
 

 
 3902יוני  90 ראשון יום 

 
 לכולם ערכות מגן

מחלקת  .הצטיידעדיין לא  שלישוידים בערכות מגן. אצלנו, ביואב מתושבי ישראל אינם מצ 54%כמעט 
מבחינתנו ו לפני שנה, כפי שעשינו את תחנת החלוקה, עד הביתשוב שקיעה מאמצים להביא אלינו ההביטחון 

 לחירום. מדובר במהלך נוסף במסגרת "שגרת ההיערכות"
נצלו את  ,לכל התושבים )בנגבה, כפר מנחם, בית המועצה( במבצע חלוקה אנחנו פותחים וע הבאבשב

להחליף ערכות לילדים שגדלו, להתאים ולעדכן ניתן  .והשלימו את החסר לכם ולבני משפחתכםההזדמנות 
לקבלת מידע  במקביל, כאן הפרטים המלאים וההנחיות המדויקות. .על פי הצרכים המשתנים המסכהאת 
 יש להצטייד בתעודת זהות. .171 ןטלפוגם ללהתקשר  ניתן נוסף

 
 לו"ז – הוועדה המקומית לתכנון ובניה יואב

ביוני, בכפוף לצו שייחתם על ידי שר  11"שיקמים" הוא ה תאריך היעד לסיום פעילותה של הוועדה המרחבית 
תיפסק הפעילות ב"שיקמים" שבוע לפני כן,  ההחדשה ך לסיום פעילותה ולפתיחת הוועדהפנים. בכדי להיער

 הוועדה המקומית יואב תתחיל לפעול ולתת שירות שבועיים ימים מחתימת הצו.  ביוני. 9ב 
 איכותי, זמין ומהיר.שירות במטרה להעניק בהמשך  תחילת הדרךאנו מתנצלים מראש אם יהיו תקלות ב

 
 סוף להקפאת הבניה בקיבוצים?

, מנהל מקרקעי ישראל וראשי התנועה הקיבוצית התקבלו , אורי אריאלפגישה שהתקיימה בין שר השיכוןב
שר השיכון יקים ועדה לבחינת הליך הוחלט כי קיבוצים. בעלות משמעות לשעשויות להיות מס' החלטות 

רח החיים או ושימורבדיקת מעמד הקיבוץ על הקרקעות שתבחן את ההסדרים על הקרקע,  השיוך בקיבוצים
ה הקיבוצי. הועדה תגיש את המלצותיה בתוך כחצי שנה לראשי התנועה הקיבוצית לבחינה משותפת במטר

 לפתור את סוגית הקפאת הבניה בקיבוצים.
 

 הבית שלי 
בפעם הראשונה היו  יש ביואב דור של ילדים סקרנים, דעתנים ומעורבים בחיי היומיום של הוריהם וסביבתם.

י אותם בביתי. בפעם תאלה ילדי שכבת כיתה ד' מבית הספר "שדות יואב", שסיירו במושב סגולה ופגש
 המועצה.סיור בבית שלראשונה הגיעו ל "האלה"לשכבה מבית הספר השנייה, היו אלה חבריהם 

, "מה המועצה "הרי זה הבית שלנו ?"למה אנחנו צריכים לקבל רשות כדי לבנותאנחנו סיפרנו והם שאלו: 
תחומי  ל". הם נפגשו עם מנהלי המחלקות שהסבירו להם ע?, "מי עיצב את הלוגו של המועצה"?עושה

  האחריות שלהם ותפקידם.
על יישובי יואב, ההיסטוריה,  לומדים ובאמצעותביקור הלא שגרתי היה חלק מנושא נלמד "הישוב שלי" ה

 אנחנו נשארנו עם גאווה, תובנות וחומר למחשבה. תחומי העיסוק ונושאים רבים שמחברים אותם למקום.
 

 "גינה מזמינה"
ציפורים, חרקים, מכרסמים וצמחייה ארץ , נינה מיוחדת. בית גידול לפרפריםבבית הספר "שדות יואב" יש פ

 עסוקיםישראלית עשירה. בבריכת המים קרפדות ודגיגים קטנים ששטים ואוכלים את היתושים ובעצם 
פרויקט "הגינה המזמינה" )ראו בהדברה ביולוגית. בכל מקום שיחים ופרחים. ביום שישי השתתפתי בחנוכת 

, לאחר שנתיים של עבודה והקמה. תלמידי בית הספר הם חלק מרכזי ומוביל בבנייה באתר בית הספר(
 חינוך לפיתוח בר קיימאהורים מתנדבים שהתגייסו מכל הלב. קום, ביחד עם צוות המורים וובטיפוח המ

ערכים החשובים בחינוך דור אחד ה. בעתיד שיקרהאחריות למה  הם ולנויש ל -המסר החד משמעיהעברת ו
 לילדים היכולת להשפיע על עולם המבוגרים ועל הקהילה כולה.הוא שהעתיד 

 
 מנהלת חדשה לגיל הרך

ובמהלך  בימים אלה נכנסה לתפקידה מיקי גולדברג כרכזת תחום הגיל הרך במועצה. מיקי בעלת רקע בחינוך
הגיל הרך במועצה האזורית מטה יהודה. מיקי נכנסת לתפקיד, לאחר השנים האחרונות ניהלה את  1

 שקודמתה, מירית דגני, נבחרה לנהל את מחלקת החינוך ביואב. בהצלחה לשתיהן.
 

http://sfile.f-static.com/image/users/150658/ftp/my_files/%D7%A2%D7%A8%D7%9B.pdf?id=12686660
http://www.mynet.co.il/articles/0,7340,L-4386873,00.html
http://www.mynet.co.il/articles/0,7340,L-4386873,00.html
http://www.mynet.co.il/articles/0,7340,L-4386873,00.html
http://www.sdotyoav.com/%D7%94%D7%92%D7%99%D7%A0%D7%94-%D7%94%D7%9E%D7%96%D7%9E%D7%99%D7%A0%D7%941.html
http://www.sdotyoav.com/%D7%94%D7%92%D7%99%D7%A0%D7%94-%D7%94%D7%9E%D7%96%D7%9E%D7%99%D7%A0%D7%941.html
http://www.sdotyoav.com/%D7%94%D7%92%D7%99%D7%A0%D7%94-%D7%94%D7%9E%D7%96%D7%9E%D7%99%D7%A0%D7%941.html


 

 
 

 ההצגה הטובה בעיר
קהל אוהד, עם שני מופעים, בזה אחר זה לם התרבות בכפר מנחם מלא מפה לפה. אין כמו לראות את או

 .ומעלים מופע מושקע ואיכותי "ההצגה הטובה בעיר"מפרגן ונלהב. כמו בכל שנה, רקדני המחול מוכיחים שזו 
ילדים ובני נוער מהגיל הרך ועד  544יואב הוא מרכז אומנותי רב השפעה. של מתנ"ס בית הספר למחול 

בגאון  יםהמוכשר נושא יםברק מנהלת בית הספר וצוות המור רבקה חלק ממשפחת הרוקדים. הם לבגרות
יחס אישי, עבודה בקבוצות, אחריות משותפת של הפרט לקבוצה ושל הקבוצה לפרט.  את החינוך להתמדה,

על גופן הן למדו כי אין קיצורי דרך להישגים  )יש גם בנים( מהוות דוגמה ומופת לצעירות. בנות הלהקה
 . שזוכה לשבחים, משתתפת בתחרויות ובכנסים בארץ ובחו"ל הגבוהים. אנו גאים בלהק

 
 יש עם מי לדבר

שבועות, יצא לדרך. הפורום הוקם במטרה לסייע  פרפורום המשפחות החד הוריות, עליו דיווחנו לפני מס
ולתמוך במשפחות המתגוררות ביואב. במסגרת המפגשים ייערכו הרצאות בתחומי עניין ייחודיים, יימסר מידע 

 הסבר על הזכויות המגוונות והדרך לממשן. במפגשים הקבוצתיים תינתן הזדמנות לביטוי, לציפיות ולצרכים. ו
שיזמו את התכנית, כבר נערכים למפגש השני  הםהמחלקה לשירותים חברתיים ו במועצה "פורום הנשים"

בכיר שישוחח על הייחודיות,  המנחה דוד בנאי, פסיכולוג קליני .ביוני ב"מוזה", בקיבוץ רבדים 04 שיתקיים ב
הדילמות והאתגרים במשפחה יחידנית. למעוניינים, ניתן עדיין להצטרף. הכתובת לפניות: המחלקה 

 40-0444701פרנקו ורויטל מור  -לשירותים חברתיים, ענת רוטשילד
 

 פינה לדליה אנרגיותהנחת אבן 
חברת   שלאבן הפינה לתחנת הכוח טקס הנחת  יא המדינה, שמעון פרס,נערך במעמד נש בשבוע שעבר

שר בממשלת ישראל, היה פרס מהוגי הרעיון שפרויקטים  בהיותו, למרגלות תל צפית. בעבר "דליה אנרגיות"
. הועדה לתשתיות יוקמו ויופעלו ע"י חברות פרטיות ,כמו התחנה המוקמת בשטחנו ,תשתיתיים לאומיים

י האזור, וכעת עלינו לשמש כלבי ת התנגדות תושבעל הקמת האתר, למרו והחליטוממשלת ישראל לאומיות 
משתתפים התחייבו בפנינו מקימי התחנה כי זו תבנה ותופעל על פי השמירה של סביבתנו. בטקס רב 

התקנים המחמירים ביותר הקיימים כיום בעולם. אנחנו במועצה נעקוב. תחנת הכוח תייצר חשמל בטכנולוגיה 
 .5414של גז וצפויה להתחיל לפעול באמצע 

 
 מלכה 

מלכה גורן, חברת קיבוץ גלאון. מלכה הייתה דמות מוכרת מאוד  95לפני כשבועיים הלכה לעולמה בגיל 
 בקיבוץ ובאזור כולו בזכות פעילותה הציבורית וההתנדבותית המבורכת.

לפני פחות משנה שלחנו מכאן הערכה רבה וברכות למלכה על קבלת "אות המתנדב המצטיין מצה"ל", בשל 
 עילותה הנמרצת והממושכת בבסיס צה"ל בפיקוד המרכז. פ

 אנרגטית, שופעת, עצמאית ואוהבת אדם עד רגעיה האחרונים.  -כמו שהייתה בחייה, כך נפרדה מהעולם
 

 טבילה במקווה
 פתוח לכל תושבות המועצה. הסתיים השבוע והוא השיפוץ במקווה לנשים במושב נחלה

 קת ההנדסה ומימון משרד הדתות ועמותת טהרת המשפחה.העבודות נערכו בניהול מחל

 
 הרב קוק "ככל שהעולם מתפתח שואף הוא לחזור לטבעיותו המקורית"
 

 ,בברכה שלכם
 הרכבי-דר' מטי צרפתי       

 ראש המועצה האזורית יואב
matti@yoav.org.il;   www.yoav.org.il 

      445-4141010  40-0444745 
 

 , 40-0444747, טל': 79004הודעה זו נשלחה כשירות לתושבים ע"י המועצה האזורית יואב, ד.נ. שיקמים, מיקוד 
 etiva@yoav.org.il הנך רשאי, בכל עת, להודיע שאינך מעוניין לקבל פרסום זה ע"י שליחת הודעת לכתובת 

  ב  חפשו אותנו גם אתר המועצה
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