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 חג שמח

תושבים יקרים, ערב השנה החדשה ברצוני לאחל לכל בית יואב שנת שלום ושלווה. שנה של פיתוח הישובים 
 את השנה החדשה טובה יותר. וחיזוק הקהילה. יחד, נעשה

 
 נסיעה טובה ובטוחה יותר

נוסעים בחלק מכבישי הגישה ביואב זוכים לראות את עבודות הפיתוח שמע"צ מבצעים. פניתי רבים מה
שלב ראשון יבצעו תיקוני בטיחות כגון הרחבת והסדרת שולי הכביש, לסמנכ"ל התשתיות במע"צ וביקשתי שב

בית ניר וכביש -שדה יואב, בית גוברין-ביעה. ניתן לראות שכבישים כמו ג'וליסוצ , סלילההקמת מעקות בטיחות
בהתאם לתכנית רחבה של  עבודות פיתוח נוספות צפויות בקרוב,הכניסה לכפר מנחם עוברים "מתיחת פנים". 

 הלאומית לדרכים.חברה לאחריותה של החלק מכבישי יואב העברת 
 
 גברת ערנות בתקופת החגיםה

 אנו נכנסים לתקופת החגים ,תקופה מאופיינת מידיי שנה בעליה ברמת הפשיעה.בימים אלה 
כל יציאה מהבית ביכולתנו לצמצם את הנזקים על ידי הקפדת יתר לנעול את בתינו, להפעיל מערכות אזעקה ב

על כל חשד יש לצלצל למשטרת ישראל  .אנשים לא מוכרים מה מעשיהם בישובלשאול , ולו הקצרה ביותר
  151-5234371סייר הביטחון צחי ירושלמי ל, 151-1273711,או לשוטר הקהילתי מאיר בן זקן 111 למספר

 .151-5711112קב"ט המועצה נתן בר או ל
 

 נהלי בטיחות בבית הספר "האלה"
בבית הספר "האלה" מתקיימים בימים אלה עבודות בינוי ושיפוצים ונוכחות הורים רבים מודאגים מהעבודה כי 

 עיקר הדאגה היא בשעות בהן מתקיימים חוגי המתנ"ס.  בית הספר.ל סמוךל עובדים ובעלי מקצוע מוגברת ש
  .הילדים לא יורשו להסתובב בחצר ללא ליווי מדריכי החוגיםחשוב שההורים ידעו שבכל תקופת השיפוצים 

ית הספר עד את ב לעזובלא  הונחווהמדריכים  צוות המתנ"ס מוגברת של נוכחותבתקופה הראשונה תהיה 
 ילדים ייאסף על ידי הוריו או על ידי ההסעות.שאחרון ה

 
 מבצע ניקיון

וכפפות ויצטרפו לכלל ילדי ישראל למבצע "יום  שקיות ניילוןב יצטיידו השבוע ילדי המועצה באווירת החגים,
ת החינוך במסגרבמוסדות החינוך והניקיון הבינלאומי". המבצע הוא בסימן מחזור והפרדת פסולת ויתקיים 

מעודדת את ילדי ונערי יואב לשמירה הלאורך השנה  המתקיימתלות חינוכית החברתי. האירוע, הוא חלק מפעי
 על הסביבה. 

ועדה לאיכות מחלקת התברואה, ההנדסה, ה, בהם הסביבתית הפעילותאת במועצה שותפים רבים מובילים 
 !חזורהאחרונות כמעט והוכפלו אחוזי המ . בשנתייםהסביבה ואנשי החינוך

 . לתגבור פינוי האשפה מהיישוביםהשבתונים הצפויים נערכת מחלקת התברואה לקראת  שימו לב,
 נא הבנתכם במידה ותיגרם אי נוחות. אנא הקפידו על הפרדה ומיון הפסולת למתקנים הייעודים.

 
 מוזיקה לכל גיל

הופתעתי לראות את מספרם הגדול של תושבי יואב שמצטרפים  נו חובבים רבים של תרבות ומוזיקה.יש ביני
 . למרכז המוזיקה הקורם עור וגידים

במרכז המוזיקה החדש שפתח המתנ"ס  בשבוע שעברילדים, נערים ומבוגרים הגיעו ליום המיונים שנערכו 
 באולם התרבות בכפר מנחם. מוזיקאים מוכשרים שרוצים "לעשות מוזיקה" במסגרות שונות.

תנ"ס, עם בימים אלה הולכים ונבנים ההרכבים שינגנו ויופיעו במרכז שהותאם במיוחד, על ידי המועצה והמ
 חדרי מוזיקה חדשים, חדר הקלטות, ציוד מקצועי וכלי נגינה. 

 
 "סינמה סיטי" יואב

לכל הגילאים באולם התרבות בכפר מנחם.  . המתנ"ס פותח בתכנית קולנועסרטים בתלת מימדכן, גם אצלנו 
לילדים סדרת סרטי תלת מימד בדיבוב עברי ולמבוגרים "מועדון הסרט הטוב" בליווי הרצאה. מוזמנים לעקוב 

  אחר הפרסומים במתנ"ס ובאתר המועצה, נפגש בסרט.

 

http://www.yoav.org.il/150658/מצגת-איכות-הסביבה
http://www.yoav.org.il/image/users/150658/ftp/my_files/eti/%D7%AA%D7%91%D7%A8%D7%95%D7%90%D7%942.jpg?id=10698357
http://www.yoav.org.il/image/users/150658/ftp/my_files/eti/%D7%A1%D7%A8%D7%98%D7%99.jpg?id=10668024


 

 
 אנחנו בסדר

לאחרונה קיבלנו פעם נוספת חיזוק לעובדה כי אנחנו מועצה שמתנהלת באופן תקין ועל פי כללי המנהל. בדו"ח 
 הביקורת האחרון שערך משרד הפנים ובדק את התנהלות המועצה, על כל מחלקותיה  ואגפיה, עולה כי אנו

 .מהותיותנהל התקין וללא הערות ממשיכים לפעול על פי כל כללי המ
 

 ספסל הלימודיםחזרנו ל
שנת הלימודים, בכל מוסדות החינוך ביואב נפתחה כסדרה, בנועם וברוגע. במהלך השבוע סיירנו בגני הילדים 

אנשי החינוך, הנדסה,  -ובבתי הספר. זו הזדמנות להודות מקרב לב לכל מי שעבד מאוד קשה במהלך הקיץ 
 ולפתוח את השנה החדשה.בינוי, תחבורה, בטחון, הורים  ורבים רבים על מנת להכשיר 

 
 תלמידים בבתי הספר 0011ילדים בגיל הרך ו  0111 -מספר שיא 

המספרים הולכים ועולים  מדי שנה. מכלל התושבים 41%-אוכלוסיית הילדים והנוער ביואב, מהווה למעלה מ
לבינוי  קניםואנחנו מתברכים בשינויים ובתוספות הודות לגידול. לאחרונה התבשרנו כי משרד החינוך אישר ת

 ששה גני ילדים נוספים, שלושה נמצאים כבר בהליך בניה.
קבלנו אישור לתוספת שבעה תקני כ"א בשנת הלימודים הנוכחית הגדלנו משמעותית את תקציב הגיל הרך, 

החינוך בשני בתי הספר היסודיים.  פתחנו ארבע כיתות מעבר לתקן משרדגנים תקניים.  21בגנים ובסך הכל 
ומיסוד ליווי מקצועי להטמעה השתתפות המועצה בתקציב לכל ילד בשני בתי הספר ויש  אתעל העלנו בפו

שיטת הנושאים. לביה"ס "האלה" רכשנו שתי כיתות יבילות שישמשו שתי כיתות אם, ורכשנו כיתת ספח למתן 
 מרחב לימודי נוסף לתלמידים.

 
 ב"שדות יואב" חינוך דיגיטלי

 דיגיטליים. ספרים לפיילוט ות בין מאה בתי ספר בארץ שהצטרפו השנה, נבחר להי"יואב שדות" ס"ביה
 שעברה. עבורנו, מדובר בשנה כבר הסתיים ההצטיידות הטכנולוגית של המעבדות, הכיתות והמורים תהליך

ולמידה   יאפשר העמקה הדיגיטליים הספרים שילוב .והלמידה ההוראה לדרכי ומתבקש בהמשך טבעי
 מקדמים. אנו פר אותהמותאמת לערכי בית הס

 
 אל עזה  יונסנפרדים מ

. מאות רבות של ערבים, יהודים, חברי מראשי הקהילה בישוב אל עזי יונס אל עזהבשבוע שעבר הלך לעולמו 
אותו בדרכו האחרונה. קשריו האמיצים עם חברי  ינומושבים וקיבוצים מיואב והסביבה, בהם חקלאים רבים, ליוו

 קופת מלחמת השחרור ועד היום.בת עודכפר מנחם, נודעו 
אישיותו המיוחדת והקשרים שרקם עם תושבי יואב, הם הביטוי ההולם לקשרי ידידות  אמיצים וכנים, ברמה 

שובי יההכרה  של המדינה  בישוב אל עזי כחלק בלתי נפרד מי היומיומית. ליונס היה חלק משמעותי בתהליך
 ובני משפחתו, ממשיכים את דרכו.בניו יונס יחסר לכולנו בנוף האזורי. . יואב

 
 011רוזי שינדלר בת  -מזל טוב

 לפני שבועיים, שנזכה להיות כמו רוזי שינדלר, מקיבוץ כפר מנחם. 111אני רוצה לאחל לכולנו, אם  נגיע לגיל 
)!( של רוזי, שנערכה ביחד עם בני משפחתה וחברים. כלת השמחה,  111השתתפתי בחגיגת יום ההולדת ה ה

על ענווה, צניעות וחוש הומור, המעיטה בחשיבות המאורע ואמרה לאוהביה: "לא מגיע לי הכבוד ששמרה 
 הזה". התרגשתי לפגוש אשה אופטימית, חייכנית וצלולה. 

 .01הושמואל רוט מנגבה שציינו את יום הולדתם בר יונה שנ ברכתי אישית אתמספר ימים לאחר מכן 
 
 

 "...עולה שערינו פתחיב מרכבתך ,נקשיבה פעמיך חדשה "שנה
 )פניה ברגשטיין( 

 
 
 

  ,13-3511717, טל': 70335, ד.נ. שיקמים, מיקוד יואבאזורית המועצה הע"י  כשירות לתושבים הודעה זו נשלחה
 etiva@yoav.org.ilלכתובת  ע"י שליחת הודעת הנך רשאי, בכל עת, להודיע שאינך מעוניין לקבל פרסום זה 

 בפייסבוק חפשו אותנו גם אתר המועצה
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