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 קהילה ביואב -יחד 

החלו עבודתם. נערכו שתי פגישות של בעלי תפקידים  צוותי העבודה לגיבוש הצעות ליישום מטרות התוכנית
סדרי עדיפויות בנושא שירותים קביעת מהיישובים ומנהלי מחלקות שעסקו בקידום הצעות אופרטיביות ו

בנושאי פיתוח. ההצעות וסדרי העדיפויות יובאו לדיון בוועדת  וקהילה. בקרוב צפויה פגישת צוות נוסף שיעסוק
 יוחלט בתוכניות העבודה של המועצה.אשר ההיגוי ובהמשך בהנהלה ובמליאה, בכוונה ליישם את 

 
 חמצן ליואב

לפני מספר חודשים מינה שר הפנים ועדה לקביעת חלוקת ההכנסות מאזור התעשייה המשותף י. ש. גת )יואב, 
במידה ויסטו מההסכם המתקיים היום בין הרשויות, יכולות להסב נזק כספי  המלצות הועדה  ת גת(.שפיר וקריי

 מהותי למועצה שלנו, וכמובן תהיינה לכך השלכות מרחיקות לכת על יכולת תפקוד המועצה.
 עפ"י החלטת ההנהלה, אנו מסתייעים בגורמי מקצוע ופועלים במספר מישורים: משור הסברתי, הכנת חוות

  דעת משפטית והכנת חוות דעת כלכלית.
 ביואב. ו פרי כנגד כל נסיון פגיעה מגמתיאנו תקווה כי המאמצים הארגוניים והכספיים יישא

 
 דואגים לבטחון

נערך ביקור של ראש היחידה להתיישבות ותשתית לאומית במשרד הביטחון, הצטרפו לביקור אנשי לפני שבוע 
 ית )רח"ל(, מג"ב וקב"ט המועצות האזוריות.משרד הפנים, פיקוד העורף, רשות חרום לאומ

תמקד בישובים המסווגים כקו תפר )בית ניר ובית גוברין( ואושרו תקציבים לדרכים היקפיות ההביקור 
אש"ח. כמו כן, נידון הצורך בשפור הטיפול המקומי בשרפות ע"י  077-ביטחוניות ושיפורי תאורה בהיקף של כ

 סבסוד רכישת גרורי כיבוי.
סייע תקציבית גם בהקמת מרכז הפעלה בחרום וזאת בנוסף לתקציבים שאושרו הביע נכונות להבטחון משרד 

נו ישובי קו התפר ולהערכותב םתושביהאין ספק שהביקור יתרום רבות לביטחונם של  מהרשות לחרום לאומית.
 חרום.בשעת 

 
 חשמל )לא כל כך( ירוק

 הייצור החדשה יחידת של לעבודה הכנסה פעולות צפית הכוח-תחנת באתר יבצעו במהלך חודשי הקיץ
 ללא חשמל יותר מייצרים מחזור משולב של הטכנולוגיה טכנולוגית. באמצעות מבחינה למתקדמת הנחשבת

  גז קיימת. מטורבינת הפליטה גזי  חום מיחזור ידי על בצריכת דלק וזאת  תוספת
ה. לעיתים כתוצאה מנישופי המשרד להגנת הסביבה אישר לתחנת הכוח צפית לבצע נישופי קיטור מהארוב

פלט עשן שחור מהארובה, אולם המשרד שעוקב אחר נתוני הניטור בכפר מנחם מצא שריכוזי יהקיטור 
 תחמוצות החנקן והגופרית נמוכים מאוד.

 ,נישופי קיטור וכולל מורכב הינו הארצית החשמל החדשה לרשת הקיטורית היחידה וחיבור סנכרון תהליך
 הפעלה מה שלא יאפיין משטר . עשן או מים אדי פלומת חזקים ובפליטות ברעשים יםמלוו להיות שעלולים

 )כדי  15:00עד ובימי שישי  22:00 - 06:00ימי השבוע  במהלך היום, בשעות יתבצעו הקיטור נישופי .רגיל
 לתקופה(. ייעודיים קול גם משתיקי התקינו הרעש, עוצמת את להפחית

 ניטור להבטחת בטיחותנו.אנו נמשיך לעקוב אחר נתוני ה
 

 כפר הרי"ף –הסדרת דרך מזרחית סיבי הדרום 
 פסולת שחסמה את השימוש. לאורך השנים, בדרך המנדטורית בין כפר הרי"ף לסיבי הדרום, הצטברה 

ברצון טוב ושיתוף פעולה של סיבי הדרום, המועצה וכפר הרי"ף השופל עבד, השטח סוקל, הדרך נוקתה 
 בר. סוגיה רבת שנים באה על פתרונה.והוכשרה בשנית למע

 
 פרדות והתחלות

תפקידה, תלווה במהלך חופשת הקיץ את המנהלת הנכנסת. את הגב' דורון חנין, מנהלת בית הספר המסיימת 
זו הזדמנות להודות לדורון על עבודתה, מקצועיותה ונועם הליכותיה ולאחל הצלחה למנהלת החדשה אשר 

מרגשים  הכית המסתיימת צויינה באירועי השנהשמה יותר לפרסום עם ההודעה הרשמית של משרד החינוך. 
 לבטיחות התלמידים. "האלה"מסוף האוטובוסים בבי"ס  תחל בנייתעם סיום שנת הלימודים וחגיגיים, ומיד 

 
 

http://www.yoav.org.il/image/users/150658/ftp/my_files/eti/%D7%94%D7%95%D7%93%D7%A2%D7%94%20%D7%9C%D7%A6%D7%99%D7%91%D7%95%D7%A8-%D7%97%D7%91%D7%A8%D7%AA%20%D7%97%D7%A9%D7%9E%D7%9C%20%D7%AA%D7%97%D7%A0%D7%AA%20%D7%A6%D7%A4%D7%99%D7%AA.pdf?id=10408564
http://www.yoav.org.il/image/users/150658/ftp/my_files/eti/%D7%94%D7%95%D7%93%D7%A2%D7%94%20%D7%9C%D7%A6%D7%99%D7%91%D7%95%D7%A8-%D7%97%D7%91%D7%A8%D7%AA%20%D7%97%D7%A9%D7%9E%D7%9C%20%D7%AA%D7%97%D7%A0%D7%AA%20%D7%A6%D7%A4%D7%99%D7%AA.pdf?id=10408564


 

 הו מאמא

קבוצת מאמא נט יואב )כדורשת  –בטורניר שנערך במועצה אזורית מטה יהודה, השתתפו בנות בית ניר 
 מורדון.  נשים(, בתחרות זו זכו במקום הראשון קבוצת מאמא נט יואב בניצוחו של מאמן הקבוצה שגיא בר

 שמחים וגאים בעוד הישג ספורטיבי של יואב!!!
 זה הזמן להצטרף... גם בקיץ. –ענף  הספורט מאמא נט מתפתח בכל הארץ וגם אצלנו ביואב, בנות ונשים 

 

 איך היא עושה את זה
נהניתי להשתתף במפגש סיום של סדנת נשים בשם "איך היא עושה את זה". הסדנה הייתה תוצר של שיתוף 

יואב ליהיי ואלי והמתנ"ס. 0777ולה בין פורום הנשים אשר זיהה את הצורך, שותפות פע  
, נפגשה אחת לשבועיים, הנשים עצרו את המרוץ של 51-07נשים מרחבי המועצה בגילאי  51הקבוצה, שכללה 

 החיים ולקחו לעצמן זמן ומקום לנשום, לבחון ולחלום.
לסדנאות נוספות. המשתתפות ששיבחו את הסדנא וההנחיה עודדו   

 

 שחקי שחקי

ישובי המועצה יש מתקני משחקים העומדים בתקן ובדרישות הבטיחות  מרביתבבשעה טובה  –חשוב ומשמח 
 לשביעות רצון הילדים וההורים.

לפני שנה נערכה ביקורת של משרד התמ"ת על מתקני משחקים ביישובים. מרבית המתקנים שנבדקו לא עמדו 
נה הנדרשים. לאור זאת כל יישובי המועצה נכנסו לתהליך של שיפוץ ושיקום מתקני בתנאי הבטיחות והתקי

המשחקים ובמרביתם הושלם תהליך השיפוץ וחידוש המתקנים והתשתית. בסיוע של ממונה הבטיחות 
עברו מרבית הגנים את בדיקות המעבדה והתיקונים הנדרשים. לאור הצורך להמשיך   במועצה, חיים טל,

תקני המשחקים החליטה ההנהלה שהמועצה תיקח אחריות על אחזקה ותיקונים שוטפים לגני ולתחזק את מ
 משחקים ובתנאי שעברו אישור ותקינה. 

 

 משחקי היורו תורמים לבטחון
בין השאר  –ריגים מחתי לא נרשמו אירועים חילי, לשאב, יצאתי השבוע לסיור לכמתנדבת ותיקה במתמי"ד יו

 בגלל משחק חצי הגמר בין איטליה לגרמניה !!! כנראה
 

 גן שלנו מה נחמד הוא

ל גן שקד בקיבוץ רבדים הוסמך ע"י משרד החינוך והמשרד להגנת הסביבה כ"גן ירוק" לאחר שעמד בכ
 הקריטריונים הנדרשים.  כל הכבוד וישר כח לצוות הגן!

הכיר משרד החינוך בצורך שהעלינו בפניו ואישר בינוי גנים נוספים בכפר הרי"ף  5-4במסגרת חוק חינוך גילאי 
 ובכפר מנחם. 

 בינוי הגן בכפר הרי"ף יסתיים לאחר תחילת השנה, ולתקופת הביניים הכשירה המועצה גן חלופי אשר ישמש
וועדת החינוך סייעו במציאת הפתרונות הטובים  הועד ונציגי  יו"ר שיתוף פעולה עם בעתיד את צהרון הבוגרים. 

 ביותר למערכת. 
 

 פונים לדרך חדשה 

 'ציינו בחגיגיות ובהתרגשות סיומו של פרק מרכזי  ,בבית הספר היסודי "שדות יואב" ,בוגרי מחזור טו
ים הפליאו בשירה, קריאה ומשחק וריגשו עד דמעות את הקהל בחייהם. התלמידים החמודים והנבונ

 חיבקנו ואיחלנו באהבה חופשה נעימה וקליטה קלה ומוצלחת ב"צפית". הנוכח.
  

  בערב סיום חגיגי ומרגש נפרדו מצפית בוגרי יב'. הורים, בני משפחה, מחנכים, כל צוות מורי ועובדי
זה. תודה גדולה על העשייה החינוכית היום יומית,  כולם נכחו בערב -צפית.....אמא מטי אחת נרגשת

במערכת החינוך של יואב   האהבה, ההתמדה, תודה להורים השותפים המלאים לעשייה החינוכית
 .ברכת הדרך נתונה לכולכם -בכלל ובביה"ס "צפית" בפרט. ולכל הבוגרים הרבה הצלחה בפרק הבא 

 

 2112פסטיבל "לילות אהבה ותנ"ך" בבית גוברין 

בתאריכים הפסטיבל ייערך בסימן אהבה, . , יציין השנה עשור לקיומוותנ"ך""לילות אהבה פסטיבל בית גוברין, 
 כיף!יהיה  –. שימרו את התאריכים 0750ט באוגוס 4-ו 0, 5
 

 .)משה סמילנסקי(מולדת כאן  –ן אאם חקלאות כ
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