
 
                                                    

 5122דצמבר  52 ראשון יום  
  .חג מלא אור, ולא רק של נרות חנוכה

של מעטים נגד רבים וחלשים נגד  ןניצחוהחנוכה, הוא חג מאד משמעותי בחיי העם היהודי, הוא מסמל  חג
 . ומוקיחזקים, מציאות שעם ישראל מתמודד עמה במשך כל שנות 

 
 נר ראשון לכבוד הוותיקים

ביום שלישי, נר ראשון של חנוכה נערך ערב הוקרה לוותיקים במסגרת 
חודש האזרח הוותיק.  את הערב יזמה מחלקת הותיקים של המתנ"ס והוא 

כלל מופע של האמנים ישראל גוריון, שולה חן ויעקב בן סירא. שמחתי על 
בבניין קהילת יואב והמדינה. ההזדמנות להודות לוותיקים על תרומתם 

המפגש התרבותי התקיים בחדר האוכל בכפר מנחם שהתגייס לארח, 
 ההשתתפות הייתה רבה באווירת חג טובה ונעימה.

 
 ותכניות עבודה 5125תקציב 

אושרו. המליאה נתנה ברכתה לתהליך  2102ישיבות ההנהלה והמליאה מאחורינו, תכניות העבודה ותקציב 
מוניציפאלי קהילתי. יעדים נוספים יעסקו בחוסן הקהילתי, בשיפור רמת השירות במועצה,  אסטרטגי לפיתוח

 שיפור איכות הסביבה, פיתוח כלכלי, תכנית אב למבני ציבור וכמובן קידום ופיתוח מערכות החינוך.
 

 קהילתי -תהליך אסטרטגי לפיתוח מוניציפאלי
הארוך. ההתמודדות העיקרית שתעמוד בפנינו  בחשיבה מערכתית לטווח מחויביםבשנים הקרובות אנו 

תהיה השלכות הגידול הדמוגרפי על הישובים, התושבים והמועצה. התהליך האסטרטגי יבוצע תוך שיתוף 
 הציבור )הנהגות הישובים, בעלי תפקידים ותושבים( ומנהלי המחלקות ועובדי המועצה. 

ולות הצוות המקצועי והמסור של עובדי המועצה אני מאמינה מאד בפוטנציאל הרב הטמון בקרב הציבור ויכ
לבנות יחדיו קהילה מאוחדת חסונה ואיכותית, לשלב כוחות וידע וליצור תשתיות חזקות וטובות לעתיד 

 המועצה האזורית יואב )כתבה על התהליך ב"כאן יואב" היוצא בקרוב(.
 

 מרכינים ראש 
היחידה להנצחת החייל לצורך בחינת הצרכים לאחרונה התקיימה פגישה עם מפקחת הבינוי הארצית של 

שלושה ישובים שעמדו של ישובי המועצה. לאחר סיור שנערך בתחום המועצה נבחרו ע"י היחידה 
גלאון, רבדים וסגולה. בשיתוף נציגי הישובים הוסכם על הצבת  –בקריטריונים הנדרשים. הישובים הם 

גשם מתוכנן לסיים  ואם לא יהיה אושרכרון. התקציב כבר לוחות הנצחה בחדרי ההנצחה או במקומות זי
 .עד סוף החודשהביצוע 

 

  52-ההמאה  –אהבתי  
על   ולקבל מידע יצור קשר, לשאולהצטרף לחברות, לוכולם מוזמנים ל פייסבוק פתחה דףקת החינוך מחל

 המתרחש בחינוך במועצה.
", כרגע 20-התאמת מערכת החינוך למאה הלשמחתנו בתי הספר היסודיים שלנו תוקצבו במסגרת פרויקט "

מקרנים, ) ציודוהתקנת אינטרנט. בהמשך תתבצע רכישת לחיבור בתי הספר היסודיים לתשתית אנו נערכים 
 (.וכד' מחשבים ניידים למוריםמסכים, 
         

 דואגים לביטחון
בשעה טובה הסתיימו פרויקטים במספר ישובים וקיבלו את אישור מהנדס פיקוד העורף. העבודות שבוצעו 

כמו כן שוקמה  ,רשת ישנה בגדר מרותכת והחלפת גדרהיו שיקום תאורת גדר, החלפת גדר אלקטרונית 
פרויקטים  קידום להמשךדרך בטחון ממצעים לדרך אספלט. אנו תקווה שגם בשנה הבאה נשיג תקציב 

 לטובת בטחון התושבים.
 
 
 
 
 
 

http://he-il.facebook.com/people/חינוך-מועצה-אזורית-יואב/100001558793445


 
 
 

 מנהל מקרקעי ישראל...יואב
אנשי  השבוע נפגשנו עם אפרת שטראוס, מנהלת מחוז ירושלים והדרום במנהל מקרקעי ישראל, ועם

פגישות אלו הנהגנו במטרה לתת שרות של המועצה על מנת  היחידות החקלאית, הפיתוח והתכנון במחוז.
אחת לרבעון במועצה  . הפגישות מתקיימותתהיישובילקדם סוגיות תכנוניות וסטטוטוריות מהותיות ברמה 

 או במנהל, בפגישה הפעם השתתפו נציגי גת, בית ניר, בית גוברין, נחלה וסגולה. 
 

 שומרים על הנוף
באזור קדמה מצוי אתר לכריית חרסית אשר עבודות הכרייה בו מבוצעות ע"י חברת נשר. בעבר לא שוקמו 

ום בו השטח המופר מהווה מטרד נופי ובטיחותי. לכן, המועצה שטחי הכרייה עם סיום העבודה ונוצר מצב עג
המחוזית לתכנון ובנייה התניית מתן היתרים  המהוועדהתנגדה לבקשה של הרחבת שטחי הכרייה ודרשה 

 בהחזרת המצב לקדמותו עם תום העבודות.
שיקום השטח הועדה קיבלה את התנגדות המועצה והורתה למגישי התכנית להוסיף הנחיות ברורות לגבי 

 בתום הכרייה והחזרת האתרים לייעודם המקורי. 
 להערכתי החלטה זו הינה בעלת חשיבות סביבתית מהמעלה הראשונה הן לאזורנו והן למדינת ישראל. 

 
 חלוקת ערכות מגן  -שלא נזדקק! 

לאחר שהתברר כי משפחות רבות לא מימשו את זכותן לקבלת ערכות מגן, הגענו להסכמה עם פיקוד 
העורף ודואר ישראל לפתיחה חד פעמית של תחנה לחלוקת ערכות מגן )סניף דואר נייד ותחנת חלוקה( 

לשמחתנו תושבים רבים ניצלו  ,20.02.00-ביום ד' ה ,אור-בבית גילהתחנה נפתחה לתושבי המועצה. 
 ערכות!  0111הזדמנות זו ונלקחו 

 
 הדרת שינה –הדרת נשים 

לאחרונה אנו עדים לתופעה המדאיגה של הדרת נשים בפורומים ואירועים שונים בארץ, טיפה ועוד טיפה 
שמועה ועוד שמועה והעניין הולך ומתרחב. אני באופן אישי, ללא תלות מגדרית, חושבת שעלינו למגר את 

)כח נשים( קיימה ביום שישי האחרון כנס מחאה  התופעה, לא לעבור לסדר היום, ולא לשתוק! תנועת כ"ן
 . תושבים מיואב ואפילובהשתתפות נבחרות ציבור מכל הזרמים, עיתונאיות 

 
 מרכזי מחזור בכפר הרי"ף

בכפר הרי"ף החליטו לקחת את מרכזי המחזור בידיים ומתוכננות מספר פעולות לקידום הנושא בעזרת 
וחידוש פני המרכזים ע"י הנוער, ייבדקו פתרונות  מימון ושיתוף פעולה של המועצה. בין היתר יתבצעו נקיון

 למחזור של אביזרי חקלאות, מתיחת פנים למיכלי המחזור ובהמשך אף תכנית חינוכית סביבתית בישוב. 
 

 פיתוח בהרחבות
החברה הכלכלית נכנסה להמשך עבודות  לאחרונה, לאחר השלמת מספר גדול של בתים בהרחבת בית ניר,

שישה רחובות ייסללו באספלט כדי  ה רחובות יפותחו במלואם, כולל מדרכות וגינון.הפיתוח במקום. ארבע
לאפשר גישה נוחה למשתכנים גם בחודשי החורף, השלמת הפיתוח ברחובות אלו תתבצע רק לאחר 

שני המתחמים יחוברו בכביש ותרוצף המדרכה באזור הכניסה. הפיתוח יאפשר  השלמת רוב הבניה בהם.
 חם הישוב. בים הן לבתי ההרחבה והן למתגישה נוחה לתוש

והן צפויות להימשך מספר שבועות. לאחר סיום העבודות בבית ניר ₪ אלף  011-היקף העבודות מוערך בכ
                                חם.נעבור להשלמת הפיתוח בהרחבת כפר מנ

 
 "כל אחד הוא אור קטן, וכולנו אור איתן"

 שרה לוי תנאי   

 שלכם, 
 הרכבי-דר' מטי צרפתי      

 ראש המועצה האזורית יואב
ti@yoav.org.ilmat  

www.yoav.org.il 
                                150-5656505 
                                15-5511012 
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