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פיק-נבולביא  
 התאוששות בתקופתמקיבוץ כפר מנחם וכעת הוא  5.3 פיק בן ה -כשבועיים חלפו מאז נותח בארה"ב נבו לביא

שקבע כי  המנתח הרופא במעקב נמצא אבל החולים בבית מאושפז אינו כברנבו הקטן המורכב.  מהניתוח
 . בהצלחה עבר הניתוח

כדי למנוע מהמחלה לחזור שוב.  בטיפולים מיד ויש להמשיך ארוכהיחד עם זאת הדרך במסע של נבו עדיין 
הוריו של נבו  .ל"בחו או בארץ, הטיפול המתאים את מחפשים בני המשפחה והצוות המטפלה אל בימים

 פגשילה מקוויםו והסיוע ליוויההחיבוק,  על יואבב םתושביהכל לאת תודתם לחברי כפר מנחם ו למסורמבקשים 
 .בקרוב בבית

 
מהשטחסיקיםלשדרמפ  

יפסיק לפעול שבקרבת כפר הרי"ף  RR-Satשל חברת השנוי במחלוקת האנטנות אתר  3105עד סוף שנת 
במהלך החודשים כהמשך להליך אכיפת הפעלת האתר,  בעמק האלה.החברה ועיקר פעילותו תועבר לאתר 

לל הגדולות אנטנות כו 011-האחרונים החברה החלה בפינוי מאסיבי של האנטנות והמבנים. עד כה פונו כ
  אנטנות קטנות, מתוכן ארבע בלבד משדרות והשאר קולטות. 33כיום נותרו רק שנראו ממרחק, 

 על מנת ללמוד מקרוב על עבודות הפינוי וסיום הפעלת האתר. סיור באתר בשבוע שעבר ערכתי 
 

פצליהשמןמעליםהילוךבמאבקכנגד  
בשלוש השנים האחרונות ת חלק פעיל במאבק כנגד הפרויקט. לפני מספר חודשים החליטה המועצה לקח

.עד כה  IEIוגופים סביבתיים נוספים בפרויקט פצלי השמן של חברת  מטה ההצלה למען חבל עדולם נאבק 
נאמרה המילה האחרונה,  הצליח המטה, באמצעות פעילות ציבורית ענפה ועיקשת, לעכב את הניסוי אך טרם

 מת ואף מתחזקת.יוהסכנה לפגיעה סביבתית באזור ובמרקם הכפרי בו אנו חיים עדיין קי
לשמוע עדכון מפי נציגי מטה ההצלה. הובהר כי  של המועצה, ועדת איכות סביבה נו,בשבוע שעבר התכנס

תי. כמו כן, נציג מטעם המועצה עומדת בהתנגדותה לפרויקט ותנקוט בפעולות למען הסרת האיום הסביב
 המועצה יצטרף כחבר במטה המאבק. 

בערב, יתקיים מפגש הסברה ראשון לציבור, במועדון  30:11בשעה  3105בפברואר  30ביום חמישי הקרוב 
, להתעניין אנו קוראים לציבור להגיע, לשמוע המפגש פתוח לכלל תושבי המועצה. .החברים בקיבוץ בית גוברין

 ולשאול שאלות.
 
ממשיךלהסריח–לילהד

. אנחנו להכשרת האתר להביע את התנגדותנובדיון שהתקיים בוועדה המחוזית בירושלים עמדנו על זכותנו 
על מנת שימשיך לפעול כפתרון קצה  בהכשרת האתר ים שהמדינה, כולל הארגונים הירוקים, יתמכומתרשמ

 עבור רשויות רבות לפסולת שהופרדה במקור. 
ב ובה הבנה שאין לקיבוצים שבקרבת האתר ברירה, אלא להתגייס למאבק מול רשויות קיימנו הערכת מצ

התכנון ובעצם מול משרדי ממשלה רבים. נוכח מגמה מדאיגה זו נפגשתי בשבוע שעבר, עם הנהלות הישובים 
 האם הם נוקטים במאבק פעיל.  -כפר מנחם ורבדים שנדרשים להחלטה בהקדם 


החבר'ההטובים

 עם "מעברים" התחילו בתהליך של פיתוח תחום הצעירים במועצה. שיתוףים והנוער במתנ"ס, במחלקת הילד
זה סימן  ים?גדול ולעשות כשתהי תרצו)כמעט..( זה מה  אתכםוכל מה שמעסיק  01-53בגילאים  םאם את

בית ניר  ,און-גל ,צעיר" בקיבוצים גתהדור הנציגי "שאתם צעירים! בשבועות האחרונים התקיימו פגישות עם 
הכי  חבר'ה וכדורסל זה ייחודיים ניתן לפתח עבורם. שירותיםבית גוברין לכדי להבין מה מעניין צעירים ואילו ו

 .תיבת קורות חייםמלגות וכ לימודים, חשוב, אבל גם עבודה מועדפת,
בנושא פיתוח  על כוס בירה ובאווירה צעירה יפתח בסוף החודש המפגש הראשון בסדרהכבר יוצאים לדרך: 

  בקרוב מפגשים דומים באשכולות ישובים נוספים. קריירה ותכנון העתיד.


בסגולהצהרוןלילדיהגנים

ילדי סגולה  על ידי מתנ"ס יואב. -במתכונת חדשהולה הבאה יופעלו הצהרונים במושב סג הלמודים בשנת
יקבל הדרכה וליווי צמודים ויהיה צוות העובדים  מצטרפים לילדי כפר הרי"ף שכבר השנה נהנים משירות זה.

 בחסות המתנ"ס.

http://www.saveadullam.org/
http://sfile.f-static.com/image/users/150658/ftp/my_files/maavarim.pdf?id=11987452


 

 
כלביםוילדים

 עלה""ע שעבר בבית הספר היסודי "האלה", היה הכלב שוה"כוכב" של "יום קהילה ומשטרה" שהתקיים בשב
שרות התלמידים הסקרנים ביצועים מרשימים של הציג בפני עהוא ס למשטרת ישראל. וגוי לישראל מבלגיה

 שאלו שאלות שהשתתפו,סקרנים ו שמחתי לראות ילדים נלהבים וטרים. מציאת חפצים חשודים וסיוע לש
הבנה לטעת בהם את הלהנגיש את המשטרה לילדים ו היא והתעניינו בעבודת המשטרה. מטרת ההפנינג

 השוטר הקהילתי מאיר בן זקן.  בין מובילי האירוע צוות מתמי"ד יואב ונמצאת לשירותנו. שהמשטרה 
 

בחינוךמנהיגות
אחד אנחנו ממשיכים, ביחד עם מחלקת החינוך, ב אלי )פנסילבניה(וליהיי והודות לקהילה השותפה שלנו, 

הפרויקטים האיכותיים למען הקהילה והוא "העתודה החינוכית". השנה משתתפות חמש סטודנטיות, תושבות 
, סביבתי, הדרכה, חינוך מוזיקליחברתי ו חינוךמגוונים כמו  םמייואב שלקחו על עצמן מיזמים קהילתיים בתחו

 גינות קהילתיות, מרכזי למידה ועוד. 
ביחד יואב  שותפות"אינטרנט של הר תאלאחרונה עלה לאוויר קטים נוספים וידידנו מעבר לים שותפים לפרוי

 בין שתי הקהילות ובשיתוף הסוכנות היהודית.המתאר את הפעילות הרבה  ,, עשיר ומגווןליהיי וואלי"


 שנה31קשרחםבן
 31-חבריהם מיואב. זו הפעם ה אצל גומלין סיימה ביקורבגרמניה  ת תלמידי יב' מהעיר ָמרֶקטאוברדורפמשלח

על הפרק האפל בהיסטוריה ו הדור שלנו באחריותמפגשים עוסקים ה .ביקורים הדדייםשאנחנו מקיימים 
שנה יצר  31 הקשר היציב שנמשךציינה ששליוותה את המשלחת יה יהמורה הגרמנשני העמים. ל המשותפת

 יהודית ודמוקרטית.חשיבות של קיום מדינת ישראל כב שאוהדת את ישראל ומכירה עיירה של "שגרירים"
 

 שמחפורים
כז ימתנ"ס יואב ר. פתוחות לקהל הרחבה למבוגריםולילדים  מסיבות פורים מושקעותמספר יישובים מארגנים 

 .םוביהמתקיימות בייש מסיבותהכל את  באתר המועצה


שבירתתקרתהזכוכית
שינוי בקריירה? גברים ונשים מגיעים לא פעם לרצון לעשות שינוי באמצע החיים לעשות אותנו מה מביא 

)כוח נשים(  עמותת כ"ןבכנס  קפיצת מדרגה" -:"מנהיגות בעסקיםמשמעותי. הוזמנתי להשתתף בפאנל 
שהתקיים במשותף עם אוניברסיטת תל אביב לפני כשבוע. התגאיתי במספר העולה של הנשים שנוטלות חלק 

את המועצה והן ביישובים. בכנס השתתפו מנהלות ונשות עסקים ודנו בהנהגה המקומית ביואב, הן במלי
 והמחיר הכרוך בתפקיד בעמדות מפתח. בסוגיות כמו ניהול קריירה, תחומים בהם קיימת "תקרת זכוכית" 

 

כבודוהערכהלוותיקייואב
כבוד ברך אותו ל, ממקימי כפר הרי"ף, לשמעוןצימרמןכשהגעתי לביתו של הזדמנה לי חוויה מרגשת במיוחד 

. בכל פעם שאני פוגשת את בני דורו אני מבינה שאנחנו חייבים מוקף במשפחה ובחברים 01 יום הולדתו ה
קמה המדינה. בסיפורו האישי מייצג צימרמן את  הודות להםשבזכותם אנחנו נמצאים פה ועל כך להם תודה 

צורר הנאצי ולחם כפרטיזן ובהמשך עלה בד את משפחתו ליאשמעון מדינת ישראל.  עליהם קמהעמודי התווך 
 לישראל והיה ממקימי מושב כפר הרי"ף, הקים משפחה ומתגורר בו עד היום. 

 

 )יגאל אלון( ועתידו לוט בערפל" -ההווה שלו דל  םגעברו "עם שאינו מכבד את  
 

שלכםבברכה,
 הרכבי-דר'מטיצרפתי

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

      130-3636501  11-1311513 

 
 

  ,11-1311515, טל': 50153, ד.נ. שיקמים, מיקוד יואבאזורית המועצה הע"י  כשירות לתושבים הודעה זו נשלחה
 etiva@yoav.org.il לכתובת הודעתע"י שליחת  הנך רשאי, בכל עת, להודיע שאינך מעוניין לקבל פרסום זה 

  בפייסבוק חפשו אותנו גם אתר המועצה
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