . הצלחת התבואהירידת גשמים ול מייחל ומבקש
קלאות מצליחה ובאמת נשכיל ונדע אני מאחלת לכולנו שהשנה הקרובה תהיה משופעת במשקעים, בח

 הנות מהטבע המיוחד שסובב אותנו.לשמור ולי
 

 "הביטו אל האדמה, כי בה הברכה והאושר" )משה סתוי(
 

 ,בברכת גמר חתימה טובהשלכם,                                   
 הרכבי-דר' מטי צרפתי      

 ראש המועצה האזורית יואב
matti@yoav.org.il  

www.yoav.org.il 
                                231-3737548 
                                28-8322122 
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