
  

 
 

 3102דצמבר  32 שני יום 
 גשם ברכה

 -, באזור סגולהרק באירוע הגשם האחרון מ"מ של גשם. כך לדוגמה 311יישובי המועצה ירדו למעלה מ בכל 
 מראשית דצמבר ירדו ובנגבה מ"מ 302כגלאון ובית ניר מ"מ, בסביבות  302 -מ"מ,  באזור כפר הריף 302

השדות רווים, האדמה ספוגה ומדינה שלמה הושפעה מסערת החורף שלא נראתה מ"מ.  221 -קרוב ל
 כמותה כבר שנים רבות. 

לשמחתי, היישובים ביואב עברו את הסערה ללא אירועים חריגים למעט תקלות נקודתיות או הפסקות חשמל 
 קצרות. המועצה נערכה לחורף על ידי הכנה וטיפול מתאים לתשתיות הניקוז והוואדיות. 

 

 נקודת האפס
 כמו בשנים קודמות.שנה מאוזנת,  - 1.1110% עם גירעון צפוי של 3102לעדכן שסיימנו את שנת אני שמחה 

במהלך החודשים האחרונים עבדו הצוותים המקצועיים של המועצה על תכניות העבודה ועל הצעת תקציב 
. תכניות אלה הועברו להנהלת המועצה שבחנה, בהיותה גם ועדת הכספים, כל סעיף בכל מחלקה. 3102ל

 השבוע תובא המלצתה של ההנהלה לישיבת מליאת המועצה לדיון ולאישור. 
 

 עושים כבוד
 בשבוע שעבר השתתפתי במחווה מרגשת בקיבוץ רבדים. 

בין החוגגים הפעם . תיקיםוהוועדת הוותיקים בישוב מציינת באופן מסורתי את ימי ההולדת של החברים 
ממייסדיו, אהרון ולדמירסקי. אהרון שיתף וסיפר אחד ו ל"זקן" הקיבוץ 01יום הולדת  ציינו באופן מיוחד
 וידיעותיו על הישוב והאזור. הקיבוץ פועלו בבנייןלמשתתפים על 

במהלך המסיבה הפתיעו אותו שלושה בני משפחה אחת שאהרון היה הסנדק שלהם, כולם היום בעלי 
משפחות ומתגוררים בקיבוץ. ברכתי את אהרון ואת קהילת רבדים כולה שיודעת לפרגן ולהוקיר את 

 חבריה הוותיקים.
 

 מצווה בקהילה 
 בר ובת המצווה למשמעותית. הופכים את שנת כך

, כפר הריף, סגולה, הרביעית והיא נערכת הפעם בכפר מנחם השנה זו פועלתביואב  המצווה בני תכנית
הילדים והוריהם משתתפים בסדרה של מפגשים בהם לא רק ידברו, אלא  ., רבדים וגתגוברין בית ,גלאון

 שית של הנוער, מקומם במסגרת המשפחתיתגם יעשו. הנושאים המרכזיים בתכנית הם גיבוש הזהות האי
תוצאות צפויות בחודשים שוב והיבפרויקט למען החרו יבהילדים . , התרבות היהודית ועודובקהילה

 בהנחייתרב  ניסיון בעלת, רבדים בקיבוץ חדשה תושבת אורן סמדר תלווה את בני המצווה הקרובים.
 ואלי. ליהיי-יואב ושותפות נוערהו ילדים מחלקת, יואב ס"מתנ בהובלת התוכנית. ומתבגרים הורים

 

 הו מאמא
בשבוע שעבר נפתחה הליגה של  .א ערה במיוחדהיאצלנו ו הולכת וצוברת תאוצה בכל הארץ הכדורשתליגת 

שחקניות  21הספורט. משלנו שפועלות בתמיכת מחלקת מתוכן הן  2קבוצות יש בליגה,  8מחוז הדרום. 
 הקבוצות ממשיכות לקלוט מצטרפות חדשות ובעיקר לנבחרת בית ניר.  .כפר מנחם, בית ניר ונגבהמ

כפר מנחם על בית ניר.  ובניצחון שלהקהל מפרגן ומעודד ובמשחק הפתיחה אפילו זכינו לדרבי מותח 
  .המועדון הישראלי לכדורשת נשיםמוזמנים לצפות בתמונות ולפרגן בדף הפייסבוק של 

 

 לנווט בסערה
טכנולוגיה משתנה וקודים  להיות הורה טוב ומשמעותי, הוא אחד האתגרים המרכזיים, במיוחד בעידן של

 ו, כשהיינו ילדים.הכרנו אנמאשר  שוניםחברתיים 
יועדים לכלל המ "מנווטים בסערה"בשם  של מפגשים סדרההמורכבת התחלנו בכדי לצלוח את המשימה 

בהתמודדות ההורית. שמאירים סוגיות שונות הרצאות ומפגשים סדרת  מהגיל הרך ועד לבגרות.ההורים 
  ., גלאון, בית ניר ובית גובריןגתחלק מיישובי המועצה וכעת נמשכת בהתכנית נערכה בעבר בהצלחה ב

פחה, ההורה הסמכות ההורית החדשה, יחסי אחים במש אתהנושאים בהם תעסוק התכנית כוללים 
 מיניות בריאה מגיל הגן ועד להתבגרות וכן זוגיות והורות.  ,כמבוגר משמעותי

התכנית נערכת על ידי המחלקה לשירותים חברתיים ביחד עם המתנ"ס  ורכזות החינוך החברתי בישובים. 
 18-8211220מחלקה לשירותים חברתיים :בם נוספים כל תושבי המועצה מוזמנים. פרטי
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 לידער נָאך בענקט ווָאס ארץ ה א  

 הלב" -  געבירטיג מההצגה הנותיל המועצה ותיקי את מזמינים צפית ותיכון במתנ"ס תיקיםוהמחלקת 
 הן ללא תשלום. ההצגה וההסעות . תיאטרון היידישפיל" של מהתרגשות פועם היהודי
 , מאת יהושוע סובול ובהשתתפות יעקב בודו ואנדרי קשקר.געבירטיג מרדכי שירי פי על מוזיקלי מחזה

 00:21בדצמבר בשעה  32ההצגה מלווה בתרגום סימולטני לעברית ולרוסית ותתקיים ביום חמישי, ה
 תיקיםהוו במחלקת מוקדם רישום פי על יתואמו מהישובים הסעותכפר מנחם. באולם המופעים ב

18-8211238.  
 

 ב"פותחים את הל
 מודל התכנית באמצעותשל הילדים  החברתית המעורבות אתמקדם " יואב שדות" פר היסודיסית הב
ובחר להעניק לבית  מהעשייה משרד החינוך שעקב אחר יישום התכנית התרשם ".הלב מפתח שגרירי"

השתתפות ל יזכה הספר בבית החברתי החינוךברמה הארצית, לשנת תשע"ג.  הספר תעודת הצטיינות
 . הספר בית תלמידי של תערכיו תחברתיפעילות ב כספית

מתוך  בקהילהבמשפחה ובביה"ס,  בכיתה, קבוצהכפרטים וכחלק מ מיומנויות הילדים טפחת אתתכנית מה
 תפיסה שלכל אחד יש הזדמנות ומקום במעגלי החיים.

 

 דרך בטוחה
הילדים הרכים, חשופים יותר מהמבוגרים המודעות והחינוך לזהירות בדרכים מתחילה כבר בגיל הרך. 

בהתמצאות על השביל  שסביבם החל לסכנות מודעות חוסר. לפגיעות מתאונות והם בעלי גורמי סיכון ייחודיים
חד עם מחלקת התחבורה יבהמחלקה לגיל הרך  .כבישעל הוכמובן  האופניים על , ממשיך לרכיבהביישוב

  .בנושא המודעות  את להעלות מנת על בגנים ועברתש הסברהתכנית  ליצור והבטיחות החליטו
 לפני כשבוע ביקרתי ביום השתלמות מיוחד שנערך לכל הגננות במועצה בנושא החינוך לזהירות בדרכים.

 בטיחות ועוד. הבנושא בהם שעות סיפור, משחקים  נוספות פעילויותבהמשך השנה תיערך בגנים 
לטובת פעילות ₪  01,111ולאחרונה, העביר מטה הבטיחות במועצה החינוך ממשיך כמובן גם בבתי הספר 

 תיכון צפית.חינוכית לנהגים צעירים ב
 

 שינויים בחיוב אגרת ביוב
מרבית יישובי המועצה מחוברים למערכות הביוב שהמועצה הקימה הכוללת מט"שים )מכוני טיהור שפכים(, 

ובעלי הנכסים בישובים אלה באגרת ביוב על פי  קווי איסוף וסניקה. עד כה המועצה חייבה את התושבים
 "כללי הרשויות המקומיות )ביוב(" החיוב באגרת הביוב בוצע לפי מס' הנפשות המתגוררות בנכס.

על פי הוראת רשות המים והביוב ובהתאם לכללים לעיל המועצה תחייב באגרת ביוב  10.10.3102-החל מ
ערכת הביוב. החיוב יעשה בהתאם לדיווח  צריכה לנכס לפי כמות המים המסופקת לנכס אשר מחובר למ

 שיעבירו ספקי המים אחת לתקופה. 
 

 דרושים בני נוער איכותיים
 ו המיונים למשלחות הנוער לליהיי ואלי, שותפתנו בפנסילבניה.החל

שנשלח בני נוער איכותיים ומובילים להדרכה במחנות הקיץ המיועדים לבני הקהילה היהודית  03זו השנה ה
הנו מחוויה חד פעמית ישייצגו אותנו בכבוד וכמובן י ,מכירים בני נוער בכיתות י' ויא', תושבי יואבבליהיי ואלי. 

בינואר. מהרו להגיש  2יימת בההרשמה מסת -? ספרו להם על ההזדמנות החד פעמיתבת שישה שבועות
-121והנוער במתנ"ס: או אצל חן רוזן ממחלקת הילדים  פרטים מלאים וטופס הרשמה כאן מועמדות.
2202032 ,chenrozen@yoav.org.il ,82112220232-18. 

 
 

 שלכם,
 הרכבי-דר' מטי צרפתי       

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

www.yoav.org.il 
      122-2222208    ;18-8211213 

 
 , 18-8211212, טל': 20822הודעה 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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