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בנייהבטוחה
בשבועות הקרובים תתחיל בשעה טובה בנייתו של בית הספר "האלה". היסודות הראשונים של בית הספר 

 למו.סידורי הבטיחות לבאי בית הספר יושייחפרו רק לאחר שכל 
בימים הקרובים יגודר אזור הבינוי העתידי ויהפוך למתחם בטיחותי סגור. תהיה הפרדה מוחלטת בין אזור 

 6שבו לומדים כעת הילדים לבין המתחם שבו צפוי לקום בית הספר החדש. בשלב ראשון מדובר בבניית 
כיתות ומבנה מנהלה. בהצלחה.



זינוקבעליה
כמה השקיעו הרשויות עיתון "כלכליסט", בדק מנתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, אנחנו בעשירון העליון. 

כשהרשות מוסיפה  -לא מפתיעה והשווה בין ההשקעה להישגי התלמידים. התוצאה המקומיות בחינוך
תקציבים נוספים נמצא בבירור שהישגי התלמידים גבוהים יותר. אני גאה לציין כי מועצה אזורית יואב מוקמה 

מהממוצע הארצי,  9ואב, גבוהה פי הרשויות. ההשקעה בכל תלמיד בי 984מתוך  92במקום ה  ,בצמרת
  ועוד. י בחינות הבגרות והכניסה לאקדמיהנתונההישגים מתבטאים ב.זו טבלת הנתונים המלאה

 (דן אנד ברדסטריט) D&Bחברת  לכלי שלנו, יש שיפור משנה קודמת.לא רק בחינוך, גם במידת החוסן הכ
פרמטרים כמו דירוג סוציו אקונומי, שיעור גביית מדרגת את החוסן הכלכלי של הרשויות בישראל על פי 

מועצות דומות בגודלן  12, מתוך 31ממוקמת במקום המועצה אזורית יואב  ועוד.עודף תקציבי הארנונה, 
נתונים אלה, הם ביטוי ישיר  . 92, היינו ממוקמים רק במקום ה 9239תושבים(. בשנת  92,222)מתחת ל 

 צה באפיקים בהם היא בוחרת להשקיע.עלמדיניות המו


מיםטובים
, כפי שנקבעו ע"י משרד יהיבריאות העם לאיכות מי השתנכנסו לתוקפן התקנות החדשות של  אוגוסט השנהב

ה, הטיפול בהם ותחומי האחריות של ספקי המים. יהבריאות. התקנות מתייחסות לתקני איכות מי השתי
שתלמות מקצועית בנושא לכל המועצה והישובים נערכים מאז ליישום התקנות. בשבוע שעבר ערכנו ה
מבצעת בדיקות  המועצהאמנם העוסקים בתחום. אחד הדגשים החשובים ביותר הוא חידוד האבחנה: 

במרבית היישובים ביואב, ספק המים של  ודגימות מים ביישובים, אולם האחריות היא של הועד המקומי.
שתיה ראויים לתושבים, שמירה על  היישוב, הוא הועד המקומי. עליו חלה החובה והאחריות לאספקת מי
 איכות תברואתית וכן לתחזוקה שוטפת של מערכת אספקת המים. 

 

 החינוךלבטיחותמתחילמלמטה

מטה הבטיחות בשיתוף מחלקת התחבורה, נציגי בתי הספר ומחלקת החינוך החליטו להקדיש השנה את 
יתרגלו אירועים הקשורים בזהירות  םתלמידיהתקציב מטה הבטיחות לטובת הסברה בבתי הספר היסודיים. 

 בליווי צוות מקצועי. שו לכך ימים מיוחדים וקדיציאה למסלולים ייעודיים. יבבדרכים, הן בשטח בית הספר והן 
במקביל לחינוך הילדים, צריך לוודא שגם ההורים שומרים על הילדים. בשבוע שעבר הפעיל השוטר הקהילתי שלנו, 

. במסגרת המבצע נרשמו דוחות מנחםבכפר הרי"ף ובכפר ידת של משטרת התנועה עם ני מאיר בן זקן, תכנית אכיפה
ם קיבלו הנהגים במקרים אחרי מכך, הסיעו את הילדים על הברכיים. שהסיעו את ילדיהם לא חגורים וחמורלהורים 

 זהרה בלבד, במטרה להעלות את המודעות על נהיגה בטוחה וזהירה גם בשטח היישוב.א
 

השבריםלאסוףאת
למען  -לאסוף את השבריםארגון יד ושם מבקש את שיתוף הפעולה של תושבי יואב במסגרת הפרויקט: 

 אישיים מתקופת השואה. לאומי להצלת פריטיםמבצע  הדורות הבאים
במסגרתו , יואב ומחלקת הוותיקים במתנ"סהמבצע ביואב נערך בשיתוף עם המחלקה לשירותים חברתיים 

שלהם  או העתקם מתקופת השואה ולמסור אות ציםם או חפמי, תצלוכיםמסממתבקשים התושבים לאתר 
יגיעו  32:22 -2:22ר, בין השעות בנובמב 92 ביום רביעי, ה למשמרת עולם. ,ליד ושם למען הדורות הבאים

יו עמדות צילום מיוחדות . ביום זה יהאיסוף המידע ההיסטורי החשובנציגי הארגון ליואב, לבית גילאור לצורך 
 ות שותפים בשימור המורשת היהודית.עתקים איכותיים.  הנכם מוזמנים להיליצירת ה



 ביואבקריהיפה
טקס חלוקת הפרסים ליישובים שזכו בכוכבי היופי באוניברסיטת בר אילן, השבוע ם, יתקיים במעמד שר הפני

של  המסר  בכוכבי יופי. ףוסגולה"פרהריכבאופן קבוע, זוכים כמדי שנה,  יישוב.ה בחזות העעל השק
 בטיפוח הסביבה הקרובהומעודד את הישראלים להשקיע  ר במפתן הדלת""הבית לא נגמ הוא התחרות

בין בנייה  של איזון על פי העקרונות המודרניים, הישוב התחרות מעודדת פיתוח. התושבים חייאיכות וב
זכיה זו מצטרפת לפרס שקיבל כפר הרי"ף . והמרחב הקהילתי טיפוח הריאות הירוקותצד למואצת  הוצמיח

 שהתרשמה מהעשייה הסביבתית במושב. "ירוק עכשיו"עמותת מ

http://www.calcalist.co.il/local/articles/0,7340,L-3614713,00.html
http://www.calcalist.co.il/local/articles/0,7340,L-3614713,00.html
http://www.calcalist.co.il/local/articles/0,7340,L-3614713,00.html
http://go.calcalist.co.il/pic/ad/rashut%20mekomit20.10.13.pdf
http://go.calcalist.co.il/pic/ad/rashut%20mekomit20.10.13.pdf
http://duns100.globes.co.il/rating?did=1000855100
http://www.health.gov.il/LegislationLibrary/Briut47.pdf
http://sfile.f-static.com/image/users/150658/ftp/my_files/%D7%9C%D7%90%D7%A1%D7%95%D7%A3.pdf?id=13537138%20%20
http://sfile.f-static.com/image/users/150658/ftp/my_files/%D7%9C%D7%90%D7%A1%D7%95%D7%A3.pdf?id=13537138%20%20
http://www.yadvashem.org/yv/he/about/collecting_fragments/index.asp
http://www.israel-yafa.org.il/hebrew/Article.aspx?Item=684&Section=631


  

 
התמודדותאמיצה

רשויות מקומיות  36המשותף לנו ול  מרכז טיפולי אזורי לילדים ובני נוער נפגעי תקיפה מינית " הואמאור"
, באולם התרבות בכפר מנחם יום עיון חשוב ביותר המיועד בנובמבר 7 -ה מקיים ביום חמישי . המרכזותנוספ

בו ישתתפו ו"משפחות מתמודדות עם צל הפגיעה המינית"  .  נושא הכנס:לכל העוסקים בתחום הטיפולי
לים טיפוליים על דרכי ההתמודדות, כ -מומחים ואנשי אקדמיה מתחום הטיפול בנפגעים ובני משפחותיהם

 פרטים, מרכז מאור:ל.  י והחינוכיועוד. מוזמנים תושבי יואב העוסקים בתחום הטיפול
maor4me@gmail.com  ,2129614-24 


ענייניביטחון

ביטחוניים  סקר עבור תכנית מיגון יישובית במטרה להיערך לתרחישים תתחיל בקרוב לערוךמחלקת הביטחון 
בנוסף, . 3242בחינה אדריכלית של מבני הציבור, המקלטים ובתי התושבים שנבנו לפני  לושונים. המיפוי יכל

השדרוג כולל התקנת שלנו בית גוברין ובית ניר. קו התפר  חדשים ביישובי התקנת מרכיבי ביטחון הושלמה
ום תאורת הביטחון שיק מוין הסתיישער חשמלי וחידוש האספלט בדרך הביטחון בבית ניר. בבית גובר

 .משרד הביטחון במימון₪  922,222. עלות הפרויקטים הוא הקמת גדר חדשהההיקפית ו
בצפון הארץ. אנחנו במועצה ערכנו לפני מספר  ל רעידת אדמה, ככל הנראהישראל נערכת לאפשרות ש

 המומלצות בהנחיות  עייןן, יכול לחודשים השתלמות בנושא זה ביחד עם צוותי החירום ביישובים. מי שמעוניי
 ממשיכים בשגרה לתחזק את המוכנות לחירום.במקרה של רעידת אדמה. אנחנו 

ות המתמי"דים שלנו, שהודות להם עולה תחושת המוגנות והבטיחות השבוע ערכנו ערב הוקרה מרגש לצו
 אשרינו שאלה תושבינו ! –בישובים ובשטחים הפתוחים 

 
להיותמשמעותיים

 , גם אצל בני הנוער.ככל שעושים למענה יותרהרגשת השייכות לקהילה מתעצמת 
איר את "טביעת הזדמנות להששנותנת להם  תכנית מיוחדת לצעירים יזמה במתנ"ס מחלקת הילדים והנוער
לצד עשייה למען קהילתם.  הנוערביטוי ליכולות ולרצונות  שייתןלעשות משהו אחר  האצבע" שלהם בישוב.

, את הרעיונות המיוחדים ביותר. המועד האחרון להגשת עם רכזי הנוערהנערים הצעירים מגבשים, ביחד 
התכניות  הוא ממש בימים אלה. בכל יישוב ייבחר פרויקט אחד שיוכל לרתום ולסחוף את הקהילה כולה. 

 .בפרויקטים של המתנ"ס התכנית כוללת השתתפות כספית
 

השכניםהנבחרים
 אליהו )ללו( זוהרי בקרית גת שממשיך לכהונה נוספת ולברכות לראשי הערים השכנות שלנו, אבירם דהר

יוביל לקידום  השכנותקרית מלאכי. אני מאמינה שהמשך שיתוף הפעולה בין הרשויות שנבחר לראשות 
והמועצות  ריםלראשות העהנשים שבחרו להתמודד  82האישית, אני מברכת את כל  ברמה האזור כולו.
 , אבלממטרת היעד אמנם רחוקות התוצאות. במועצות השונותרות הנשים שנבחרו כחבעשרות ול המקומיות

 .המוניציפליתמעידות על עליה במודעות וברצון להשפיע ולהוביל ברמה 
 
 
 פאולו קואלו , "האפשרות שהחלום יתגשם היא שעושה את החיים מעניינים"
 
 

הרכבי-תידר'מטיצרפ  שלכם,                                                                                     

 ראש המועצה האזורית יואב

matti@yoav.org.il ;   www.yoav.org.il 
228-2626134  24-4222729 

 
 
 
 

 , 24-4222727, טל': 72412הודעה 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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