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באפריל.   1 -הבמרץ ועד  52ין התאריכים בחול המועד פסח, ב בית המועצה יהיה סגור תושבים יקרים,  

שעות ביממה. 52פועל ה 80-0288888למוקד  במקרה חירום ניתן לפנות  
 

 הכתובת על הקיר
צעירה,  אונה נהרגה הולכת רגלבת. בצומת קוממיות אירעה תאונת דרכים קטלנית לושה שבועותלפני כש

 במהירותהולכי הרגל נאלצים לחצות . נו ולתושבי שפירמשותף להמסוכן והסואן צומת ה .תושבת מ.א שפיר
 מעבר חציה, רמזור או מרכיב בטיחותי אחר.את הכביש העמוס, ללא 

י טריינין התחיל שנים. רנ מזה מספרעל הסכנה היומיומית שהביאה לטרגדיה הקשה אנחנו במועצה מתריעים 
באמירות מדאיגות  פניתי פעמים רבות ועד כה נתקלנואני גם שפיר, ראש מועצת אברג'ל בכך ביחד עם אשר 

: "הצומת אינו מוגדר כמוקד סיכון". יממה לאחר ולא פחות שהטיפול בסכנה נדחה בשל שיקולים תקציביים
בינתיים קיבלנו הודעה  בדרישה לפתרון מידי )האזינו לראיון(. שוב, בדחיפות לשר התחבורה ,התאונה, פניתי

 מוקדם לשמוח.ועל כן זמנים רמזור. לא קיבלנו לוחות מע"צ להציב  -ונתיבי ישראל כי בכוונת משרד התחבורה
 

 נותנים ומקבלים – מלגות
 המלגה מיועדת לתושבי יואב המועצה מלגות לעידוד היצירה בתחומי האמנות המגוונים. כמדי שנה מעניקה

 המעוניינים להשקיע ביצירתם ולתרום לקהילה. 
  .הפרטים המלאים על מלגת היצירה -בקרוב עד האחרון להגשת המועמדות מסתייםהמו

ם הקרובה תושבת או תושב הראויים כיש בסביבת בוודאיהשנה אנחנו מעניקים גם את אות ההוקרה האזורי. 
 להוקרה על פעילותם ותרומתם. 

 .להענקת אות ההוקרה הקריטריונים -ציון  מיוחדאנו מבקשים שתמליצו לנו על דמות הראויה ל
 

 תגדירו "איכות חיים"?
 איכות שכזו? ומגדירים למה מתכוונים כשמציעים לנו את צמד המילים, "איכות חיים"? איך מודדים 

 הערך" את למדוד  ומנסה המודדים "איכות חיים" בקהילה כלים בפיתוח למתנסים החברהלאחרונה עוסקת 
 במושב, בעיר ובקיבוץ. "המוסף

 להשתתף בפיילוט המסקרן, שבו, במהלך מספר חודשים יראיינו וייערכו סקרים בקרב התושבים.נבחרנו 
תמונה בנוגע לדרך שבה אנחנו, הנתונים שייאספו יציגו את "מדד איכות החיים ביואב". הנתונים יתנו 

ור השירותים שיפיסייעו למועצה בהתושבים, תופסים את חיינו ביישוב שלנו ובמועצה בכלל. הנתונים הללו 
 וחיזוק החוסן הקהילתי.

 
 הצעירים בראש

( מהווים כמעט שליש מהאוכלוסייה. מדובר בקבוצת גיל 52עד  10קבוצת הצעירים במועצה )מגיל 
במתנ"ס ביחד עם מעברים  לילדים ולנוערהמחלקה שלנו.  הקהילתית והאיכותיתהעתודה משמעותית שהיא 

 .המותאמים לצרכים ולתחומי העניין שלהם בתוך הקהילהמליאת צעירים שתוביל מהלכים במועצה מקימים 
 סדר היום של קבוצת הגיל הזו מתמקד לרוב בלימודים, מציאת עבודה, בניית קריירה, דיור, פנאי, הקמת

 משפחה ועוד.
המעוניינים,  צעירים ביואב.עולם הל צעירים חסרי מנוח ובעלי רצון להשפיע ולתרום יסו יגובחודש הקרוב, 
 , מתנ"ס יואב. לחן רוזןמוזמנים לפנות 
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 מענה למשפחות חד הוריות
בחודשים האחרונים ערכה מחלקת הרווחה ביחד עם פורום הנשים ראיונות אישיים של המשפחות החד 

הוריות במועצה. המטרה היא לבדוק ולמפות צרכים ייחודיים של המשפחות. הניתוח של הסקר המקיף הוביל 
 לתחומים העיקריים בהם תתמקד המועצה ותסייע. 

שיעסקו בכלים להתמודדות ההורים החד הוריים והקמת פורום  במהלך החודשים הקרובים יתקיימו מפגשים
תמיכה להורים. במקביל תקום קבוצה שתקבל ליווי מקצועי בהתאם לתכנים ולצרכי המשתתפים. באתר 

 המועצה ירוכז בקרוב מידע מלא על הזכויות המלאות והייחודיות למשפחות. 

 .0288851-80וחה משפחות שטרם רואיינו לסקר מוזמנים לפנות למחלקת הרו
 

 הנה הם באים
, יחד עם היתושים התרבותוויר. המועצה פועלת למניעת מזג האהתחממות היתושים חוזרים אלינו ביחד עם 

 . להנחיות הפשוטות המצורפותזאת נדרש שיתוף פעולה של כולנו בחצר הפרטית. שימו לב 
 לנו לעבור את העונה ללא עקיצות. הקפדה על סביבה יבשה תסייע

 
 צעדת יואב

ממזג אויר מופלא, מנוף  וניננה .עצהוותושבי המ ודייםהיס תלמידי בתי הספרצועדים,  1188למעלה מ היינו 
על צועדים ליוו חניכי מכינת לכיש שהדריכו את ה והמוריםאת התלמידים  מרהיב וצעדה תוססת ומהנה.

 הצמחייה העשירה, הציפורים והחרקים שממלאים בעונה זו את יער חרובית.
צוות התחבורה והחינוך, הביטחון, ספורט, מחלקות ההצלחת הצעדה היא הודות להתגייסות כל השותפים, 

 נתראה בצעדה בשנה הבאה.המורים. בתי הספר וצוות המתנ"ס, מתמי"ד יואב, וכמובן 
 

 בכפר מנחם לומדים לעשות כסף מהזבל 
התרשמתי  .את הצוות שעוסק בהתנדבות בפרויקט המחזור נוופגשכפר מנחם בשבוע שעבר ביקרנו בקיבוץ 

 ובסיועהפעילות בהובלת צוות איכות הסביבה של הקיבוץ  -וגוברת הולכת הישוב רמת המודעות בימאוד מ
 יחזורהכסף במטרה ש למחזור , נמכריםיםפסולת נוספסוגי וכן צרי האלקטרוניקה והמתכת ומ המועצה.

, נבנה מודל מקומי לאיסוף פסולת חנות יד שניה פועלתבקיבוץ סביבתית.  הפעילות הרחבת הליישוב לטובת 
 ין ועוד. מומלץ לראות וללמוד.בני

 
 קולות מהמערה

( במערות בית גוברין. מקהלת יואב מארחת מקהלות 55.5מופע מיוחד במינו יתקיים ביום שישי הקרוב )
מנויי ול תושבי המועצה האזורית יואבל הכניסה ללא תשלום.  לות במערותקונוספות מרחבי הארץ למופע 

 רשות הטבע והגנים. כולם מוזמנים.
 

 "מילה טובה כמוה כיום אביב" )פתגם רוסי(
 
 

 שלכם, 
 ,בברכת חג שמח

 הרכבי-דר' מטי צרפתי       
 עצה האזורית יואבראש המו

ti@yoav.org.ilmat  www.yoav.org.il 
      822-2626510  80-0288885 

 

 
 

  ,80-0288888, טל': 83052, ד.נ. שיקמים, מיקוד יואבאזורית המועצה הע"י  כשירות לתושבים הודעה זו נשלחה
 etiva@yoav.org.il ע"י שליחת הודעת לכתובת זההנך רשאי, בכל עת, להודיע שאינך מעוניין לקבל פרסום  

  ב גםחפשו אותנו  אתר המועצה
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