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 והקמה של ועדת תכנון חדשה  פירוק היסטורי
 היא"הועדה המרחבית לתכנון ובניה שקמים",  פירוקהחל תהליך הקמת ועדה מקומית לתכנון ובניה יואב. 

אירוע היסטורי של ממש. במקומה יוקמו ארבע ועדות מקומיות חדשות: יואב, חוף אשקלון, שפיר ולכיש. 
את  לנולתת  היא מטרתנו. נציגי ה"מתפרקים", שנפרדים ברוח טובה ו כלנבישיבת ההתנעה הראשונה ישב

השירות  תוך הקפדה עלתהליכים בירוקרטים  ולזרז לקצר לת להשפיע על הליכי התכנון בתחומנו,היכו
שכל עניינה  תהמשמעות שתהיה רשות תכנוני .תהיה עדיפות לתוכניות שאנו, כמועצה, נרצה לקדם. לתושבים

 זור.קידום ופיתוח הא
ותיק, בברכת משרד הפנים, אבל עכשיו צריך קצת סבלנות. תהליך הפירוק ואמנם התחלנו בסגירת המוסד ה

 והבניה מחדש עשוי להימשך כשנה. בירוקרטיה, אלא מה.
  

 דלילה נגד אתר הפסולתמאבק 
ועיבוד  ולשעוסק בטיפ פועל ליד קיבוץ נחשון )שבמ.א מטה יהודה( אתר הקומפוסט "דלילה" שנים 01כמעט 

למרות שהוא לכאורה לא בשטחנו מטרדי  בוצה ממכוני טיהור שפכים, גזם עירוני, זבל בע"ח ופגרי עופות.
 הריח והתברואה הקשים לא יודעים גבולות ומכבידים על חייהם של תושבי רבדים וכפר מנחם. 

 .אדם חיי סיכון תוךו מנבתחו כדין שלא שנפרצהחקלאית  בדרך שעוברות משאיות י"ע מתבצעת לאתר הגישה
, האתר להסדרת תכנית לקדם ו במטה יהודההחל אלה בימים כינודע למועצה ולוועדה לאיכות הסביבה 

. השבוע פנינו בדחיפות לפרקליטות המדינה ולוועדה המקומית לתכנון במקום חוקית הבלתי הבניה והכשרת
לנקוט בהליכי דרשנו הבלתי חוקיים וכן  השימושולבניה של מטה יהודה על מנת שיבטלו מידית את היתרי 

 בהליכים משפטיים כנגד כל הנוגעים בדבר. לא נהסס לפתוחאכיפה מיידים נגד עבירות הבניה. 
 

 ירוריח חריף באו
 על ריח חריף של חומר כימי.ובית גוברין און לג לה קריאה מתושביהתקבבאחד מלילות השבוע שעבר 

בעל ריח  נשפכה כמות של חומרשבבית גוברין   בי ג'י בונד במפעלהתברר כי עקב תקלה   בבדיקה שנערכה
העורף. תוך זמן  המשותף למשרד להגנת הסביבה ולפיקוד חומרים מסוכניםלמוקד  העברנו פניה דחופהחריף. 

 ניידת כיבוי אש לניקוי ופינוי החומר. הגיעהבמקביל  ורך זיהוי וטיפול בדליפה. לצ קצר נשלחה ניידת כוננות
 ונאינאולם החומר  ריח חריףה הסתבר כילאחר הבדיקה  תי החירום ביישובים הסמוכים עודכנו כל העת.צוו
 .ילרע

  *1100או  10-1235520חשוב! במקרה של חשד יש לדווח למוקד המשרד להגנת הסביבה שמספרו:
 .)קב"ט המועצה( ונתן בר )תברואן המועצה( : חיים טלמועצהב את האחראיםבמקביל יש לידע 

 
 הנה באה הרכבת

הבוקר השתתפתי, יחד עם שר התחבורה וראשי רשויות, בחניכת הקו המהיר של רכבת ישראל, מבאר שבע 
הקמת תחנת דקות עם חניה אחת בקרית גת. ניצלתי את ההזדמנות לשאול את השר לגבי המשך  33-לת"א ב

המשך בניית התחנה". אני, מצידי,  ום תקצובלקיד אני פועלבנייתה מתעכבת. השר ישראל כץ: "הרי"ף ש-כפר
 לדרוש לוח זמנים לביצוע. אמשיך

 
 מעבירים אחריות למע"צ

 הישג משמעותי למאבק שלנו אל מול משרד התחבורה.
החברה לאחריות  להעביר כבישים בשטח המועצה התקבל אישורו של שר התחבורה לדרישתנובשבוע שעבר 

 -הנגב -ג'וליסהכבישים המרכזיים ביואב הם: כביש  אותם.לדרכים )מע"צ( והיא שתתחזק ותשקם  הלאומית
 הכבישים מיפוי תהליך חלקים מכבישי הגישה של מספר יישובים.וכן בית ניר -בית גוברין כביש , שדה יואב

דרשנו תיקונים ותוספות , התחבורה למשרד רבות פעמים פנינו .רב זמן ארך האחריות ולקיחת ברמה הלאומית
 .חשובים כבישים מספר להוסיף הצלחנו ואף הרשימה טיוטותל

משרד התחבורה הבין כי אין זה מתפקידן של  , גםראיתי בהזנחת הכבישים בעיה בירוקרטית קשה וסבוכה
תחומן אבל משרתים את כלל הנוסעים הרשויות המקומיות לקחת על עצמן תחזוקת כבישים שאמנם עוברים ב

 ויפה שעה אחת קודם.
 



 

 
 ליואב באהבה

אנחנו חוגגים עשור לאחד האירועים התרבותיים המרכזיים והיוקרתיים באזור  באוגוסט( 0-4) שבועיים בעוד
מכל  י וגם שוחרי תרבותקהל מקומ שמושך  לילות תנך ואהבה -פסטיבל בית גובריןהדרום והוא כולו שלנו 

לצד האמנים מהשורה הראשונה יקיים הפסטיבל  .שותף מרכזי הוא מועדון ה"זאפה"השנה, רחבי הארץ. 
 מצפים לראותכם.שפחה. לכל המפעילויות מגוונות  ,באוגוסט 0-2 ,בימים רביעי וחמישי

 מתנ"ס(.ב)ברכישת כרטיסים שימו לב! כרטיסים בהנחות לתושבי יואב 
 

 קהילה תומכת
תרון של החיים בקהילה קטנה ואינטימית היא תכנית "קהילה תומכת" שאנחנו מקיימים ביואב עוד דוגמה לי

 לנהל אורח חיים עצמאימענה לצרכיהם של הקשישים הרוצים עבור הגמלאים והותיקים. התכנית מספקת 
בתחום  המסייעים בשיפור איכות החייםמסובסדים "קהילה תומכת" מעניקה שירותים  . נוחות ובטחוןבבביתם 

, ביקור שעות ביממה 24המקושר למוקד התקנת לחצן מצוקה זוקת הבית וביטחון אישי כדוגמת: הבריאות, תח
קונים קלים, יקהילה מסייע בתהאב , החזר על פינוי באמבולנס ועוד.  רופא בתשלום סמלי, הפניה למיון

 ועזרה נוספת. הזמנת בעלי מקצוע ב
 .10-0311050הרווחה במועצה מחלקת לפנות ל ולהצטרפות מומלץים לפרטבתי אב.  021עד היום הצטרפו כ

 
 שנה 85זיכרון טרי בן 

שנה, שבו התרסק מטוס "מוסקיטו" בשדות  30ותיקי קיבוץ נגבה זוכרים את האירוע הטראגי שחוו, לפני 
ן נהרג. עלם בלבד, יהושוע צבי טמפלמ 22הטייס טופל בידי חבר נגבה וחייו ניצלו, אולם הנווט בן  .הקיבוץ

 צעיר, שאיבד את משפחתו בשואה, התחנך בישראל והתגייס לשורות חיל האוויר. המוזיאון הפתוח בנגבה
טייסת העמק ומשפחתו המורחבת קיימו  המועצה,  , ביחד עם היחידה להנצחת החייל,ומנהלו מאיר מינדל

  אירוע הנצחה שבו השתתפתי, מרחיב את הלב ומרגש.
 

 קייטנה
משתתפים  ילדים 211למעלה מ ס שנפתחה לפני כשבועיים.מספר שיא למשתתפי קייטנת המתנ"השנה נרשם 

זאת במקביל, כמובן, לקייטנות  .ונחלה מנחם כפרהרי"ף, סגולה,  בכפרבקייטנות שהמוקדים המרכזיים שלהם 
 ומהנה.הותיקות המתקיימות באופן עצמאי בקיבוצים. העיקר שתהיה למאות הילדים ביואב חופשה בטוחה 

 
 ואדים
ספות. בתקופה זו השתנה מועצות אזוריות נו 3ושל  שלנו הווטרינר הינו איסקוביץ ואדים ר"דשנה ש 03כבר 

טיפול בבעלי חיים.  בהובלתו הוקם מערך  אזורי שעוסק באכיפה וטיפול בחיות ללא היכר ההתייחסות לתחום ה
ווטרינרים ברשויות המקומיות, כהוקרה על המחמד. לאחרונה זכה ואדים לאות הצטיינות מטעם איגוד ה

 לבדיקות תחנה הכוללת ,לתפארת וטרינרית מחלקה להקים הצליחפעילותו הרבה. מנימוקי ועדת הפרס: "
, התמדה, מסירות, למקצוענות דוגמא מהווה הוא. ועוד רחוב חתולי סירוס/עיקורי, הסגרה שירותי, משנה

 ".    שכנוע וכושר נחישות
 

 ועוד מבני המצווה
בונים כפר הריף, הרי שבני המצווה והוריהם בנגבה ו בשעה שילדי רבדים משפצים אופניים ותורמים לנזקקים

ובסגולה  אמנותי ומוזיקלי קהילתי , ילדי בית ניר וגלאון מפיקים אירועפסלים ופינות ישיבה מחומרים ממוחזרים
  שנאמר פעמיים כי טוב, גם יפה וגם ירוק. - מקימים פינת נוי וצמחיה פורחת

 
 ורית יואב, ד.נ שפייםזמועצה א

 , בחסות המתנ"ס,מרכז המים שפיים הוא שלנו בלבד. ביום שישי האחרון נהנינו ערבלמשך  פעם בשנה
)!(  2111ספר המשתתפים שבר את כל השיאים כשלמעלה ממחגיגה קהילתית קרירה, רטובה ומהנה. מ

 .ואטרקציות מצננים מתקנים, בריכות מגווןהקמיקאזה ונהנו מ" מילדים, הורים וסבים "התגלצ'ו
 

 )עמנואל קאנט(אלוהים העניק לאדם שלוש מתנות שיקלו את קשיי היומיום: תקווה, שינה וצחוק. 
 

http://www.touryoav.org.il/wp-content/uploads/hoveret_t12.pdf
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