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 "אם אשכחך ירושלים תשכח ימיני. תדבק לשוני לחיכי אם לא אזכרכי"
 )תהילים פרק קלז(

 יום שחרור ירושלים 02.20.00

 
 מבני ציבורתכנית אב ל –יחד קהילה ביואב 

 השלכה נמצא כי לצמיחה הדמוגרפית במסגרת התכנית האסטרטגית לפיתוח קהילתי מוניציפאלי 
 יהיה למצב בו להיערך שנוכל מנת על בישובים. הנדרשים הציבור ושרותי מוסדות מותעל כ ישירה

סקר  ללמוד את המצב הקיים והצרכים, לבצע יש בישובים ציבור מבני לשדרג או להוסיף צורך
בזמן הקרוב המועצה.  של ושיטתית סדורה לתכנית פעולה תשתית והערכות מקדימה. הנתונים יהוו

 י מטעם המועצה עם כל מנהלי הקהילות בישובים. ייפגש צוות מקצוע
 

 עצמאים בשטח

 .ההיתרי בנייועדת תכנון ובנייה מסייעת בקביעת מדיניות התכנון, ובאישור תכניות ועד הוצאת 
מועצה אזורית יואב שייכת כיום לוועדת תכנון מרחבית )ארבע מועצות אזוריות( המתמודדת עם עומסי 

לפני  רצון שהועלה בשניתל, נכ"ל משרד הפניםעבודה גדולים מאוד. בשעה טובה התקבל אישור ממ
 של המועצה. התהליך ארוך ויקח כשנתיים אך יאפשר בקרה להקמת ועדת תכנון עצמאית, כשנה

 !בהצלחה לכולנווניהול  לרווחת התושבים.  
 

 צו ניקיון לרכבת
לאחר ביצוע עבודות של רכבת ישראל באזור מחצבות נחלה הושארה פסולת בשטח. המפגע התגלה 

בסיור שגרתי ובהיותנו מחויבים לניקיון הסביבה הוצאנו צו ניקיון לרכבת ישראל. מי מאתנו שיסייר 
נוקה היטב ואף הורמה סוללת עפר למניעת כניסה של משאיות כעת יגלה, לשמחתנו, כי השטח 

 פסולת. 
 

 איך השירות?
וסדנאות  כולל הגדרת סטנדרטים לשירותה בתקופה האחרונה עוברים עובדי המועצה ומנהליה תהליך

בהלימה לתהליך האסטרטגי בו אתם ו, 2102יעדים שהצבנו לעצמנו לשנת זהו שלב ב בתחום.
ניתן להשאיר וגם ת, ור השירות הכנסנו למועצה מערכת מענה לשיחות טלפונישותפים. במסגרת שיפו
אנא זכרו, אם אנו לא עונים לטלפון זה לא אומר שאנו לא נמצאים, . שעות 22הודעות במענה אנושי 

 אלא מטפלים בפניות תושבים אחרים או נמצאים בשטח. 
 

 ובנוסף..

מאפשרת , הכנת ניהול דיונים וקבלת החלטותמזה שנתיים מועצה אזורית יואב עושה שימוש בתו
כוללת התוכנה מנגנון משימות לביצוע  בנוסף .ניהול של מהלך הדיון ותיעוד ההחלטות המתקבלות

המועצה מזמינה את יישובי המועצה לעשות שימוש  ושליחת זימונים וסיכומים לכלל המשתתפים.
  בתוכנה זו ללא עלות.

 10-0011018בר וסיוע על התוכנה אצל נועה אלמוג בעלי התפקידים מוזמנים לקבל הס
 

 הרחבה על הרחבות
חלק נכבד מזמנה של החברה הכלכלית מושקע בפיתוח תשתיות בהרחבות. בתקופה האחרונה 

 נעשה רבות בתחום: 
והוחלפו המצעים בגני בכפר מנחם הסתיים בחודשיים האחרונים פיתוח התשתיות בהרחבה 

תוח תשתיות הכולל סיום המדרכה המובילה עד תחנות ההסעה, משך פיבבית ניר נמשחקים. 
עבודות הפיתוח בעיצומן  בנחלההשלמת סלילת הכבישים ובקרוב כניסה לעבודות גינון ראשוניות. 

 שכבת הסלילה הראשונה התבצעה ובשלב זה מניחים אבנים משתלבות. 
 .2108ן לספטמבר התחילו בעבודות פיתוח תשתיות לקראת אכלוס המתחם המתוכנ ברבדים

http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%99%D7%AA%D7%A8_%D7%91%D7%A0%D7%99%D7%99%D7%94


 

  חינוך ביואב –יחד 

התקיימה ישיבת ההנהלה אליה הוזמנו מנהלות בתי הספר והורים. הועדה שעסקה בגיבוש  0..0-ב
לשמחתי, כל המשתתפים היו תמימי המלצות לגבי הגיל הרך והיסודי מסרה את עיקרי המלצותיה. 

דעים ברצון לקיים חינוך איכותי ביואב, עיגון שיטת הנושאים בגילאי יסוד והכרה בחשיבות שמירה על 
בדיון שקיימה ההנהלה, סוכם שהועדה תציג המלצותיה מתוך אחריות וראיה ציבורית  כיתות קטנות.

 והנוכחים בישיבה. רחבה ולאחר שתדון בעיקרי הדברים שהעלו חברי ההנהלה 
 ההמלצות יוצגו גם לציבור במספר מפגשי תושבים כהמשך לתהליך השיתוף ויצירת הסכמות. 

 בתום ההליך תגיש הועדה את המלצותיה הסופיות למליאת המועצה.
 

 לילה לבן בצפית
הורים ומחנכים , בצפית שכבה הבוגרתבפעילות קהילתית לחניכים מתוכננת  למאי 80-יום ה' ה ב

דיון פתוח בין יהודים ושאינם הלבן" יתקיים ילה בנושא "ההתייחסות לאחר בתרבות היהודית". ב"ל
יהדות  - מרצים מהתנועה הרפורמית יתובליווי והנח יהודים ברוח ערך הסובלנות הקיים במגילת רות

. כל ועד ההורים בשיתוף הצוות החברתי של צפית ומתנ"ס יואב. הפעילות ביוזמת מתקדמת לישראל
הגוברת בישראל, ובתקווה למשתתפים לאור האלימות הקשה הכבוד על היוזמה הברוכה, בעיקר 

 רבים. 
 

 ינהג אחרת" ערוהנ -"בצפית

בשיתוף ומימון מחלקת התחבורה ומטה  בטיחות בדרכיםהוע בבשבוע שעבר התקיים בצפית ש
על חשיבות , פגישות והרצאות תוך מתן דגש שיעורי החינוך לנושא. במהלך השבוע הוקדשו הבטיחות

. השבוע הסתיים בהפנינג גדול ומסכם בהשתתפות כל בכלל ובאוטובוסים בפרט חגורת הבטיחות
 מתוך מגוון ההצעות שהכינו התלמידים.  סטיקר השנתיה בחרתלמידי, מורי ועובדי בית הספר ובנוסף נ

נסיעה נוחה  , איכותי ובטיחותי שיאפשרבאוטובוס חדש התחדש שלנו האוטובוסיםובאותו עניין, צי 
  .ובטוחה לילדינו

 

    הד המתמי"ד

 מי ופורסם ב״הד המתמיד״ ביטאון המתמי"דים במועצות האזוריות.ניתן לקרוא ראיון שנערך עי
  אישיות, מה אני חושבת על ביטחוננו האישי במועצה האזורית יואב. בכמה מילים

 

 ץ ביואבהיכונו לקי
לילדים ולנוער כולל תנועות הנוער  מתנ"סשל הקיץ ה תופעילויו כל תוכניות מאוגדותבה חוברת 

 לקייטנותנפתחה ההרשמה במקביל והפעילויות בישובים, מחולקת בימים אלו לכל בית אב במועצה. 
ם הקרובים יתקיים בשבועיי(. וורדון-נחלה וסגולה, כפר הריף, כפר מנחם) בארבעה מוקדים שיתקיימו

  ובטוח לכולנו! קיץ נעים, מהנהשיהיה  המועצה.אתר הועלו ל התוכניותהפנינג חשיפה. כל 
 

 שבועות אזורי חג
המסורתי בשדות קיבוץ  חג השבועותנתכנס כל תושבי המועצה לחגוג ביחד את  10.02..2 -ה בשבת 

שנה למועצה וכיד המסורת נקיים טקס חקלאי ולצידו ריקודים, שירים,  1.גת. החג השנה הינו בסימן 
 יחד יהיה חגיגי ושמח! –מוניכם בואו לשמוח בה דוכני שוק כפרי, ואפילו...קרקס.

ִרּמוֹן ֶאֶרץ ֵאנָּה וְׂ ֶגֶפן ּותְׂ ה וְׂ ֹערָּ ה ּושְׂ ש -ֶאֶרץ ִחטָּ בָּ  (ספר דברים)  ֵזית ֶשֶמן ּודְׂ

 בברכת חג שמח
 ,שלכם

 הרכבי צרפתי מטי 'דר
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