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 הסלמה באזור הדרוםקולות 
לשמחתנו לא היו , אך חוו אזעקות שלנו יישובי המועצהרוב . באזורנו הסלמהושוב אנו מתמודדים עם 
עם רשות חירום הייתה בקשר הדוק המועצה לאורך כל תקופת ההסלמה נפילות בשטחי המועצה. 

ומשרד החינוך תוך מאמץ מרבי לשמור על שגרת החיים  עורףפיקוד ה ופעלה בהתאם להנחיות לאומית
בגל הנוכחי הצלחנו להשיג אישורים להפעלה כמעט מלאה של מערכות הגיל הרך של התושבים. 

ששוב הוכיחו את  םייישובהיצוותי החירום בישובים. עכשיו עם שוך ה"קולות" זה הזמן להודות ל
 עובדי המועצה שנערכו במהירות לכל תרחיש.חיוניותם ומסירותם לקהילה ביואב וכמובן ל

 
 יחד קהילה ביואב

 שלב  אף ובימים אלו מסתיים הסתיים שלב הראיונותנמצא בעיצומו.  התהליך האסטרטגי
 גיבוש החזון,  י לצורך עיבוד הממצאים,ועדת ההיגו שנית תתכנסבקרוב  המפגשים ביישובים.

 תמונת העתיד והיעדים האסטרטגיים. 
 

 וחוסן קהילתי ניציפאליתקציב מו
ישובי יואב מתמודדים עם מצוקה תקציבית שמקשה על ההתנהלות השוטפת. יהוועדים המוניציפאליים ב

אני שמחה לבשר שמליאת הצורך כמובן מוכר, אבל לא תמיד ההתכנות התקציבית לסיוע אפשרית. 
 .2282ובים לשנת אישרה, בישיבתה האחרונה, הכפלת התקציב המוניציפאלי השוטף ליש המועצה

 
 יצירה ישראלית

ליהיי ואלי קול קורא בנושא  - בתחילת השנה פורסם ע"י מחלקת התרבות של מתנ"ס יואב ושותפות יואב
"יצירה ישראלית". הפרויקט הציע לתושבים להגשים חלום קטן ולשלוח אלינו תוכנית תרבותית של יצירה 

פרויקטים מקסימים של נשים ו ארבעה ישראלית לישוב. מתוך שלל התוכניות שהוצעו נבחר
בנושא שיריו  נפלאהרוע הראשון התקיים בבית ניר עם הצגה ימרבדים, בית ניר ,נגבה וגת. הא....חולמות

 ח.נ. ביאליק בביצוע תאטרון הקרון. בהצגה נכחו ונהנו תושבים רבים מרחבי המועצה. אנו ממשיכים...
 

 רחוק מהעין וקרוב ללב 
 חדשים.ה המשרדילרווחה המחלקת  בשעה טובהפור השירות עברה במסגרת התאמת ושי

המשרדים ממוקמים במתחם האחורי של המועצה בפינה שקטה ואינטימית כפי שמתאים ונכון יותר 
 דרכי ההתקשרות למחלקה נשארו כשהיו.למתן שרות זה, כך אנחנו מאמינים. 

 

 שמחים שהתקשרתם
 עודכנו ושודרגו. מענה הקולי במועצה רת והבמסגרת שיפור השירות לתושב, מערך התקשו

את מעביר ושעות  22מועבר הטיפול למוקד הפועל  במחלקות ובמרכזיית המועצה באין מענה
לכל מקרה דחוף או חירום בתחומי  מיידי מענהגם . המוקד נותן מחלקותלהמשך טיפול ב הודעותה

 ותחבורה.  בטחון, בטיחות, גניבות, שיטור קהילתי, ביוב ומים, תברואה
 

 ברוך שעשני אישה
גלאון לארוחת בוקר מפנקת המועצה שהתארחו בקיבוץ  ותיקותאירועי יום האישה נפתחו במפגש 

ים נוספים מתוכננים תה אחת מנשותיו של גואל רצון.  מפגשימי שהי של אלה גולן הרצאה מרתקתול
גש ומטעמים לבטן וללב בערב ביוזמתם הברוכה של המתנ"ס ופורום נשים ביואב. יהיו שם הומור, ר

 ועצה. מיצירות כפיהן של נשות המ כולם דוכנים שוניםשישולב בהיוצרת והזמרת קרן פלס  עם
 

 חכ"לייק
 -רכות לחברה הכלכלית לפיתוח יואב על דף הפייסבוק החדש שלה, שכתובתו ב

m/hakal.yoavhttp://www.facebook.co  " לקבל עדכונים על הנעשה בחכ"ל  ניתןקטן  "לייקבפעולת
 .בין השאר גם על מכרזים המתקיימים באזורנו ,ובמועצה בכלל

http://www.facebook.com/hakal.yoav
http://www.facebook.com/hakal.yoav


 
 
 
 
 

  פעילות לא חקלאית – פל"ח
 נחלה, סגולה  –בהכנת תוכנית המתאר של יואב לפל"ח בשלושת מושבי המועצה  עסקנו לאחרונה

כנה ע"י החברה הכלכלית בשיתוף הנהגות המושבים ונציגי הציבור, ובכל מושב תוכנית הוה וכפר הריף.
הוגשה בימים האחרונים  התוכנית הוגדרה רשימת פעילויות המתאימה לאופיו ולחזונו של הישוב.

כיום להקמת  הנדרשים הסבוכים את ההליכים מאד אישור ע"י המחוז יקצר. לוועדת התכנון המחוזית
 הקיימים. מהעסקים ניכר הסדרת חלק ויאפשר במושבים,פעילות לא חקלאית 

 

 צבע אדום והערכות חירום 
לתרחיש המכיל מענה הצגנו לפיקוד העורף בעיצומה של התנהלות בחירום,  ,88.3.82  ביום ראשון

ראת יום זה בעת חירום. לק ל רשות מקומיתאמורה להתמודד כאת האיומים והמטלות עימם בתוכו 
 ציבור,למידע  חינוך, מטה, בטחון,) רחבת היקף על ידי כל מכלולי המועצה נעשתה עבודת מטה

 בעת חרום תפעל המועצהזו  תוכנית. על פי כוח אדם ומתנדבים וטיפול באוכלוסיה( לוגיסטיקה,
  רותים לתושביה.ישו מענה ולתתותוכל להמשיך 

 
 וצבע ירוק

 בעיתון מעריב מספרת כי "לראשונה: ישראל לפני אירופה במיחזור בקבוקים".  ידיעה חביבה
בהמשך השורות אפשר לקרוא בגאווה רבה כי מועצה אזורית יואב דורגה במקום השני בארץ מבין 

 המועצות האזוריות. 
 

 המען: אל עזי 
באופן ישיר אלא בדרכים עקיפות  ופתרונות שונים. לאורך כל שנות קיומו לא קיבל הישוב אל עזי דאר 

הדואר, ואכן, בימים אלו בשעה טובה הותקנו תאי דאר בישוב ובקרוב  רשותב לכיש אזור מנהלפניתי ל
 יוכלו תושביו לקבל את הדואר ישירות אליהם כמקובל בכל ישוב מוכר במדינת ישראל. 

 

 כן לחינוך
צון לחינוך איכותי. הצוות שהוקם מתקדם בבחינת הנושא, תודה לכל התושבים הפונים ושותפים לר
ומכאן  מאיבחודש  בהנהלה יוצגו הועדה המלצות ממצאיהדילמות והמשמעויות של גודל הכיתות. 

 נצא להתארגנות בהמשך. 
 

 עת לרקוד ועת לספורט
ואילו  23%  -המועצה מגיעה ל  ילדיהידעתם? סה"כ השתתפות בחוגי המחול מתוך כלל 

 .  24%  -תפות בחוגי הספורט השונים מגיעה ל ההשת
 העיקר הבריאות לכולנו! הספורט והמחול בגוף ובנפש.

 
 ליבי ביואב ואנוכי בצפון

 , מתגעגעת....והחוויה אינה קלה קרהפולין 
 
 ".עתיד, להאמין בהווה, לחיות את העברלזכור את ה"

 אבא קובנר

 שלכם, 
 הרכבי-דר' מטי צרפתי      

 ראש המועצה האזורית יואב
matti@yoav.org.il  

www.yoav.org.il 
                                252-5454381 
                                21-1522022 
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