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 קהילה ביואב –יחד 
ובקרוב יתכנס צוות 

השניה ההיגוי לפגישתו 
לקידום התכנית. ניתן 

ערוצי  להתעדכן בכל
   -של המועצה התקשורת 

 באתר, בדף ובעיתון. 
 

 מצדיעים לחינוך 
במחצית חודש מרץ 
התקיים ערב הוקרה 

לצוותים החינוכיים 
ב"שדות יואב" ו"האלה". 

ן מתוך אמונה הערב אורג
וידיעה כי הביטחון 

האמיתי של הקהילה ביואב מצוי בערכי החינוך שבתי הספר מובילים במחויבות אין  קץ, יצירתיות, אהבה, 
התמדה וחריצות רבה. אשרינו שיש לנו מערכת חינוך כזו שכל שכנינו הקרובים והרחוקים מתקנאים ורוצים 

 שילדיהם ונכדיהם ילמדו בה.
 

 חיםמתרחבים וצומ
 בנים חוזריםלט לקלוט הוחלאחר תהליך ממושך של דיונים בנושא הצמיחה הדמוגרפית בכפר מנחם 

ובשעה טובה יצאו לדרך. ביום שישי האחרון, שמחתי להיות נוכחת בהגרלה שהתקיימה  לחברות מלאה
כרות המשפחות שהצטרפו. ברוח דומה, באותו יום שישי התקיים ברבדים הפנינג של ה 04בקיבוץ בין 

 ומפגש עם המשפחות המיועדות להגיע ולבנות את ביתן בהרחבה שבפתח. 
 

  RR-Satתחנת אנטנות ע"י חברת 
 הסמוך זיתא באתר אנטנותה תחנת הקמת ושאן בו נדון נגלאו תושביבשבוע שעבר השתתפתי במפגש עם 

 קרינה לחקרעצמאי  מומחה דר' רונן הראובני, החברה של התפעול ל"סמנכו ל"מנכן נכחו דיוב. לקיבוץ

 . יואב ל"חכ ל"ומנכ, שורק בנחל גרעיני למחקר מהקריה
  .מועצהשטחי הלהחברה  את שהביאה האירועים לאורך השנים הוצגה בפני התושבים השתלשלות

 לתחנה למעשה , הוא הבהיר כישונות ממסר תחנות י"ע הקרינה פליטות נושא את הסביר הראובני' דר
 המשדרים י"ע המיוצרת הקרינה וכל מאחר זאת בקיבוץ הקרינה לרמות תרומה כל תהיה לא  המתוכננת

   .המשווה קו מעל קבועה בנקודה הנמצאים הלוויינים לכיוון דקיקה בקרן משוגרת
 , הקיבוץ על מוסכמות שיהיו קרינה בדיקות של מתווה לכלהציגה את פעילותה והביעה נכונות  החברה

 . יבוץבק קבועה ניטור תחנת ואף תקים
 . חשובות סוגיות והעלו שאלות ששאלו ותושבים חברים 04-כ שתתפובו ה דיון התפתח ההרצאות לאחר

 מוגדר אתרהו, הציבור את לסכן העלולות קרינה פליטות איןכאשר  התחנה הקמת את למנוע ניתן האם יהיה

 להרתיע כדי ולו לתכנית התנגדות לשקול ישיחד עם זאת  ?הארציות המתאר בתוכניות שידור למתקני כאתר

 . נחרצות המועצה תתייצב שמולו דבר, קרינה פולטי שידור מתקני לאזור להכניס לנסותמ נוספים גורמים
  .דרך בכל נסייע במועצה אנחנו, RR-Sat מול ומתן משאל צוות קיםה גלאון קיבוץ

 

 ל ברקאינח
מועצה. ברוב ימות השנה הנחל אכזב, נחל ברקאי הוא אחד מיובליו של נחל לכיש הזורמים אצלנו בשטח ה
  , בשיתוף גורמים נוספים,אך בתקופות ברוכות גשם, כמו השנה, הנחל זורם בעוז. אנו פועלים

להכנת תכנית לשיקום הנחל הכוללת הסדרת התוואי והסדרה נופית של גדותיו. אין ספק כי התברכנו באזור 
 המלא לרווחת תושבי המועצה ותושבי המדינה בכלל. בעל פוטנציאל גדול ועשיר ופנינו נשואות למימושו 

 



 

 
 רישוי כלבים

אגרות במסגרת שיפור השירות וההתייעלות יישלחו בימים הקרובים לכל תושבי המועצה בעלי הכלבים 
באמצעותן ניתן יהיה להקדים ולשלם עבור החיסונים ולחסוך את ההמתנה בזמן שהוטרינר מגיע לחסן  רישוי

 מאי התפרסמו באתר. –מועדי חיסונים לחודשים אפריל בישובים. 
 

 שפעת
ים. וטרינר התגלתה שפעת העופות במועצה סמוכה ואנו נדרשים לכללי הסגר מונעים, הנוגעים בדבר מיודע

 לציבור מטעם משרד החקלאות. דף מידעהמועצה נמצא בקשר עם הרשויות הרלוונטיות. הועלה לאתר 
 

 באיכות הסביבה עסקינןאם ו

 שהועלתה גם  במצגתה בתחום והנושא הוצג בישיבתה ימליאת המועצה בקשה ללמוד על העשי
 . נושאים רבים נמצאים על סדר יומה המחזור אחוזי של היפות התוצאות על ברכה המליאהלאתר. 

ת חג הפסח נערכה אף מחלקת . לקראנושאהלוואי וכל תושבי יואב יצטרפו לפעילים ב ,של הועדה
   .פינוי אשפההתברואה לתגבור 

 

 איך השירות?

עובדי המועצה בנושא מתן שירות איכותי  סדנה מרוכזת לכלל 2..2 –במסגרת שיפור השירות התקיימה ב 
מתהליך אשר מטרתו בין היתר לייצב סטנדרטים למתן השירות של עובדי לתושב. סדנה זו מהווה חלק 

המועצה לתושבים. שירות איכותי מהווה מרכיב בסיסי ומשמעותי בתחושת שביעות רצון התושבים וכן 
 כל אחד מעובדי המועצה. משמש כחלק חשוב במקצועיותו, אחריותו ותפקודו של

 

 קול קוראת 

 בשיתוף עמותתביוזמת פורום נשות יואב ו נגבהמועדון קיבוץ " בנשים התקיים "כנס מנהיגותלפני כשבוע 
משפיעות על השיח הציבורי וובילות מתפקידים ציבוריים, הנושאות בבכנס השתתפו נשים ". כוח  נשים" -כ"ן

ידע, . התכנית תיתן ביואב  "תוכנית  מנהיגות  נשים"  ח באפרילבתחומים שונים. בהמשך לכנס זה תיפת
 . בקהילה שלנועתידיות ת ת לרואות עצמן כמנהיגויוכלים ומיומנו

 

 נפרדים מעמירם דרמן ז"ל

מועצה אזורית יואב ישוביה ותושביה, אבלים על מותו בטרם עת של עמירם דרמן ז"ל, אשר שימש שנים 
הפיתוח  רבות כיועץ המועצה לתכנון ואף ערך את תכנית המתאר של המועצה, ליווה מקרוב את כל תהליך

  היה יקיר וידיד לרבים. את תכנון הקיבוץ המשתנה.בהרחבות הקהילתיות של המועצה ו
 יהיו פועליו לזיכרון ונחמה. 

 

 אביב הגיע פסח בא
ואירועים לילדים, לנוער ולכל  מגוון פעילויותמתנ"ס יואב לא יתן לכם לנוח רגע אחד בחופשת הפסח עם 

שית והפעם למופע וכניסה חופ חינםת ביוזמת משרד התרבות והספורט נהנה מהצגהחופש  המשפחה. גם
באתר , על כל אלה ניתן לקבל פרטים וניווט, ספורט מחנה ,שמורת המסרקב טיול אביב ".טררםשל להקת "

 . המועצה
ובצפית נחגג חג הפסח והאביב בשבוע שעבר עם התגייסות סיירת ההורים אשר מקפידה להיות נוכחת 

 הקהילה והתרבות שלנו בדרך של נוכחות ואכפתיות.     ולסייע בשמירה על ערכי
 

 שלכם, 
 הרכבי-דר' מטי צרפתי      

 ראש המועצה האזורית יואב
matti@yoav.org.il  

www.yoav.org.il 
                                154-5.5.205 
                                15-5511012 
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