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 מרכינים ראש וזוכרים
של משפחות הנופלים לא  פרטילחללי צה"ל ולנפגעי פעולות האיבה. הכאב האנחנו מציינים את יום הזיכרון 

יום הזיכרון לחללי מערכות דרך שמתחיל ביום השואה ל בתקופה זו של השנה, זקוק לתאריך מיוחד, אב
 ישראל, כולנו מאמצים את זכרם לליבנו. 

 תכנסנו לערב שירי לוחמים בקבוץהלנו מדינה.  שבמותם ציווכל אדם, בדרכו, זוכר את היקרים שאינם אתנו 
 .העצמאות נמשיך לחגיגותומיד ישובים, בבתי הספר ובבתי העלמין טקסים בי גלאון עם חבורת הזמר, נקיים

 . , כשהייתי בת שנהבמהלך שירותו הצבאיאבי  שנה למותו של 05השנה, אני מציינת ביחד עם משפחתי 
 

 בהצדעה!
על שני תושבי נגבה שנבחרו לקבל ביום ברביבאי בישרה לי ראש אגף כח אדם בצה"ל, האלוף אורנה 

וסמל פאבלו פרידמן, חייל בודד קיבוץ נגבה, שטראוס בן  סרן אריאלהעצמאות את אות הנשיא והרמטכ"ל. 
 מארגנטינה שמתגורר כשנה בקיבוץ. השניים נבחרו בשל הצטיינותם, תרומתם ופעילותם במסגרת שירותם

אקלים מיוחד של הצטיינות ורוח ל תורמים שכמותםצעירים אין ספק כי . רתיםליחידות בהן הם משהצבאי 
 חדובמילארץ  ה השבועפאבלו הגיע גב, אמו שלא. ביואב קהילה איכותית תטובה, של עשייה ותרומה ליציר

 על מנת להשתתף במעמד המרגש.
, תלמיד "צפית" מקיבוץ שדה 'גם על מצטיין נוסף, יובל בורוביץ אספראם כבר מפרגנים לצעירים שלנו, אז 

פרטים על  הגיאוגרפיה והסביבה בישראל, שערך משרד החינוך.יואב שזכה לאחרונה במקום השני בחידון 
 .כאן הישגו ניתן לקרוא

 
 מאדום לירוק -צומת קוממיות

הולכי הרגל לשר התחבורה בדרישה למצוא פתרון לסכנה היומיומית ל, שוב, בדחיפות לפני כחודש פניתי
 חייה של הולכת רגל צעירה.הכביש גבה לפני כחודש,  ,לצערנושחוצים את צומת קוממיות המסוכן. 

זו במנכ"ל נתיבי ישראל )מע"צ(, שהנחה את  של מנכ"ל משרד התחבורהמכתבו קיבלנו  זה שבועבסוף 
את ההתכתבויות ולאחר שבחנתי שוב מטה במשרד התחבורה  : "בהמשך לדיונים, פגישות ועבודתהלשון

. מבדיקה נוספת 05בדרך מס' ולהציב רמזור בצומת קוממיות   דיבמיוההבטחות מהעבר, אבקשך לפעול 
 עולה כי החלופה המועדפת להסדרת הצומת הינה הצבת רמזור ולא מעגל תנועה".

         
 סינו עם ארה"ב מתהדקיםיח

מחנה והסוכנות היהודית ל המועצהנציגי כ ההגדול הבהצלחה לארבעת בני הנוער שנבחרו לנסוע בחופש
כשעל כתפיהם  הנערים כמדריכיםליהיי ואלי. במהלך שישה שבועות ישמשו עם  ת השותפותקהילהקיץ של 

יעברו גם במהלך הכשרתם משימת חיבור וקשר בין שתי הקהילות, חיזוק הזהות היהודית והערכים הציוניים. 
 צעירה.מקומית הנהגה העצמה כ

 ף."מבית גוברין ושני גילן מכפר הרי ורדון, ירין שלמה מנחלה, שי בכראיתי צוק מהם  61-61ני הצעירים, ב
 .Good luckליהיי ואלי ומחלקת הילדים והנוער במתנ"ס.  -המשלחת נוסעת במסגרת שותפות ביחד יואב

 
 יהדות על בירה
סופרים מהשורה הראשונה , אני מזמינה אתכם לתכנית מרתקת של מפגש עם אנשי רוח וואם כבר יהדות

שמגיעים אלינו לישובים, לסדרה של הרצאות ושיחה מרתקת בנושא יהדות. המפגש הראשון הוא ביום חמישי 
יישובים ין ה(, בכפר הרי"ף עם הסופרת יוכי ברנדס. חודש עמוס של דמויות מרתקות שינדדו ב0..6הקרוב )
רשמו ביומנים את המפגשים הקרובים היי ואלי. לי -באמחלקת התרבות במתנ"ס ושותפות ביחד יו בהובלת

 . "יהדות על בירה"ל התכנית ש
 

 הוועדה המקומית לתכנון ובניה
 שירות לתושבים. מקשה על מתן עומס אשר בשלב זה קיים  "הוועדה המרחבית "שקמיםלאור פירוק 

רביד לאחר חג השבועות תיכנס לעבודה  להקמת וועדה עצמאית.  במקבילבעיצומה של ההיערכות המועצה 
לצמצום הפערים  מתוך כוונה שממתינותכניות תהרביד תתחיל בבדיקת  כניות מטעמנו.בודקת ת ,משה

 ולהקל על העומס. בנוסף, יצאנו )שוב( במכרז בכדי לאתר מהנדס לוועדה. 
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 הדרך לנגבה

היה עד לאחרונה משובש וגרם אי נוחות רבה. אני בנגבה  לשכונה החדשההכביש המקשר בין הישוב הוותיק 
. העבודה בוצעה במסגרת ץקיבושמחה לציין בסיפוק כי הסתיימה סלילת הכביש שמהווה ציר מרכזי וחשוב ב

פרויקט שיקום כבישים שהמועצה מבצעת ביישובים בניהול מחלקת ההנדסה. אגב, במסגרת פרויקט זה, 
 שופצו לאחרונה כבישים פנימיים גם בגלאון ובבית ניר.

 

 ויהי אור -אל עזי
 חוב ראויה.בשעה טובה "הרמנו את השאלטר" לפני כשבועיים ולראשונה נהנים תושבי אל עזי מתאורת ר

. כפרה לתוךלאחר לחצים רבים הצלחנו להביא את חברת החשמל להשלים את החיבורים המתאימים 
  ישוב.ההפרויקט בוצע על ידי מחלקת ההנדסה, במימון המועצה ובהשתתפות 

 

 לא מחליפים ירוק בשחור
"בשביל מאבק מטה התנו שותפים במספר המתנגדים לפרויקט כריית פצלי השמן הולך ומתרחב. ביחד א

ירוקה, עמותות  מגמה, ודין, גרינפיס טבע ל, אדם"הטבע, קק להגנת יהודה, החברה א מטה.: מעדולם"
החלטה להמשך הפרויקט השנוי במחלוקת לוועדה הסמכות לואזרחים רבים. בג"צ החליט להעביר את 

לגיוס תמיכה ציבורית נרחבת לקראת הדיון ולהגשת  ות זאת, נערכים במטהה. בעקבהמחוזית לתכנון ובני
אב ואני התנגדויות בהתאם להחלטת הועדה. הפרויקט עלול להתבצע גם בחלקים משטח המועצה האזורית יו

עדכונים ומידע, הצטרפו לקבוצה  לקבלת העצומה נגד תכנית הכרייה.חתמו על קוראת לכם להצטרף למאבק. 
 .לא להרס חבל עדולםבפייסבוק: 

 

 ביישובים אחר הצהריים מחסנים
טרינר המועצתי, דר' ואדים ובמסגרת שיפור השירות של המועצה יגיע הו זוכרים מתי לחסן את הכלב?

כאן הפרטים  בעלי הכלבים.לנוחיות  ,והפעם בשעות אחר הצהריים יםסקוביץ לחסן את הכלבים ביישובאי
 .המלאים על מועד החיסון ביישובכם 

 

 חינוך המחלקת חדשה למנהלת 

לתפקיד מנהלת מחלקת החינוך. מירית מכרז וועדת בחינה, לאחר ברכות למירית דגני, שנבחרה השבוע, 
 ממלאת כיום את תפקיד מנהלת הגיל הרך במועצה.

ומודה לאורי הצלחה בתפקידה החדש  הל אני מאחלת. להתחיל בתפקידהמירית  יהצפו בתקופה הקרובה
 על תרומתו הרבה.מלול 

 

 סיום תפקיד
המועצה. ורד עובדת ביואב מעל שבע  מבית גוברין( את תפקידה כמנכ"לבסוף אוגוסט תסיים ורד בן ארי )

 המועצה.  י, בחמש השנים האחרונות, כמנכ"לכמנהלת המטה האסטרטגי ובהמשך טבע ,שנים. בתחילה
גדולה על הצמיחה ה פיעוועוד יש היא הובילה מהלכים ארגוניים ואסטרטגיים רבים שמשפיעיםבשנים אלה, 

 ועל הפיתוח של יואב.
ומבקשת  על העשייה הרבה ועל המקצועיות ,המשמעותיתתרומתה ברצוני להודות לורד על המסירות ועל 

 לאחל לה הצלחה בדרכה החדשה.
 

 לנשום את השמש הצורב, ללכת שבי אחריך,"
 )אהוד מנור( "לכאוב אותך ושוב להתאהב חלום אותך מול שמיך,ל
 

 שלכם, 
 

 ,שמח עצמאות בברכת חג
 הרכבי-דר' מטי צרפתי       

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

      500-010156.  5.-.055158 

 

  ,055151.-.5, טל': 13.50, ד.נ. שיקמים, מיקוד יואבאזורית המועצה הע"י  כשירות לתושבים הודעה זו נשלחה
 .org.iletiva@yoav ע"י שליחת הודעת לכתובת הנך רשאי, בכל עת, להודיע שאינך מעוניין לקבל פרסום זה 

  ב גםחפשו אותנו  אתר המועצה
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