
 

 
 2012 יוני 03 

 60בת - יחד קהילה 
 60חג השבועות האזורי המסורתי הורחב השנה כאירוע 

הטקס התקיים בין ערביים בשדות קיבוץ גת שמלאו לו . ליואב
. אנשים רבים השתתפו בטקס שהיה מכובד ויפה. 70

מטעם המועצה  תעודות הוקרה באותה ההזדמנות הוענקו
כפר הריף על התנדבות רבת שנים מרחל יערי האזורית יואב ל

" מיתרי לכיש"יניב מזומן ומכינת ולעבודה מסורה עם קשישים ו
  .תרומה לקהילה בקרב בני הנוערועל קידום ההתנדבות 

 
 כנס יזמים ביואב..... בשישי לשישי

 ליזמים ולבעלי העסקים כנס ראשון- זה מגיע , מפגשים וקורסים ליזמי המועצה, לאחר שנה של עבודה
.  י.ט.מ ומעברים, יואב ביזמות ועסקיםהכנס ביוזמת תחום . שלנו

כמועצה השואפת לפיתוח ועידוד עסקים קטנים . שיווק השקמה- בכנס רב המשתתפים יתארח רמי לוי 
, הגדלת ויצירת מקומות תעסוקה איכותיים זהו אירוע מרכזי המהווה הזדמנות מצוינת לחשיפה, ויזמויות

הכנס יתקיים ביום רביעי . ולכל מי שרוצה להגשים חלום, לכל היזמים, הכרות וקידום לכל בעלי העסקים
" . צפית" באודיטוריום ב09:00-13:00 בשעות 6.6.12- ה 

 
 !שיחקתם אותה  -התאטרון הקהילתי

ה מחומרים אישיים של חברי ת נבנההצגה.  הסיוםהצגת שלנו עובד בימים אלו על תיקהילההתאטרון 
 14.6.12 –חמישי ה  ביום ,התושבים מוזמנים להצגת הבכורה. שנהשהתקיים לאורך ההליך ותהקבוצה 

  לראות ולהיות חלק,(במחיר סמלי)הזדרזו להזמין כרטיסים .  באולם התרבות בכפר מנחם20:30: בשעה
.  מהקהילה ביואב

 .12.7-  ב שיתקיים בחיפה"פסטיבל לתאטרון קהילתי"בקבוצת התאטרון צפויה להשתתף 
 

 בצעדי מחול הסיום
 האירוע יתקיים . שנה למועצה60 לרגל מופע חגיגיכ של יואב יתקיים המחול אולפנת סיום שנת פעילות

, בוגריםה מופע 20:00 - ובצעיריםה מופע 17:00 -ב.  באולם התרבות בכפר מנחם4.6.12– ביום שני ה 
.  תהזמינו כרטיסים ובואו ולהנו

בין בית ניר לתל צפית 
 בית ניר היא דרך המשרתת תושבים קיבוץטחונית נופית המקשרת בין תל צפית ליהדרך החקלאית ב

.   מהשטח הפתוח והנוף הנפלאתלרכוב ולהנו,  המגיעים לטייל רבים מאזרחי ישראל מהאזור כמו גםרבים
 במקרים של חסימתשובי המועצה י בין ימאפשרת הדרך ציר תנועה חופשיטחונית יבלאומית ומבחינה 
לאחר שנים רבות של . ובתחום החקלאי משרתת חקלאים רבים המעבדים את אדמותיהם באזור, כבישים
טחון י בעזרת תקציב שקיבלנו ממשרדי הבובימים אל. נשחקה הדרך ונזקקה לשיפוץ ותיקוןשימוש 

 .                ל אנו ניגשים לשיקומה" קק עםוהחקלאות ובשיתוף
 

 בצהרי יום
.   כפר הריף לטפל בנושא צהרוניםנענתה בשמחה לבקשתמועצה אזורית יואב 

.  ם" החברה למתנסיבליוויצהרונים האחריות להפעלת היואב את  ס"המועצה העבירה למתנ

. וועד ההורים ומשפחות הגיל הרך,  תהליך עם נציגי הישובהובילו, נעמי יפת, רכזת הצהרוניםוס "מתנה
 מגילאי ף צהרונים בכפר הרישלושהס "מתנהיפעיל , ג הקרובה" תשעת חוזה ותוכנית עבודה ובשנונוסח

 .'עד כיתות גו 4
! בהצלחה לכולנו

 סעו בזהירות
. ובוצעו תיקוני מצע בשולי הכביש המקשר בין שדה יואב לנגבה (אספלט)לאחרונה תוקנו קצות המיסעה 

צ "התיקונים הבטיחותיים בוצעו במסגרת אחזקת כבישי המועצה ובתקווה שהכביש יעבור לאחריות מע
. 2012-כמובטח כבר ב
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 כלבים וחתולים 
.   חתולי רחוב ממשיךמבצע עיקור וסירוס– למי שעדיין מעוניין 

חוסר בטחון ועל פגיעה באיכות איום ועל תחושת , תושבים רבים פונים ומלינים על כלבים משוטטים
,  נשוב ונדגיש כי תושבים הבוחרים שכלביהם ישוטטו מסתכנים בלכידת הכלב,לכן. החיים בקהילה

 הכולל הרצאות במתווה  חינוכיכזכור נערכה המועצה . תשלום קנס לשחרורו ושימוע אצל תובע המועצה
 . הישובים ובעלי הכלבים מוזמנים להצטרף, והסברים

 
שירת יואב באירלנד 

חברי מקהלת יואב שהשתתפו בתחילת חודש מאי בפסטיבל מקהלות בקורק שבאירלנד חזרו מהסיור 
. המקהלה התקבלה בהרבה חום ופרגון וזכתה למפגש העשרה מקצועי עם מקהלות נוספות. מלאי חוויות

.   ונהנו מאדבהופעהקונסולית ישראל בדבלין ועוזרה נכחו אף הם 
. ס יואב על תמיכתו ועזרתו בשוטף ובמיוחד לקראת הנסיעה"תודות גדולות למתנ

 
 ביקור מועצת המנהלים של דליה אנרגיות 

דליה . מנהלי ועובדי דליה אנרגיות, חברי הדירקטוריון,  במאי התקיים ביקור של בעלי המניות20 -ב
בסמוך לתחנת הכוח של חברת , אנרגיות היא החברה שמקימה את תחנת הכוח החדשה באתר צפית

.  החשמל
הסביר על , ל דליה אנרגיות"מנכ, נסענו לאתר העבודות שם איתן מאירו, התכנסנו למפגש בלתי פורמלי

ואת המרחב הכפרי  הצגתי לאורחים את המועצה. ש דוד קרון"משם המשכנו לתצפית ע. הפרויקט
מושך אליו תושבים חדשים ה, אזור ירוק עם איכות חיים גבוהה. חדרה-האחרון שנותר מדרום לגוש גדרה

 .בזכות אותה איכות חיים
סיירנו ברחבי בית הספר וסיימנו את הביקור בשיחה על מערכת החינוך של המועצה ועל , המשכנו לצפית

 . המועצה בכלל והכוונה שדליה אנרגיה ישתלבו ויתרמו למערכות החינוך ולפעילויות ציבוריות במועצה
.  קהילתי שאנו מקיימים כאן-מועצה וממרקם החיים הכפריההאורחים התרשמו מאוד מ

בכוונתנו להמשיך ולפעול להקטנה ובקרה של המטרדים הצפויים ולשמירה על איכות החיים של תושבי 
 מקום מתאים להצבת תחנת ניטור אויר שמטרתו איתורנערך בתחילת מאי סיור , לצורך כך .האזור

קרינה ורעש מאיגוד ערים לאיכות , רכז איכות אוירהסיור התקיים יחד עם  .בעקבות הקמת תחנת הכח
 . נציג מחלקת התברואה ונציג ועדת איכות הסביבה במועצה, הסביבה בנפת אשקלון

 
 ממשיכים להריח  

הפנייה הלא , בנוסף. אתר הקומפוסט דלילה מהווה מקור למטרדי ריח קשים לתושבי רבדים וכפר מנחם
 הוועדה לאיכות יחד עםהמועצה . גורמת למפגע תעבורתי וסכנה בטיחותית 383מוסדרת בכביש 

אמור   בקרוב.מפגעיםה למניעתבמספר מישורים ים פועלמתנגדים נחרצות להכשרת האתר והסביבה 
 .ועדה המחוזית ירושלים והתכניות החדשות צפויות לידון בולפוג תוקף ההיתר לשימוש חורג שניתן לאתר

 
 
 
.  באירועים לאורך השנה70נברך בשנית את גת החוגגת 

. זכיתי להשתתף באירוע שיא מושקע וחגיגי בערב חג השבועות
 
 
 

 זורע חיטה– הדואג לימים 
 נוטע עצים– הדואג לשנים 
 מחנך אנשים– הדואג לדורות 

 
 (הרב קוק)
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