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 ילהאתר דלהחרפת המאבק כנגד 
העלה הילוך!! בסוף השבוע כינסתי ישיבת חירום בהשתתפות תושבים "דלילה" המאבק כנגד אתר הקומפוסט 

כפר מנחם, הועדה לאיכות הסביבה, נציגי הנהלת המועצה, יועצת המועצה לאיכות קיבוץ רבדים וקיבוץ מ
 ותובע המועצה. , דוברת המועצהלאיכות סביבה ערים סביבה, נציג אגודה

החלטנו על הקמת מטה מאבק שיטפל במספר משורים: ההיבט החוקי תכנוני של האתר, מחאה ציבורית 
בהיבט של הפגיעה באיכות חיינו ובמפגע הבטיחותי והחשוב מכל  )ראו כתבה בעיתון הארץ( וסיקור תקשורתי

 תחבורתי.
 

 הצטרפות למאבק נגד פצלי השמן
, לםולהצטרף רשמית למאבק נגד פרויקט פצלי השמן שבחבל עד המועצה החליטהבישיבת ההנהלה האחרונה 

, המועצה האזורית מטה יהודה "בשביל עדולם" נפעל ביחד עם עמותתאנחנו באזור בית גוברין. בעמק האלה ו
 וכמובן הועדה לאיכות הסביבה של המועצה.

התומכים בפרויקט היזמים ואת למאבק קיבלנו רק לאחר ששמענו  את ההחלטה להצטרףכפי שציינתי בעבר, 
חומרת ההשלכות ולאחר שלמדנו את המשמעויות הסביבתיות של הפקת פצלי השמן וגם את המתנגדים לו. 

 למאבק ! לצאת  החלטנו מהפרויקט הצפויות
 

 קהילה ביואב –יחד 
במסגרת התכנית האסטרטגית  "יחד קהילה ביואב", אנחנו מתקרבים לישורת האחרונה של מסקנות וגיבוש 

. התשתית המתגבשת תגיע לאישור ועדת ההיגוי, למנהלי המחלקות ולאישור מליאת המועצה. מתווה המדיניות
 ברמת המדיניות וברמה הארגונית.נערך לשינויים  3102-בר בתכניות העבודה לכ
 

 בית חדש למחלקה לשירותים חברתיים
, נחום איצקוביץ'השבוע חנכנו, בשעה טובה, את בית המחלקה לשירותים חברתיים בנוכחות מנכ"ל המשרד 

 שאנו מובילים.חברתית את הגישה הקהילתית וה בכירי המשרד ואורחים רבים. מנכ"ל המשרד שיבח
בניית הבית החדש הכרה שלנו בחשיבות מתן מענה לקהילה ולכל פרט בקהילה עמד בבסיס ההחלטה ל

המבנה החדש, סמוך לבניין המועצה תוך שמירה על פרטיותם. ם ירותים טובים יותר לתושבייאפשר מתן שש
 הותאם לתת טיפול ומענה איכותי ואינטימי. 

 
 כולנו רקמה אנושית

 היא מתחילה מבלי לדעת כיצד היא מסתיימת. איך כתוב סיפור חייו של אדם, היא הרפתקה שיודעים ל
זה מה שקרה לקבוצה  , אתגרים וכאב.והצלחה העשוי מחומרים דרמטיים, מרגשים, מלאי שמחהעולם לתעד 
התרגשות,  של בדמעותמתושבי יואב שהתנדבו לתעד את חייהם של ותיקי האזור. בערב, שלווה  31של כ 
אנושי שסיפור  לדורות הבאים. ארכיוןיקר נכס לנו במתנה  שהגישוהגיבורים והמתעדים ביחד עם  ,ונהתכנס

 בהיסטוריה של המדינה והאזור. כרוך  חייו
 המחזור החדש. מובילי הפרויקט, במחלקת הוותיקים במועצה כבר מתכוננים לפתיחת

 
 אקדמיה בתיכון

יב' מבית הספר "צפית" הזדמנות יוצאת דופן לפתח את -בפני תלמידי כיתות י בשנת הלימודים הקרובה תיפתח
הסקרנות, לחתור למצוינות בתחומים חדשים ובכלל לפתוח צוהר לעולם האקדמי. מכללת "אחווה", תפתח 

בפני התלמידים תכנית אקדמית לבני הנוער. הורים, הסירו דאגה, התכנית היא לאחר שעות הלימודים או בימי 
 שי. שי
 

 מלגות לסטודנטים
בעידוד ההשכלה  חשיבות רבהאני רואה . לסטודנטים של יואב מלגותעשרות  המועצה מחלקתמידי שנה 

ות את המחויבות שלנו לדור השכלה היא חלק מבניית קהילה חזקה יותר. המלגות מסמל - ובסיוע לסטודנטים
 בתחומים רבים: מים גם הם לסייע לקהילההסטודנטים נרת . בתמורה למלגה,הצעיר, להתפתחותו ולהצלחתו

 .03...3, מועד אחרון להגשת טפסים מצ"ב פרטים מלאים להגשת הבקשהחינוך, בטחון, רווחה וכד'. 
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 מובילים את מערך השיטור האזורי 
ויוצאים לסייר  המשטרתיים השטח יאת רכבמאיישים תושבי יואב עשרות מבכל לילה, גם בשעות הקטנות, 

 . רבותשנים כבר למען הביטחון האישי שלנו. הם עושים זאת בהתנדבות 
 תחום, הוחלט לחזק את מערך המתנדבים בכל בסיסי ההפעלה של מג"בבמסגרת ארגון מחדש של 

 . המתנדבים במדים )מתמי"ד( ולהעניק להם סמכות ואחריות נוספת
זה ומינתה לשני תפקידים  סימנה את המובילים במערך שהמשטרהאנחנו יכולים להיות גאים מאוד בכך 

ממושב  אשר שלמהמקיבוץ רבדים וסגנו הוא  דוד סיטון. מפקד מרחב דרום הוא המועצה בכירים את תושבי
 כבוד לכולנו.ביחד עם מקביליהם, הקצינים הסדירים במג"ב.  תפקידם בהתנדבות  את יבצעו. הם הסגול

 
 ר ביואבהישגים מרשימים למערך המחזו
טון בכל  351כ ת , האשפה להטמנה נשארבאוכלוסיית יואב משמעותי גידולשמו לב לנתונים הבאים: למרות 

 ברמה היישובית. ת הגוברת למחזור אשפה ברמה הביתית ווות המודע. כל זאת בזכחודש
  .מתכתמחזור זכוכיות ופחיות מתקנים של בשאיפה לצמצם עוד את כמויות הפסולת אנו נכניס בקרוב 
של כל סוגי  44%אנחנו ממחזרים  , ובסך הכלבתחום מחזור הפלסטיק, אגב, אנחנו במקום השני בארץ

 !הפסולת
אליהם מצטרפים מספרים גדלים . שובייקומפוסט ישל  קט, בעידוד המועצה, מובילים פרויגלאון ורבדיםתושבי 

 משפחתי.   ן(תושבים שמציבים בחצר הבית קומפוסטר )ובעברית ַמדש  והולכים של 
 בלבד!₪  0.1ומחירו לתושבי יואב  51%ב  משתתפתהמועצה ₪,  281מחירו של מדשן משפחתי הוא 

 . בהקדם למועצה לרכישת המיכל, אנא פנו
 

 בקרוב: תחנת ניטור זיהום אויר
איכות ובדיקה של הדחוף בניטור  ורךהפכה לעובדה מוגמרת, עולה הצ "דליה אנרגיות"ח שתחנת הכולאחר 

ובה תורן מטאורולוגי,  נוספת )בנוסף לשתיים הקיימות בצפית ובינון( ניטור . בקרוב תיבנה תחנת באזור ירוהאו
 הפרטים האחרונים. בשבוע שעבר סוכמו סופית האוויר זיהוםעליה ב דית עלתריע מיישמטרים,  0.בגובה של 

ואיגוד ערים לאיכות  המשרד להגנת הסביבה, המועצה האזורית יואב :ת ההקמהמובילים א. לקראת הצבתה
ם דרומית לקיבוץ כפר וקת ,חברת דליה אנרגיות. התחנה באחריותהסביבה. המימון והתחזוקה השוטפת 

בשבועות  עבודהההתחלת  .ותתריע על כל חריגה מהערכים הנורמליים יהודה -מנחם בשטח מאגר מי
  , כשנה לפני הפעלת תחנת הכוח.3102הקרובים. הבניה צפויה להסתיים בתחילת 

 
 קרקע יציבה

האדמה יכולה לרעוד שניות ספורות, אבל אירוע רגעי שכזה יכול להשפיע על חיים שלמים. היום אנחנו כבר לא 
עצה לחירום התכנסנו לפני שבוע כל שואלים האם תהיה רעידת אדמה, אלא מתי? במסגרת היערכות המו

העוסקים בתחום, מהמועצה וצוותי חרום יישוביים, להשתלמות מקצועית. אנו נערכים להכנת תרחיש ייחוס 
 שיכלול תכנית לפעולה ולסיוע.

 
 גם לשכנים קשה

די שנים על י 4נרקמה לפני  ומועצה אזורית באר טוביה, קריית מלאכיסמוך להתוכנית להקמת תחנת כוח ב
בגז טבעי ולהפיק  . התחנה מתוכננת לפעולהות"ל )הועדה לתשתיות לאומיות(ובינוי ואושרה ע"י  חברת שיכון

את מקומה תפסה . נסוגה שיכון ובינוי מהמיזם , מלווה בקמפיין  נרחב,מגה וואט חשמל. בלחץ תושבים 421
 להקפיא אתבבקשה  צתרו לבג"עהאזור  תושביההתנגדות צברה תאוצה. שהמשיכה לקדמו.  M קבוצת טריפל

ובכך סלל את הדרך להקמת התחנה. הפעלת ת את כל העתירו צלפני מספר שבועות דחה בג"לצערי, . התכנית
 .3105התחנה מתוכננת לתחילת שנת 

 
 איזופוס ."מעשה נדיב, קטן ככל שיהיה, לעולם אינו מתבזבז"
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