
 

 
 

 3602ינואר  60 ראשון יום 
 יחד נציל את נבו

מכפר מנחם, ביחד עם הוריו, לניתוח המורכב בארצות הברית.  2.3 -לביא פיק בן ה-בסוף החודש יוטס נבו
כולנו בקהילת יואב ממשיכים במאמץ המשותף לגייס, בהקדם האפשרי, את הסכום הנדרש ולסייע לנבו הקטן 

 אחת מהתחנות בדרך להבראתו מהגידול הסרטני הקשה בו הוא נלחם. שנלחם בגבורה. הניתוח יהיה רק
נאחל לו ולבני המשפחה  .ברדיו דרום ,אביו של נבו מצורף ראיון עם ניר  יחד נציל את נבו בדף הפייסבוק 

 במבצע התרמהלהיות חזקים, להמשיך ולהתמודד באומץ. אני מזכירה לכולם שעמותת "קו לחיים" ממשיכה 
 החשוב ובמסע להצלתו.

 

 דלילה
את פעילות אתר  3602להפסיק בראשית  הממונה על המחוז במשרד הפנים קבעה לפני כשלושה חודשים שיש

 הקומפוסט הבלתי חוקי דלילה.
החלטה התקבלה, כאמור, בעקבות דרישת מטה המאבק של המועצה ונציגי הקיבוצים כפר מנחם ורבדים ה

 ה מהאתר.שסובלים ממטרדי ריח ותברוא
בקשתנו לקבל מידע מהועדה המקומית לתכנון ונראה שלא הופסקה הפעילות. המועד לסגירת האתר הגיע 
על מנת  שתפעיל את סמכותהפנינו שנית לממונה על המחוז במשרד הפנים  ובניה במטה יהודה, לא נענו.

 נמשיך לעקוב. לאכוף את ההחלטה.
 

 שיקום מקלטים ביישובים
פנינו למשרד הביטחון בבקשה לקדם שיפוץ מקלטים ביישובים. אני שמחה לעדכן כי  "נןמיד אחרי "עמוד ע

 בשבוע שעבר קיבלנו ממשרד הביטחון הודעה על שיפוץ של שבעה מקלטים ציבוריים בכפר הרי"ף, נגבה, 
קת אלף שקלים מכספי קרן היסוד ובביצוע עמיגור. מחל 066כפר מנחם, ורדון ושדה יואב. עלות השיפוץ כ 

 הביטחון ומחלקת ההנדסה ילוו את השיפוץ מול היישובים. 

 
 מקומיצוות כיבוי אש 

 בהשתלמות מספר תושבים משתתפים בשבועות האחרוניםהכשרה ייחודית נערכת בימים אלה בבית גוברין. 
 שתעניק להם תעודה של איש צוות כיבוי אש מתנדב. התעודה מקבילה לתעודת מתנדב במשמר האזרחי.

תסייע בטיפול בשריפות בשטחים המיוערים ליד ו היא נכס משמעותי לאזורשל כבאים מתוך הקהילה  הכשרה
ההכשרה היא ישובים באזור. מענה לתיתן הקיבוץ, בדליקות שעלולות לפרוץ במפעלים התעשייתיים וכמובן 

 לה.על ידי רשות הכבאות וההצ ומבוצעתביוזמת קב"ט המועצה ורכזת הביטחון של בית גוברין 
בשורה נוספת היא, שבתום הקורס, בעוד מספר שבועות, צפויה רשות הכבאות להציב בבית גוברין רכב כיבוי 

אש, במימון איגוד ערים לכבאות. לאחר סיום הקורס, תפעל מחלקת הביטחון להכשרת צוות נוסף בחלקה 
 הצפוני של המועצה.

 
 מסוף אוטובוסים חדש

  בבית הספר היסודי "האלה".ש מסוף האוטובוסים החד ייחנךבקרוב 
נבנה  הפרויקטממש לאחרונה. הסתיימה במימון משרד התחבורה והמועצה, ₪,  ןמיליו 0.3תו, בעלות של יבני

 על פי תקני בטיחות וכן בהתאמה לתחזית הצמיחה העתידית של בית הספר בשנים הקרובות.
 

 ה ראשונה מסוגה בהסעות התלמידיםאמערכת התר
התקנת מצלמות אבטחה ובקרה בכל האוטובוסים הצהובים של המועצה. המצלמות מאפשרות  לאחרונה סיימנו

 לקיים מעקב על הנעשה במהלך ההסעה. 
המתאפשר  לבקשת מחלקת התחבורה במרכז המועצות האזוריות, הסכמנו להשתתף בפיילוט ראשון מסוגו

 תראה במקרה של ילד הנשכח ברכבבדיקת מערכת ייחודית של ה -מטרת הפיילוט . בזכות התקנת המצלמות
באחד מהאוטובוסים הצהובים שלנו הותקנה . המערכת אנחנו שמחים להיות שותפים בבחינת ההסעה,
 שמטרתה להגיב בזמן אמת. מעולם לא חווינו אירוע שכזה ונקווה שזה לא יקרה בעתיד.  סיוניתיהנ המערכת

 ם פטנט ומיועדת למכוניות פרטיות ולרכב הסעות.המערכת, בפיתוח חברת "אינטרווקס" נמצאת בהליכי רישו
את  ומפעילהלמספר נבחר  טקסטהודעת  שולחתקריאת מצוקה למוקד,  משדרת המערכת במקרה הצורך

 המצלמות המותקנות באוטובוס. 

http://www.facebook.com/home.php#!/SavingNevo?fref=ts
http://www.facebook.com/rafi.bojmel#!/photo.php?v=10151230151239821&set=vb.275998075856324&type=2&theater
http://www.kavlachayim.co.il/?categoryId=91035


 

 
 

 התנהלות תקינה
הקריטריונים . 3600לשנת את פרס שר הפנים לניהול כספי תקין  גם השנה, כבכל שנה, קיבלה המועצה

על מנהל תקין ושמירה על  הקפדהלהענקת הפרס הם כאמור ניהול המועצה והענקת שירותים לתושבים תוך 
סמלי שטרם ידוע גובהו. ההישגים הם כמובן  המסגרות התקציביות. פרט לתעודת ההוקרה יהיה גם פרס כספי

 למאמץ ולתוצאות.השותפים  מליאהחברי העובדי המועצה ו כללשל 
 

 יוזמה וצמיחה ב"קליק" -ריםמעב
 .מעברים נגב צפוניאתר האינטרנט החדש והידידותי של לאוויר עלה בשבוע שעבר 

 מידע מגווןזמין ונגיש בתחום התעסוקה, היזמות  והעסקים. ניתן למצוא  עדכני,מידע האתר מרכז במקום אחד 
 ות עבודה, מידע על קורסים והכשרות, טיפים למציאת עבודה, ליווי תעסוקתי ועוד. כדוגמת: לוח משרות והצע

 כנסו לאתר ובחרו בלשונית "משרות".ילצפייה בלוח המשרות ולשליחת קורות חיים ה
 

 היא עושה את זה שוב
 ובכלל? חברים, הורים, פעילות פנאים, קריירה ועבודה, האם זה בכלל אפשרי למצוא איזון בין משפחה וילדי

את הסדנה  ,השבוע, פעם נוספת יםפותחושותפות ליהיי ואלי מחלקת התרבות ביואב ביחד עם   פורום הנשים
  מומלץ. .יואבלנשות המיועדת  ?איך היא עושה את זה

 
 גני ילדים חדשים

ה טובה הושלמה הבניה הפיזית של גני הילדים בכפר מנחם. כעת מתבצעת עבודת הפיתוח שכוללת בשע
בניית שבילים ודרכי גישה מסביב לגנים וכן חיבור לתשתיות. המועד לכניסת הילדים, ככל הנראה במהלך 

, י"ףגן הילדים החדש בכפר הרבשבוע שעבר קיבלנו את הצו להתחלת הבניה של החודשיים הקרובים. 
 . מחלקת ההנדסה במועצה נערכת לקראת העבודות הצפויות.התחלת העבודה, בעוד כשבועיים

 גני ילדים נוספים. 2הקמת  3602 -למשרד החינוך בבקשה לאשר בפנתה המועצה 
 

 אינטל בריבוע 
, חברת אינטל ממשיכה, גם השנה, להיות שותפה לפרויקטים חינוכיים המעודדים את הסקרנות והיצירתיות

 מסייעים בטיפוח תלמידים מצטיינים וחושפת את הנוער לאמצעים טכנולוגיים לצורך מחקר והעשרה.
 תלמידי יואב נחשפים להעשרה בתחומים מגוונים מטאורולוגיה, מדעים, מתמטיקה, חקר החקלאות ועוד.

בה עשרות אלפי המועצה מגישה פרויקטים בשם בתי הספר )היסודיים והתיכון( ואינטל משתתפת במימון, בגו
שקלים. בנוסף תושבי המועצה העובדים באינטל מוזמנים לתרום למערכת החינוך במסגרת התכנית "אינטל 

 בריבוע" באמצעותה נהנים התלמידים גם מהעשרה וגם מתמריץ כספי נוסף.
 

 השנים עושות לה טוב
עצה. אנחנו חותמים את ווסדה של המושנה להי 06במספר אירועים צנועים  השנה האחרונה ציינו במהלך

יישובי יואב מאז ועד  שלשנה מרתקות  06החוברת נותנת טעימה על  06יואב חוגגת השנה בהוצאת חוברת 
 היום ומעט על התכניות לעתיד. החוברת המודפסת הופצה גם לכל בית אב.

 

 " )צ'רלי צ'פלין(מטהלבענן אם תביט -מצא קשתלעולם לא ת"

 
 שלכם בברכה,

 הרכבי-דר' מטי צרפתי       
 עצה האזורית יואבראש המו

matti@yoav.org.il  www.yoav.org.il 
      630-3030205  65-5366063 

 
 
 

  ,65-5366060, טל': 03523, 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

http://www.mnz.org.il/
http://www.yoav.org.il/site/flash/flashDetail.asp?flash_id=1154546%20
http://dl.dropbox.com/u/28542702/60yoav/60yoav.swf
mailto:matti@yoav.org.il
mailto:matti@yoav.org.il
http://www.yoav.org.il/
mailto:etiva@yoav.org.il
http://www.yoav.org.il/
http://www.yoav.org.il/
http://www.facebook.com/moatzayoav

