
 

 
 

 3300פברואר  30 ראשון יום 
 חגיגת דמוקרטיה

 6666%6 כ גבוה הרבה יותר מהממוצע הארצי שעמד עלוהוא  47%כ  ביואב עמד עללכנסת שיעור הבוחרים 
   הציבור ביואב מעורב וממלא אחר זכותו האזרחית, איש איש על פי אמונתו ותפיסתו6

 6 תוצאות הבחירות בכל הישוביםאת לעיונכם באתר המועצה ריכזנו 
6 הנציג הנבחר יעמוד מזכיר התנועה הקיבוציתיבחרו חברי הקיבוצים את  בפברואר( 5יומיים )שלישי, בעוד 

הקיבוצים  בפרט6 של ו יישבותי בכללהמרחב הכפרי וההתשל בפני אתגר גדול של שמירת האינטרסים 
לנו, לצערנו, חברי ההתיישבות אין  הנוכחיתבמיוחד לאור העובדה כי בכנסת ל כתפיו גדולה, האחריות ע

 6העובדת, נציג אותנטי שיעסוק בנושאים חשובים אלה
 

 אין כניסה לאתר 
6 בעקבות במחצית ינוארשנים לאתר הפסולת "דלילה" הסתיים רשמית  03ההיתר לשימוש חורג שניתן לפני 

ים האחרונים, המועצה האזורית מטה יהודה שלחה להנהלת האתר הוראה לעצור את הלחץ שהפעלנו בחודש
רחבי הארץ להפסיק ולשלוח דלילה" להודיע לרשויות המקומיות בקליטת משאיות הפסולת והבוצה6 על מנהלי "

 6 בשלב זה תטופל רק הפסולת שנותרה בשטח והיא תפונה במהלך החודשים הקרובים6 אשפהאליה 
מול רשויות  ביחד עם קיבוץ נחשון, תכנית חדשהאנחנו מבינים כי המועצה השכנה שלנו מקדמת,  למרות זאת,

עקוב על מנת לוודא שחוקי התכנון והבניה נאכפים המועצה תמשיך להתכנון, על מנת לפתוח שנית את האתר6 
 האזור הצפוני של המועצה6האינטרסים של  לטובתונשמרים 

רי )תושבי רבדים וכפר מנחם( באמצעות הנהגות הישובים חייבים להירתם יחד עם זאת, הצד הנפגע העיק
 לטמיון6  ירדקיים חשש רב כי המאבק ולא,  -למאבק המשפטי 

 
 שלב ב' -שיפוץ מקלטים

פר יישובים בעלות של לפני כחודש דיווחנו על כך שמשרד הביטחון נענה לפנייתנו, לשיפוץ שבעה מקלטים במס
 6 ₪אלף  733כ 

כי המשרד נעתר לבקשתנו להרחיב את היישובים בהם ירועננו המקלטים6 הכוונה חה להודיע כעת אני שמ
מכספי קרן היסוד  ₪אלף  333 -של כ ארבעה מקלטים ציבוריים נוספים, ברבדים ובגלאון בעלותלשיפוץ של 

 ובביצוע עמיגור6 מחלקת הביטחון ומחלקת ההנדסה ילוו את העבודות מול היישובים6 
 

 רים" שמירה"שוב
לפני כשבועיים נקטו קציני הביטחון של המועצות האזוריות בצעד לא שגרתי והחרימו כנס של פיקוד העורף6 

 לבטל את אחזקת מרכיבי הביטחון מתכווןכי פיקוד העורף  ,ביואב ולמועצות אזוריות נוספות ,לאחרונה נודע לנו
 של ישובים רבים6 

סביב הישוב, דרך  ביטחון גדר6 מה הם מרכיבי הביטחון? בגבול המזרחי אצלנו ביואב מדובר ביישובי קו התפר
לתחזוקה השוטפת של אמצעי אבטחה אחראי עד היום ירום וכן רכב ביטחון6 פיקוד העורף תאורת ח ,היקפית

  הכרחיים אלה6
היא שהיישובים יאלצו לממן מכיסם את התחזוקה שעלותה עשרות אלפי  ההחלטה החד צדדית משמעות

ביטחון ם מרכז המועצות האזוריות וגורמי התקבל ללא תיאום ע בלתי סביר זה מהלך לים בשנה ואף יותר6שק
 נוספים ועל כן, כמחאה, הוחרם הכנס כצעד ראשון במאבק הרשויות המקומיות6 

 
 צדק צדק תרדוף

החליט לצמצם את עו"ד קדם  השנים האחרונות6 05 השבוע ניפרד מעו"ד שמואל קדם, היועץ המשפטי שלנו ב
 וכדבריו "להרפות את קצב העבודה האינטנסיבי" ולהקדיש זמן למשפחתו6 ופעילות

ופעל  הגן על האינטרסים צה בצמיחתה ובשינויים שעברו עליה,במהלך השנים הארוכות הוא ליווה את המוע
 6הנאה רבה משעות הפנאיבריאות ווברגישות6 נאחל לו  , במקצועיותבחוכמה

 
 
 
 
 

http://www.yoav.org.il/%d7%aa%d7%95-1.html


 

 
 

 נוער זה"ב
ים ומדי שנה, כמסורת, נערך מקיימים במהלך כל השנה פעילות חינוכית בתחום הזהירות בדרכבתיכון "צפית" 

 אירוע השיא: שבוע הבטיחות בדרכים, המוקדש כולו לנושא6
הפעילות כוללת השתתפות של התלמידים בהתנסות חווייתית שתפקידה להטמיע את החשיבות של הנהיגה 

6 בין היתר, הם "נסעו" במתקן המדמה התנגשות ביו שתי מכוניות, הבטוחה וההתנהגות הזהירה על הכביש
הסטיקר  6שמירה על בטיחות בנהיגה תחרות כתיבת סיסמאות המעודדות רכועו השתתפו בהרצאות שונות

  א :"חבר, אתה חוגר? אם לא, תהיה חסר"6והזוכה ה
בית הספר ובתמיכת מחלקות התחבורה והחינוך רכז הבטיחות ב)יעקב לוי( י 'ינג'בניצוחו של ג ,פעילותה

דש, אגב, דיווחנו על טכנולוגיה חדשה בתחום הבטיחות באוטובוסים  שמובילה מחלקת לפני כחו במועצה6
המערכת הייחודית המגנה מפני התחבורה6 ראו כתבה שצולמה אצלנו ושודרה השבוע בערוץ הראשון על 

 השארת ילדים בכלי רכב
 

 מרכז הסיוע "תאיר"
 6 שנות פעילות 05מציין לנפגעות ונפגעי תקיפה מינית  "תאיר"אירוע ההתרמה השנתי של מרכז הסיוע 

יתקיים  האירוע זור, בהם קהילת יואב6משרת את תושבי הא והוא המועצהמגם  מתנדביםבעמותה פועלים 
 "ם שמירמארחת את אפרי הסיקסטיזבהשתתפות " באולם המופעים בגבעת ברנר ,בפברואר 03 ,ג' ביום

המאבק והטיפול באלימות  מודעות לנושאההעלאת מטרת הערב החגיגי היא  636טים של שנות ה במיטב הלהי
  6 כל ההכנסות קודש לסיוע ולטיפול בנפגעים6ואיסוף תרומות לפעילות המרכז המינית

 03336שעות ביממה למספר  37ניתן לפנות לקו הסיוע חשוב לדעת כי 
 

 מצעד הפרוטות
ה ההתרמבמבצע החשוב של  ו' מבית הספר "שדות יואב" תלמידי כיתות  השתתפובמהלך החודש האחרון 

הסברה מוקדמת קיימה  ,שותפה לפרויקטבמועצה, ההמחלקה לשירותים חברתיים 6 איל"ןלאגודת  תהמסורתי
עברו התלמידים יצאו ליישובים,  , על מנת שיבינו את החשיבות ואת מטרת איסוף התרומות6 בקרב הילדים
 א שכל ההכנסות קודש לילדים בעלי צרכים מיוחדים6סכום שיהשנה בבתים וגייסו 

 
 מקהלת יואב בכנסיה הסקוטית

אמריקאית עם מקהלה  קונצרט משותףקיימה  "מקהלת יואב" -מיוחד מרשים ואירוע תרבותי אמש נערך 
  בכנסיה הסקוטית סנט אנדריוס בירושלים6 הקונצרט נערך ורחת6א

 בארץ ובעולםתושבי המועצה ומופיעה בהם זמרים,  73מקהלת יואב, בניצוחו של שמעון לבטוב מונה כ 
 ברפרטואר קלאסי עשיר ומגוון6 

 
 וד מנור(6)אה ולא זימרנו את שבחה..."  "לא דיברנו עוד על משפחה: לרגל יום המשפחה

 
 
 

 שלכם בברכה,
 הרכבי-רפתידר' מטי צ       

 עצה האזורית יואבראש המו
matti@yoav.org.il  www.yoav.org.il 

      357-5656005  35-5533433 

 
 
 
 
 
 
 

  ,35-5533434, טל': 43505וד , ד6נ6 שיקמים, מיקיואבאזורית 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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