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 "כפר מנחם -תחנת הרכבת כפר הרי"ףהבניה בתמשך "שר האוצר: 
לאחרונה נודע . כפר מנחם -תחנת הרכבת בכפר הרי"ףכוונה להקפיא את בניית את הלבלום  המועצה הצליחה

כי גורמים מקצועיים במשרדי האוצר, התחבורה וברכבת ישראל מתכוונים לקיים בדיקה מחודשת בנוגע 
 הקמתה של התחנה.צידוק להיתכנות ול

להשלים דרשו ועם שר האוצר יובל שטייניץ, נחל שורק,  ונציגי מ.אנציגי המועצה   נפגשובסוף השבוע שעבר 
 את בניית התחנה לאלתר. 

להכין תכנית הורה לסגנו ולצוות משרדו שטייניץ ודרש לעצור את המהלך.  עמדת הנוכחיםשר האוצר קיבל את 
 .2102ול את מקורות המימון וכן לוחות זמנים להשלמת הבניה. תכנית זו תוצג בפני השר עד סוף עבודה שתכל

מטרופולין  גדרה, קרית מלאכי, אלפי הסטודנטים במכללת  הכוללת אתה יאוכלוסי התחנה האמורה תשרת
הכלכלית ח התשתיות והצמיחה אחווה ותושבי המועצות האזוריות בסביבה. התחנה היא חלק מרכזי בפיתו

 .באזור
 

 משטרת ישראל אוכפת -דלילה
 יפסיק את פעילותו" ב"דף הבית של יואב" הקודם בישרנו כי על פי הוראת משרד הפנים, אתר הפסולת "דלילה

  ולא יינתן לו אישור נוסף לשימוש חורג., ממש עוד כחודשיים 2102בינואר  0ב
 .המפגעים באתרגד נשל המועצה מטה המאבק  פעילות לאחר החלטה זו התקבלה

והבטיחות. שגם משטרת קרית מלאכי החלה לאכוף את עבירות התעבורה  ה המועצההתבשר לאחרונה
ומסכנות את הנהגים  שעושות דרכן לאתר הפסולת הסכנה הבטיחותית נגרמת על ידי המשאיות הרבות 

למציאת פתרון  עתכ . במסגרת האכיפה קיבלו נהגי המשאיות דוחו"ת וקנסות.  המשטרה פועלתהאחרים
 למפגע.

 
 וזכוכיתאריזות פח מחזור מיכלים ל -חדש ביישובים

להציב בכל יישובי  , כמתוכנן,מחלקת התברואה הסיימבשעה טובה "שחקנים חדשים" בתנופת המחזור ביואב. 
 .שימורים(קופסאות לדוגמה, ות מתכת )אכתומים למחזור אריזות זכוכית ומחזור קופס מיכליםהמועצה 

 זכוכית והשני לקופסאות הפח והם מסומנים במדבקות מתאימות. אריזות ישוב הוצבו שני מיכלים, האחד לבכל 
בשלב ראשון פעם בחודש ולפי הצורך נעדכן את  .הפינוי יתבצע מהישובים על ידי המועצה למכולה מרכזית

 התדירות. האיסוף מנקודת הריכוז למפעל המחזור יבוצע ע"י חברת ג.א.ן תברואה. 
, בהם :נייר, קרטון, סוללות, גזם, טקסטיל ביישובים מצטרפים לנקודות האיסוף הרבות הכתומיםמיכלים ה

 ופלסטיק.
 

 נסיעה בטוחה ומוארת בכניסה למושב נחלה
ריבוד הכביש  החל מהשבוע שעבר אפשר לנסוע ולצעוד בבטחה בכביש הכניסה המחודש והמואר לנחלה.

 סיימה המועצה במקביל לשיפוץ הכביש. "כבישים ללא אבא" ופרויקט"צ מעהעברת האחריות לרת במסגבוצע 
, הועד המוניציפלי והישובים בשיתוף המועצה . זאת,את הצבת עמודי התאורה מהכביש ועד לשער היישוב

 הסמוכים.
, לא המתנו למע"צ ובמסגרת התקציב לשיקום הכבישים של המועצה ביצענו קרצוף וריבוד של גלאון בקיבוץ

 ש הכניסה.כבי
 העבודות צפויות להתחיל במהלך החודש הבא. .גלאוןות ניר ינגבה, בבמתוכנן   שיקום כבישים בתוך הישובים

 
 יחד קהילה ביואב

 המועצה שוקדתעליה  מליאת המועצה אישרה את עיקרי המדיניות ותוכנית הפעולה של התוכנית האסטרטגית
כניות העבודה וסדרי העדיפות לביצוע. לאישור המליאה תיובאו  2102נואר . במהלך חודש יבשנה האחרונה

התוכניות יתייחסו לשלושה נושאים: פיתוח וחיזוק הקהילות, שיפור השירות והגדרה מחודשת של חלוקת 
  בין הוועדים למועצה ותכנון פיתוח היישובים והחזות הכפרית.לית המוניציפהאחריות 

 
 
 



 

 
 

 רדוןואופק חדש ל
המחלקה לשירותים חברתיים ומחלקת הילתי ביוזמת אגף קהילה במועצה )מזה כשנה מתנהל בורדון תהליך ק

ילדים ונוער במתנ"ס( בהנחיית מכון "תכנים". התהליך כלל מיפוי צרכים שנאספו בביקורי בית אצל תושבי 
ה במפגש תושבים שנערך ת. שיאו היתרבוהחינוך וההישוב. המשכו היה בהכשרת והעצמת ועד הישוב וועדות 

בישוב בו הוצגו התוצרים של התהליך והתקיים דיון סביב שולחנות עגולים בנושאי חינוך, תרבות שעבר שבוע ב
 וועדות חינוך ותרבות. ,ושירותים מוניציפליים. הערב כולו אורגן להפליא על ידי חברי הועד
 ערה של התושבים. היה דיון מרתק וחשוב באווירה חמה, טובה ומפרגנת בהשתתפות

 יש אתגרים באופק ונמשיך ללוות את הישוב בדרך למימושם.
 

 מפעל הדגל של חברת "זרעים גדרה" רבדים נחנך ב
. החברה מבנה המשרדים והמעבדות של חברת "זרעים גדרה" נחנךבאזור התעשייה של קיבוץ רבדים 

עובדים תושבי גדרה  211ומעסיקה כ נרכשה לאחרונה ע"י ענקית הזרעים השוויצרית סינג'נטה תיקה והו
שנה לאחר הקמתה, העתיקה החברה את משרדיה מאזור תל נוף ליואב.  01. והסביבה, בהם גם תושבי יואב

. בעתיד הקרוב ייבנו בשיתוף קיבוץ רבדיםו מול רשויות התכנון המועצההמהלך התאפשר במעורבות ובסיוע 
 בהצלחה ל"תושבים" החדשים. .רהמפעל הייצור וגם חממות הטיפוח של החבבצמוד 

 
 לומדים ומלמדים :הקשר הבין דורי ביואב

אנחנו מאמינים בשמירת הרצף והקשר הבין דורי ביישובי המועצה כבסיס ערכי וחינוכי. כדי לטפח את הקשרים 
כבר מספר שנים פרויקט משותף למחלקת הוותיקים במתנ"ס ולבית הספר היסודי  המועצה מקיימתהללו 

תלמידי כיתות ו' מלמדים את ותיקים הוא הסביבה הטכנולוגית. ויואב". נקודת המפגש בין התלמידים ל"שדות 
החוויה, הלמידה  יחדיו סיפורי מורשת. בסיסיות ובמקביל לומדים, חוקרים ומתעדיםהוותיקים מיומנויות מחשב 

רכזת התוכנית בבית ההדדית והדיאלוג, מאפשרים מערכת שורשית של היכרות קרובה והערכה הדדית. 
הפתיחה, בשבוע הבא וההשתתפות היא ללא  באופן אישי.והמפגשים מלווה את הלימוד  ,יפעת קורן, הספר

 .10-0811002 תשלום. לפרטים נוספים ניתן לפנות למחלקת הוותיקים במועצה
 

  ההרכבים המוזיקליים מתחילים להופיע
אשון שהקמנו במועצה וכבר אפשר לדווח כי הרכב ר לפני שבועיים בדיוק חנכנו את מרכז המוזיקה החדש

מוזמנים  דרגצקי , על טהרת צעירי יואב, ביחד עם המפיק המוזיקלי ארזהנגנים. מוזמן להופיע במסגרות שונות
 בפני שר התשתיות, במסגרת אירוע מרכזי שתקיים באזור חברת החשמל. להופיע 

 במהלך התקופה האחרונה ניבנו מספר הרכבים מוסיקליים. צפויות בקרובות נוספות, במסגרות אזוריות, ופעה
 . בחזרות ובעבודה משותפת שהחלונוספים 

 
 תרגילהאדמה רעשה....

לקליטת  ה המועצהמתלמידי תיכון "צפית" השתתפו בשבוע שעבר כ"נפגעים" מדומים בתרגיל שקיימ 01כ 
נו גם אנחנו והפעלנו את מכלולי החירום מפונים מרעידת אדמה באזורנו. במסגרת  תרגיל העורף הארצי נערכ

במועצה. בדקנו את מוכנותנו לאירוע רב נפגעים ונזקים לרכוש ולתשתיות. המסר העיקרי שקיבלנו מרשויות 
השעות הראשונות הן שעות יקרות ומשמעותיות מניסיון העבר, החירום הוא חשוב ביותר: עלינו לסייע לעצמנו. 

חות ההצלה יתמקדו בשלב ראשון בערים הגדולות והציפיה היא מהרשויות כו ביותר על מנת להציל חיים. 
 סיוע.לפעול עצמאית עד להגעת המקומיות והיישובים הכפריים 

 
 

 .דות להשכלה גבוההסבהצלחה לכל הסטודנטים מיואב שהחלו את שנת הלימודים במו
 


