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 יחדקהילהביואב
המועצה בנושאי הליבה של  על של-הצוות המצומצם ניסח הצעה למדיניותהסתיים שלב המיפוי, 

ת היגוי שנייה ועד התכנסה 5.1 -ב  כתשתית. שימשוהממצאים, נושאי התכנית וחזון המועצה  ;התכנית
נמשיך בתהליך בצוותים מצומצמים. ודנה בעיקרי הממצאים והמסקנות., ובקרוב  לתכנית האסטרטגית

  http://www.yoav.org.il/150658/%d7%aa%d7%95ניתן לעקוב באתר האינטרנט של המועצה 
 

 ביקורתכוננות
דת משק לשעת וערשות חרום לאומית )רח"ל( ופיקוד העורף ערכה בקורת כוננות לו 21.4.52בתאריך 

קותיה לעבור משגרה לחרום, נבדקו קורת נבדקה מוכנות המועצה על מחלבבי. חרום )מל"ח( של יואב
 תיקי התכנון של כל בעלי התפקידים וראשי המכלולים השונים.

הן פיקוד העורף והן רח"ל שיבחו את רמתה הגבוהה של ועדת המל"ח שלנו, מקצועיותו של קב"ט 
 הכנה לאורך השנים ולקראת הביקורת. המועצה ואת עבודת ה

מחזקים את תחושת הביטחון ביכולת  2152ביקורת זאת בשלוב המענה לתרחיש הייחוס לחרום ממרץ 
 המועצה לתת שירותים לתושביה בעת חרום.

 שנשאר ברמת ביקורת ושלא נזדקק.


הנהבאההרכבת
מבנה התחנה, חניות  .הרי"ף בתחנת כפר תת קרקעיהמעבר ההרציפים וא' בו נבנו שלב הסתיים 

. ממשרד התחבורה באשור תקציבי שטרם התקבל המותנה ב'בשלב  להתבצעאמורים הגישה הוכביש 
צפויה  המועצה הרי"ף, בקשת כפר תחנת תקרא התחנה כי ביקשתיחזרתי ובפגישה עם מנכ"ל הרכבת 

 ל רכבת ישראל.ש שמותה בוועדת לעלות לדיון
 

קריהיפה
כוונה לקדם את טיפוח וחזות היישובים ובתי הספר, המועצה מעודדת השתתפות כמדי שנה ומתוך 

בזכייה לכל ₪  5,111בתחרות קריה יפה. ההשתתפות תעשה בהחזר דמי ההרשמה ובמענק של 
 כוכב. מומלץ להירשם ולהשתתף.

  yafa.org.il/hebrew/article.aspx?item=683-http://www.israel :קישור לאתר


תוליםוכלביםח

לצד הגעת התשלומים למחלקת ( 10-0111014טרינרית והמחלקה הו) עיקור חתולי רחוב מבצעהחל 
למפרע נותן את אותותיו  ההסדר החדש והיעיל של תשלום אגרת רישיון. עבור חיסוני הכלביםהגביה 

 הטובים. 


 מגרשורדון

בורדון  בשעה טובה הושלם שיפוץ המגרש המשולב
 לרווחת תושבי הישוב .

 בריאות!הספורט וה לחיי
 

 אורחחייםבריא
 באורח חיים בריא במועצה. הצוות צוות שיעסוק הוקם 

מנהלי מחלקות החינוך והספורט ורכזי החינוך  את כולל
יגבש הגופני של בתי ספר. הצוות ייפגש פעמיים בשנה ו

במגוון פעילויות אורח החיים הבריא להטמעת מדיניות 
ניתנו לכל גני החובה  כברפרוייקט הבמסגרת  .במועצה

שעות הדרכה בנושא חינוך גופני ועתה משודרגות פינות 
 .החינוך הגופני בגנים עם ציוד חדש

http://www.yoav.org.il/150658/%d7%aa%d7%95
http://www.israel-yafa.org.il/hebrew/article.aspx?item=683


 

 חינוךליישום
ופועלת  3-6 הילדים בגילאי לכלל. המועצה נערכה למתן מענה 2152חוק חינוך חינם יחל מספטמבר 

הפעלת הגנים תהיה בהתאם כמובן ש. החינוך להשגת תקנים ורישוי כנדרשבימים אלה אל מול משרד 
 וכנדרש על פי החוק. 

מיושמת ממש בימים אלה והכספים יועברו  לגנים בישובים 3-6תוספת תקציב לגילאי לההחלטה 
שובית חינוכית ימעודדת יוזמה ואחריות י ומחלקת החינוך . המועצה2152לישובים עד לסוף קיץ 

 ומאמינה שבמאמץ משותף ואיגום משאבים ניתן את הטוב ביותר לילדנו. 


 תחנתניטור
תחנת ניטור סביב תחנת הכוח בנושא הקמת  במשרד להגנת הסביבהבשבוע שעבר התקיימה ישיבה 

ציג הועדה לאיכות הסביבה ותושבים למען יואב, עם נ ,יתואם סיור מקדיםסיכום העל פי . אנרגיה דליה
 לאיתור מקומות מתאימים להקמת תחנת הניטור.


 עצמאותביואבגגנוח

גני המועצה פקדו את מצודת יואב וחגגו שם טקס יום 
עצמאות, היה מרשים ומהנה. סיומו צוין בהפרחת יונים 

 באוויר. 
. ובייםיישבים מיישובי המועצה ציינו את החג באירועים ר

אישית, זכיתי להתרגש ולשיר בגבעת תום ותומר יחד 
עם מאות משתתפים. מסתמנת מסורת בה הפוקדים את 

  הגבעה מסיירים וממשיכים בשירה ארץ ישראלית.


 תמידל...קפהעםמטיומוזמנים
חלפה שנה  עם מטי בנושאים שונים, שיחה בגובה העיניים, שאלות, בקשות, תגובות ועוד. כוס קפהעל 

למפגש הבא המתוכנן התמלאו כל המקומות מאז נבחרתי ולשמחתי רבים מכם מגיעים למפגשים איתי. 
 אשמח לראותכם! .יוני 21 –רשם ל יאך אפשר לה –


 גינהלימזמינה

ינה ללמידה חקרנית פעילה שתהווה מרחב צומח ובית גידול לחיות בר, גהוקמה ב"שדות יואב" 
 חינוכית בית ספרית מתכנית פעולה חלק. הגינה מהווה ציפורים, פרפרים, זוחלים חרקים  ועוד

 .שמירת איכות הסביבהמידים בנוגע לליצור מודעות ושותפות בקרב התל שמטרתה
בסופו תתקיים ומו מפגש חשיפה להורים וילדים ילדי ההנהגה הירוקה יקיי ,בחצר ביה"ס הוקצה שטח

 .יוקם צוות הורים שיהיה שותףו ים. במהלך השנה יתבצעו עבודות חקר בגינהשתילת הצמח
  .תקציבי פנתה לסיועאף מחלקת החינוך עדכנה את איגוד ערים לאיכות הסביבה על היוזמה ו


 "תלמיד כי סרח, נשלח אל ביתו של פינס, אט אט התקרב את משוכת התויה, הסיט את הפשפש הירוק, 

 פסע על משעול אריחי האבן, נרטב במי ממטרת הדשאים הקטנה ופתח בהיסוס את הדלת שלא ננעלה לעולם. 
שקותו בתה מתמצית ולשוחח פינס היה שם יד נעימה על העורף הלח, מוליך את הנער אל המטבחון הקטן לה

, לפעמים על פרחים דו מיניים ישעיהואיתו. לפעמים על שטויות של ניקוז, לפעמים על משל הכרם בספר 
ומאמציהם הנפלאים להימנע מהאבקה עצמית. אחר כך ישוב הילד, ביסקוויט או סוכרייה בידו, אל הכיתה, ועוד 

 ואת מתק התה ששתה. "   שקט וניחם, יחוש את נועם מורו הזקן שעות מספר,

["רומן רוסי" –]מאיר שלו 

 שלכם,
 הרכבי-דר'מטיצרפתי

 ראש המועצה האזורית יואב
matti@yoav.org.il  

www.yoav.org.il 
                                114-1616350 
                                10-0111012 
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