
  

 
 4502 ינואר 50 ראשון יום 

 בונים קהילה
בשבוע שעבר מליאת המועצה את תכניות אישרה בישיבת מליאה חגיגית ולאחר חודשי עבודה ארוכים 

 ונתנה את ברכתה.  4102 -מעודכן להעבודה והתקציב ה
של  מיעדי היישוםבמסגרת זו אושרה הקמת יחידה חדשה לבינוי קהילתי ותכנון אסטרטגי. זהו אחד 

חידה תלווה באופן פעיל יכצורך מתוך היישובים. ה התהליך האסטרטגי שקיימנו בשנתיים האחרונות ועלה
ים. בשנה את ההתמודדות של הישובים עם הצמיחה הדמוגרפית ותוביל תכניות של בינוי קהילתי בישוב

 הקרובה נגדיר את המבנה הארגוני והמתווה המתאים כדי לצאת לדרך.
 

 עצי האלה מכים שורשים באדמה
אבן  הנחת בטקסבשבוע שעבר הוא נטיעה של עצי האלה,  שחוויתיוהמרגשים  אחד הרגעים הסמליים

 .  הפינה לבית הספר החדש
מהנדסים ואנשי הבניין קבלנים, לצד אדריכלים,  ועובדי מועצה אנשי חינוךבנוכחות תלמידים, הורים, 

את אבן הפינה לבית הספר היסודי "האלה", שבכפר מנחם. ההחלטה על פתיחתו כבית ספר שני הנחנו 
גדל. השופלים והטרקטורים עובדים כרגע ומספר הילדים ה ביואב, היא פועל יוצא של הצמיחה המבורכת

. על בנייתו של שלב א' ואני מקווה שכבר במהלך שנה זו נקבל את אישור משרד החינוך לבנית שלב ב'
 ומתכוננים לפתיחה העתידית והחגיגית של הבית החדש.נקלטים בינתיים עצי האלה 

 

 לא עוצרת רכבתה
רכבת ישראל זכתה לכותרות לרגל פתיחת התחנה החדשה בשדרות, זהו בהחלט צעד גדול לנגב המערבי 

ואנחנו מפרגנים ושמחים. אני מזכירה לכולם כי בינתיים עומדת כאן, אצלנו, תחנת רכבת שחלקה המשמעותי 
ראו כתבה שפורסמה השבוע בידיעות כבר נבנה והוא כולל מעברים תת קרקעיים, רציפים ותשתיות שונות. 

מיליון שקלים של כספי  01-עצרה המדינה את המשך בנייתה ואנחנו עדים לכ נכונים. משיקולים לא אחרונות
אלף איש באזור שלנו ואנחנו דורשים  01 -התחנה אמורה לשרת קרוב לציבור שנשחקים בפגעי מזג האוויר. 
במקביל פועלת קבוצה של תושבים את שותפיי, ראשי הרשויות באזור.  את השלמת הבניה. אני מגייסת כעת

 .מוזמנים להצטרףשהקימה מטה מאבק ואתם 
 

 לא מחליפים ירוק בשחור
מהנזקים  תכריית פצלי השמן עדיין בכותרות ולא ירד מהפרק. אני ממשיכה להיות מודאגיקט פרו

האקולוגיים והנופיים הצפויים באזור שלנו. אותנו מטרידה בעיקר תכנית הכרייה באזור בית גוברין והכורח 
.  המועצות באזור יחד עם גופים ירוקים וסביבתיים רבים מגויסים לעצירת למאבקלגייס תושבים שלנו 

התכנית. אחד המהלכים להעלאת המודעות, הוא תכנית סיורים שיוזמת קק"ל, במהלך ט"ו בשבט בחבל 
יחשפו את הנזקים האפשריים ת יהיה בסימן פצלי השמן שהמסורתי בחג האילנו עדולם. אירוע חוגי הסיור

 41.11במועדון בית גוברין בשעה  4102בינואר  40-, הביום חמישילהזכירכם  לחבל הארץ היפהפה שלנו.
 מאבק בפצלי השמן. הכנס תושבים בנושא נקיים 

 

 חתולים ב"סל הבריאות"
עשרות בהיענות גבוהה ובפניות של כל יישובי המועצה.  יצא לדרךמבצע לעיקור וסירוס חתולי הרחוב ה

חתולים מטופלים כעת על ידי צוות המחלקה הווטרינרית. לאחר שיתאוששו, יחוסנו נגד כלבת ויוחזרו 
את  מממנת.  המועצה . המבצע יימשך גם בשבועות הקרוביםנאספוולמקום ממנו  הטבעית לסביבתם

רה על רמה תברואתית נאותה ופיקוח על קצב "הצמיחה הדמוגרפית" של המבצע, בעיקר כדי לוודא שמי
קוביץ, הווטרינר שלנו, סודר' ואדים אי אוכלוסיית החתולים.  בכוונתנו לערוך את המבצע גם בשנה הבאה

  vadim_vet@yahoo.com, 6892079-08גם לפרגן:  -ואני אומרתלהציע ולהעיר  ,מזמין את כולם לפנות
 

 מצוינות בראש
במקצועות הליבה  הדתי שמטרתו לקדם תלמידים במגזרנחלה מרכז למידה  מושבכבר מספר שנים פועל ב

באמצעות מסובסד על ידי המועצה ופועל מרכז ה באקדמיה.ובהמשך ולאפשר להם הצלחה בבגרויות 
 בשעות אחה"צ. לקיום השיעוריםמסודר הנעים והלמידה המרחב את  ספקמ המושב מתנ"ס.ה

התרשמו  שנציגיה "עתיד פלוס לחינוך בישראל"מקרן ₪  01.111בסך  משמחת השבוע קיבלנו תרומה
ואת תחומי  מספר הילדים המשתתפים לנו להרחיב את . התגייסות הקרן תסייעמהעשייה והמקצועיות

 ההעשרה, נרחיב את שעות וימי הפעילות ונרכוש מחשבים וציוד לימודי נוסף.
 את המרכז מנהלת בפועל אסתר יהודה מהישוב נחלה, שעושה זאת באהבה ומסירות גדולה ועל כך התודה.
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 לגן רימוןנלך 

וישתתף יחד עם המועצה בסגולה  0-2את פנייתנו לבניית גן ילדים חדש לגילאי  אישרמשרד החינוך 
גן יתחנכו במסגרת  הקטנטניםכי גם  לדו"ח ועדת טרכטנברג הקובע הוא המשך קטהפרויבנייתו.  במימון

להתחיל את הבניה בתקווה בקרוב משרד החינוך. מרגע שניתנה ההרשאה התקציבית בכוונתנו מוכר של 
 לסיים עד פתיחת שנת הלימודים הבאה.

 
 ילדים של טבע

 החינוך לערכי הקיימות ראוי שיתחיל בגן הילדים כמקום משמעותי לביסוס הערכים שילוו אותם כל החיים.
. גן תאנה כ"גן ירוק"גני ילדים נבחרים  הסמכתמשרד החינוך והמשרד להגנת הסביבה קיים השבוע טקס 

פר הרי"ף שקיים את כל התנאים להפיכתו ל"גן ירוק" ייצג אותנו בגאווה בטקס והצטרף לגנים שהוסמכו בכ
 בעבר בסגולה, נגבה וגת.

לטבע, לאדם,  ערכיםה"גן ירוק" לוקחים חלק הילדים, צוות הגן וההורים בהטמעת בתכנית ההסמכה ל
  .לבעלי החיים, לקהילה ובעיקר לשמירה על כל אלה

 
 הורים "שוק"

בשיחת ההורים האחרונה כאמא השתתפתי בשבוע שעבר  שברגשות מעורביםואספר  אפתח בנימה אישית
 , לאחר שבתי הצעירה מסיימת השנה ללמוד בכיתה יב'.ב"צפית" בהחלט שלי

פגישה עם ירה שוקקת ושמחה של תלמידים והוריהם שמגיעים לובאו החינוךנעים להסתובב בשטח בית 
"בגובה העיניים" על ייחודו של כל נער, על  גם שיחשיחה על ההישגים הלימודיים, ם. לצד המורים והמחנכי

 תחושהתכניותיו לעתיד. האווירה הטובה נצבעה כמובן בדוכני המכירה השונים שהקימו התלמידים ובערכים ו
 של הפנינג.

 
 אילן
בבית הספר שדות יואב לוקחים אחריות על מבצע ההתרמה החשוב  שנים שתלמידי שכבה ו' 01כבר 

כל יישובי המועצה ובזכות פעילותם פתחו יצאו ללפני כשבועיים, ביום ההתרמה הארצי, הם  .לאגודת איל"ן
יום ההתרמה התגייס צוות  לקראת₪.  01,111התושבים את הדלת ואת הכיס ונאסף סכום שיא של כ 

ההוראה של בית הספר והמחלקה לשירותים חברתיים במועצה כדי לקיים הסברה בקרב התלמידים. הם 
הכסף נחשפו לפעילות האגודה, לצרכיהם של הילדים המיוחדים של אילן ולחשיבות איסוף התרומות. 

 וביה.באר ט -יועבר לרווחת ילדי איל"ן המטופלים בסניף אילן יואבשנאסף 
 

 יזמים
מספר היזמים ביואב הולך וגדל. בפגישה שקיימתי עם יזמי רבדים שמעתי על האתגרים הרבים שעומדים 

 בדרכם, הבירוקרטיה המתישה ודרישות החוק.
הקשיים בדרך בהחלט מובנים. אמרתי לנוכחים שאנחנו מחויבים מצד אחד לשמירה על התקנות ודרישות 

בשלבים השונים של  ולהעניק ליוויהקל בהליכים הבירוקרטיים ומצד שני נפעל כדי ל רישוי עסקיםהחוק, כגון 
 הקמת העסק.

 
 

 שלכם,
 הרכבי-דר' מטי צרפתי       

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

www.yoav.org.il 
      152-5656000    ;10-0511014 

 
 
 
 

 
 , 10-0511010, טל': 03005הודעה 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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 פתיח למייל:
 שובי המועצה.ימחלקת התרבות מזמינה אתכם להצגות ילדים בי .ה"חורף חם"כשבחוץ קר אצלנו מתחיל חודש 

 הנות.ימוזמנים ל
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