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 בנגבה ובשדה יואב "חצי נחמה"
 את כלל מוסדות החינוך הודיע משרד הביטחון על החלטתו למגןהאחרון בדרום, סבב הטרור עקבות ב

 נגבהבקיבוץ  של משרד החינוך גני הילדיםרק זה כלולים  תחוםק"מ מעזה. ב 31בטווח  תייםהממלכ
  בהחלטת הממשלה., לצערי, אינם כלוליםעדיין  ק"מ 01 - 31בטווח שבין היישובים  .שדה יואבובקיבוץ 

 תתממש, בתקווה שהצבת חדרי הביטחון נה על הפרויקט מטעם פיקוד העורף השבוע נפגוש את הממו
 . 1131במהלך 

 
 בית המשפטצו סגירה בפסיקת 

ר האנתרופוסופי שהוקם נתן לאחרונה פסק דין שמורה על סגירת בית הספ בית המשפט המחוזי בירושלים
את בקשת בית הספר לקבל רישיון הפעלה לשנה הקרובה. בהתאם לפסק הדין הוציא  ברבדים ודחה

הקמת גם המועצה לא תמכה בלך השנים האחרונות, במהסגירה למוסד, לאלתר.  מנכ"ל משרד החינוך צו
מתוך  וך אלטרנטיביות ברשות כל כך קטנה.נבית הספר מהסיבה הפשוטה שלא ניתן לקיים מערכות חי

 . חשוב לציין, אנו מחויבים להקצות את עיקר המשאבים לחיזוק המערכות הפורמאליות הקיימותאחריות, 
 חינוכי זה או אחר, ברור לנו שכל הורה רוצה את טובת ילדיו.כל התנגדות לזרם  כי בעמדת המועצה אין

 ילדי בית הספר שיתקבלו באהבה בבית הספר "האלה". מיידית לקליטתכנו , נערכרשות שומרת חוק
 

 סיפור עם ריח
ביום רביעי, ערך תברואן המועצה, חיים טל, סיור שגרתי בשטחי המועצה. ליד סגולה הוא גילה ערמות של 

אמור לשמש כקומפוסט לשימוש חקלאי. החלקות שייכות לאגודת הפלחה של  שעל פניו ,חומר שחור
מבואות ירושלים. הריח החריף והזבובים הרבים עוררו את חשדו כי מדובר בבוצת שפכים גולמית, אסורה 
בשימוש. למקום הוזעק פקח של המשטרה הירוקה וכן נשלח דיווח למשרד להגנת הסביבה. בעלי החלקה 

, אגב, דיווחו תושבים על מפגע הריח. למחרת הגיעו באותם ימיםשעות.  04ו לטפל במפגע בתוך נדרש
בעלי המקום והחלו בפעולות הצנעת החומר בקרקע. נכון להבוקר, )ראשון( החומר טופל כפי שנדרש 

בהנחיות המשרד להגנת הסביבה. בימים הקרובים נקבל את תוצאות המעבדה, האם אכן מדובר בחומר 
 סור בשימוש. אנא גלו ערנות ודווחו לנו על מפגעים דומים.א

 
 ערכי הסביבה לצד פיתוח כלכלי - למצוא את שביל הזהב

הפועלת שנים רבות באזור התעשייה מסמיה נמצאת בישורת  RRsatחברת התקשורת הלוויינית 
חלק גלאון.  האחרונה לקבלת האישורים להעתקת מיקומה לאתר המיועד למתקני תקשורת שליד קיבוץ

פני מהתנגדות למהלך מטעמים של פגיעה סביבתית וחשש  הביעו בעברמביעים וקיבוץ גלאון מתושבי 
הציגו תוצאות ניטור קרינה ואישורים המעידים על עמידה בכל ש נציגי החברהעם גם נפגשנו קרינה. 
ה העתקת החברה תאפשר הגדלה משמעותית של מספר מקומות התעסוק , לדבריהםהתקנים

ברור שערכתי מול רשויות התכנון במחוז באר שבע, התכנית מחויבת ב . הפוטנציאליים לתושבי המועצה
לסקר קרינה בדבר טווחי בטיחות לבריאות הציבור. כל מסמכי התכנית, לרבות הסקר, מופקדים בארכיב 

, בהליך רשמי ה צדינמועצה האזורית יואב אה. אף על פי שלשכת התכנון בבאר שבע וניתנים לעיון הציבור
 .ערכי הטבע והנוףבריאות הציבור, בצע על פי חוק, תוך שמירה על שהכל יתאנחנו נעמוד על כך 

 
 סיורי משטרה ו"סיירת הורים" ב'צפית'

בני נוער באזור תחנות ההסעה  , שלבעיקר בשעות הלילה ,לאחרונה אנחנו עדים לתופעה של התגודדות
כן, גם בקבוקי אלכוהול. אנחנו לא ...במקום אשפה ו ובהם הושאר. היו מקרים 'צפית'של בית הספר 

 התופעה.  למיגורמספר פעולות הוחלט על נאפשר פעילות מסוג זה במקום ועל כן 
השוטר הקהילתי נערך לקיום סיורים משטרתיים תכופים, גם "סיירת ההורים" תיכנס לפעולה. בימים אלה 

להכין תכניות של ה ואחרים קת ילדים ונוער במתנ"ס, מצילהחלו גורמים רבים בהם אנשי חינוך, מחל
  מניעה וטיפול במפגע.

 
 בטיחות בדרכים

צגנו שורה של וה (מע"צעם צוות מקצועי בכיר של החברה הלאומית לדרכים ) בשבוע שעבר נפגשנו
מקרה . בכל נדרשת התערבותםאורחינו הסכימו כי בחלק מהמקרים  ברחבי המועצה. ליקויים בטיחותיים

 . או תקציב אין עדיין התחייבות ללוחות זמנים
, המיועד לכולנו, ניתן להתקשר ולהתריע על 2120*מאנשי מע"צ למדתי על קיומו של "קו חם" שמספרו 

 מפגעים, מטרדים וליקויים בכבישי מע"צ.
 



 
 

 נפרדים, אבל לא שוכחים. 
ך שנים רבות, קיבל לפני כשנה פנים , מוסד מרכזי שליווה אותנו במשבכפר מנחם מוזיאון השפלה""

  חדשות ושינה את ייעודו.
, אשר חזונו היה להקים מוזיאון עם דגש על חינוך מוזיאלי. ז"ל משה ישראל 3531את המוזיאון ייסד בשנת 

 בית חינוך לרבים. במשך שנים יחד עם משה ישראל היו שותפים רבים מכפר מנחם והבית הווה 
גר והייתה דילמה מה לעשות במתחם עד אשר נפלה החלטה להמשיכו כבית בצוק העתים המוזיאון נס

 "האלה". ספר היסודי החדשהוכיום הוא הבית הראשון של בית  חינוך
בין הדוברים , רבים הקשורים בדרך זו או אחרת לפעלו של המוזיאוןמשפחתו ובטקס הסרת הלוט נכחו 

 בר בשבחם של מקימי המקום.שדי טריינין רניהתארח 
עם שאינו יודע את עברו, ההווה שלו דל ועתידו לוט יגאל אלון6 "לי בחרתי לצטט את סיכום שהמילות ב

 ".בערפל
 

 לרצחשנים  61
טקס מרגש ומכובד שהכינו  .שנערך בצפית לזכר ראש הממשלה יצחק רבין ז"ל,  השבוע השתתפתי בטקס

ן ספק שזהו אירוע קשה אך מכונן בני הנוער ולא הכירו את האיש. ברמה האישית, שנים אחורה, אי
בהסטוריה של מדינת ישראל ומראה עד כמה חשוב השלום בתוך הבית ובין אדם לחברו עוד לפני 

שפותרים את בעיית הסכסוך עם שכנינו. ואולי זהו המסר החשוב ביותר שנוכל להעביר לדור החדש 
 ונשמור עליו מדור לדור.

 
 אמץ חבר

משותפת לנו ולחמש מועצות נוספות. במכלאות ווקמת בבאר טוביה לאחרונה ביקרתי  בכלבייה הממ
ר לפרק זמן  כלבים רבים, שממתינים לבעליהם שיבואו לקחתם לאחר שנלכדו משוטטים או הושמו בהסג

חרץ. יגורלם  ולאכלבים חמודים רבים ללא בעלים שממתינים לבית חם שיאמץ אותם, ידם ראיתי מוגבל. ל
 .14-4115410לבצע חיסונים כמעט מדי יום,  גם לידיעתכם, בכלביה ניתן

 
 יש כתובת לתלונות הציבור

, נכנסה לאחרונה לתפקידה ובמסגרת זו היא רותםמבקרת המועצה ונציגת תלונות הציבור, עו"ד ליאת 
 r@yoav.org.illiat  ,4111310-14ממונה גם על קבלת תלונות הציבור. להלן פרטי ההתקשרות עמה6 

  .מליאת המועצהבקרוב נפרסם באתר המועצה את נוהלי הפניה המלאים, לאחר שיאושרו על ידי 
 

 קורס שלישי לגיל השלישי
ומיועד  ,השלישי ,בעקבות הצלחת שני המחזורים הראשונים פתחנו השבוע את קורס ההכנה לפרישה

. ההיענות כרגיל גבוהה. סדרת המפגשים תעסוק בנושאים לתושבי כפר מנחם, כפר הריף, רבדים וקדמה
. למעוניינים של תחומי העניין שעומדים לשרותם שמעניינים את ציבור הפורשים לגמלאות והמגוון העצום

 14-4111314להצטרף, פרטים במתנ"ס, מחלקת הותיקים6 
 

 בות לתושבי יואמלג
אנשי חינוך ועוד. בחלק , מצטייניםיוצרים, את כל רשימת המלגות לסטודנטים, ריכזנו    באתר המועצה

 ההזדמנויות לסיוע.ולמצות את מהתכניות יש להגיש את הבקשות עד סוף החודש, מהרו להתעדכן 
 
 

 יל("פסימיסט רואה בהזדמנות קושי. אופטימיסט רואה בקושי הזדמנות" )צ'רצ'
 

 שלכם, 
 הרכבי-דר' מטי צרפתי        

 ראש המועצה האזורית יואב
matti@yoav.org.il  
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