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 מחוברים
 ומשותפת בסוף השבוע רצופההערכה רבה לחברי המליאה וממלאי התפקידים במועצה שפינו מזמנם לעבודה 

 עם הבסיס החוקי של עבודת המליאה במהלך היומיים המרוכזים שקיימנו בניר עציון ערכנו היכרות. האחרון
 שווה לצפות) סטרטגיתלתכנית האאה החדשים נחשפו בעבודת המועצה. חברי המלימקצועיים  אתגריםו

  כולל דרכי הפעולה ותכניות העבודה לשנה הקרובה. עליה שקדנו בשנה האחרונה (המצורף בסרטון
דיניות לצד ממלאי התפקידים והקשר הבלתי אמצעי שנוצר אני מאמינה שהשהות המשותפת של קובעי המ

  יובילו לקשרי עבודה אמיצים וטובים.
 

 יוצאת לטבע יואב
 במרץ 8-, הת ביום שישי הקרובמתקיימ צעדת יואב המסורתיתלא לשכוח להצטייד בכובע, נעלי הליכה ומים. 

היסודיים "שדות יואב" ו"האלה".  רמשתתפים תלמידי בתי הספין הביער חרובית. והפעם במסלול מרהיב ב
 .לכל תושבי המועצה, בואו הפתוחהצעדה כמובן 

 
  אביב הגיע, יריד בא

 לחגוג את בוא האביב. המועצה  הגדול בחצרבדשא  ססגוני נקיים הפנינגבמרץ,  61 ביום שבת, ה
מגוון  ,הרכבים ממרכז המוזיקה יופיעו, תוצרת מקומיתיצירות אמנות ודוכנים של יהיו  יריד כפרי -עם מקומיט ב

   .פעילות לילדים ומבוגריםו טיפולים אלטרנטיביים
על ידי מפגש פנים אל פנים.  מתאפשרקהל הלקוחות ביואב להעסקים הקטנים והבינוניים החשיפה וקידום 

  .מעבריםמבית  "עסקים ביואב"גדול בשיתוף עם הריד יה אנחנו מארגנים את
 .פסחמארחים בואף לרכוש מתנה ל שלנו צוינת להכיר ולפרגן ליזמי האזורהזדמנות מ

 
 הבינלאומי שההא יום

ועדון בבית ניר, למסע אל מחוזות , למ61:11במרץ, בשעה  8ה  מוזמנות ביום שישי הקרוב,נשות יואב 
התרבות העברית ואל הנשים פורצות הדרך בתנ"ך שהקדימו את זמנן והיו שותפות למהלכים דרמטיים 

  ליהיי ואלי". -בהיסטוריה של העם היהודי. המפגש בחסות "שותפות ביחד יואב
אתי ית עשירה כשגולת הכותרת במרץ, בתכנ 61אירוע נוסף לציון יום האשה הבינלאומי ייערך ביום שלישי, ה 

 .אנקרי במופע המרכזי
 

 זכויות שוות זהב
להם זכאי כל אזרח ותיק  חוברת זכויות האזרח הוותיק בישראלהמשרד לאזרחים ותיקים בממשלה פרסם את 

במדינה. לראשונה ניתן למצוא במקום אחד, באופן נגיש, את הרשימה המפורטת של מגוון השירותים, ההנחות 
 ו"טיפים" נוספים שאנחנו לא תמיד מודעים אליהם. 

המשרד לאזרחים חוברת החדשה עוסק במגוון רחב של תחומים, מופץ על פי חוק ומפורסם ב באתר המידע ב
 , חשוב שנדע את זכויותינו. ותיקים

 
 קהילה תומכת - להרגיש בטוח בבית

לדרך השנה ו. התכנית "קהילה תומכת" יצאה גם לנו, ביואב, סל שירותים מיוחד המותאם לוותיקים שלנ
ביטחון ועצמאות בבית. התכנית פועלת ע"י עמותת גילאור שמאפשר  רחבסל שירותים  עצמאית והיא מציעה

 והמחלקה לשירותים חברתיים במועצה.
 שעות ביממה. השירות מעניק 42ללחצן מצוקה ומוקד רפואי הפועל  חבר ב"קהילה תומכת" מחובר בביתו כל
באמצעותו ניתן לקיים התייעצות עם רופא, ביקור רופא, פינוי באמבולנס ו קט נפשי לתושב ולבני משפחתוש

ועוד. גולת הכותרת ולב ליבה של הקהילה התומכת הוא אב הבית, יוסי שרוני, ממושב סגולה, שמבקר, 
  שעות. 42מקשיב, מתקן תיקונים קלים ובעיקר זמין 

ותיקי יואב שטרם  עשירה ומגוונת המופעלת בבית גילאור. ת חברתיתפעילוגם התכנית החדשה כוללת 
 1814142140, או ליוסי שרוני 18-8811058ניתן לפנות לאסנת גורדון בר  .מוזמנים בחוםהצטרפו 
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 The Yoav team -סע"ר
חדש וחשוב! מחלקת הביטחון ומחלקת ההנדסה מגייסים בימים אלה תושבים מתנדבים ליחידת החילוץ 

 המתהווה במועצה.
התנסות מעשית ועיונית הנערכת ע"י פיקוד העורף ומטרתה להכשיר אותנו לסייע לעצמנו  ההכשרה תכלול

י. חברי יחידת החילוץ ישתלמו סיוע עצמי ראשונ -רעידת אדמה. שם היחידה סע"רבעת ברגעי משבר, למשל 
 וכן יצטיידו בציוד אישי הכרחי. מהריסות חילוץיקיימו אימונים של בעזרה ראשונה, 

 18-8811012מוזמנים להצרף ליחידה. פרטים והרשמה אצל אלישבע במחלקת ההנדסה: 
 

 סיכום עמוד ענן
.  שובים ובמועצה לעתות חירוםים ביי"הענן" אמנם עבר, אבל אנחנו ממשיכים להיערך ולהכשיר את הצוות

 . לסיכום והפקת לקחים, בישובים ובמועצה קיימנו מפגש של העוסקים בחירום
ציינו בסיפוק כי תחום החירום ביואב מוכיח את עצמו  שהשתתפו בסיכום נציגי צה"ל והמשרד להגנת העורף

הנושאים  מופומנות ובמקצועיות. ותורם לחוסן הקהילה. ניכר שמתנהל שיתוף פעולה בין הישובים למועצה במיו
 עיבוי מספר המתנדבים, שיפוץ המקלטים שנמצא בשלבי ביצוע שונים,  לינו לקדם ולייעל בהקדם, כגוןשע

שיפעלו, בעת  ויזיהומכשירי טלבמחשבים ו מהחמלי"םהשבוע שדרגנו חלק . והמקלטיםחמלי"ם אבזור ה
צוותים חולקו אפודים, קסדות מגן, פנסים ומכשירי הצורך, לשימוש הקהילה גם בחירום וגם בשגרה. לכל ה

 קשר.
 

 ממשיכים במאבק -דלילה
נגד הפעילות הבלתי כבשנתיים האחרונות פעלה המועצה באינטנסיביות ובהשקעת משאבים כספיים ניכרים 

 לידיהם ויפעלו משפטית ההובלהחוקית באתר דלילה. בעתיד הקרוב לוקחים הקיבוצים כפר מנחם ורבדים את 
באופן עצמאי להגשת תביעה ולהוצאת צו מניעה בגין השימושים החורגים והנזקים שנגרמים להם. כמו כן ו

מטה יהודה. הנחישות וההתנגדות  ומועצה אזוריתיתנגדו הישובים להליכי התכנון שמקדמים בעלי האתר 
להגיע להסדר. , הובילה לאחרונה לפניה של היזמים בבקשה להיפגש וצת של המועצה ומטה המאבקהנחר

 במידת הצורך.ע ככל שניתן ותסייהמועצה 
 

 הקהילה האקולוגיתתחרות 
לפעילות אקולוגית רצינית ומושקעת של הסברה,  ותת הקהילומתארגנובסיוע המועצה ביישובים לא מעטים 

בים, חינוך, הפרדת פסולת, הקמת גינה קהילתית ועוד. עמותת "ירוק עכשיו" שמעודדת פעילות סביבתית ביישו
עומדים  שובינוייאין לי ספק שו הפרטים המלאים על התחרותעל תחרות ארצית. כאן נמצאים  הכריזה

 בקריטריונים. הרשמה בעיצומה. 
 

 רישיון נהיגה על טרקטור
, לעובדים בחקלאות, עובדים 61נערים מגיל נערות ווכלי רכב נוספים. מתאים ל קורס לנהיגה בטרקטורחדש, 

 זרים  ובכלל.
 

 עונת הניקיון
פינוי האשפה, הגזם מגבירה את תדירות מתחילים לערוך את הניקיון לקראת פסח? מחלקת התברואה 

 והגרוטאות.
 

 צ'ארלס דיקנס "עונת האביב היא הזמן בשנה, כאשר קיץ בשמש וחורף בצל"
 

 שלכם בברכה,
 הרכבי-דר' מטי צרפתי       

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

      182-8181568  18-8811014 

 
  ,18-8811010': , טל01858, ד.נ. שיקמים, מיקוד יואבאזורית המועצה הע"י  כשירות לתושבים הודעה זו נשלחה

 etiva@yoav.org.il ע"י שליחת הודעת לכתובת הנך רשאי, בכל עת, להודיע שאינך מעוניין לקבל פרסום זה 
  בפייסבוק חפשו אותנו גם אתר המועצה
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