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מספר 115
תכנית המתאר הכוללנית יוצאת לדרך – בואו לקחת חלק!

תכנית המתאר מהווה הזדמנות עבור המועצה האזורית יואב ,ישוביה ותושביה לחשוב מחדש על
הפיתוח העתידי של מרחב המועצה ועל עתיד היישובים המרכיבים אותה.
כולנו – תושבים ,ישובים ,בעלי תפקידים ומליאת המועצה ניקח חלק בתכנון התכנית.
בימים הקרובים נעלה לאוויר קמפיין שיתוף ציבור מורחב – אתם מוזמנים לעקוב באתר המועצה.

אלופי המתמטיקה בבית הספר 'האלה'
בית ספר "האלה" השתתף באליפות המתמטיקה הארצית המתקיימת זו השנה הראשונה.
מטרת האליפות היא לקרב את התלמידים לתחומי המתמטיקה בדרך חווייתית ,מאתגרת
ומהנה .התחרות התבססה על פעילות מתמטית באתר "עשר אצבעות" וכללה את כל תלמידי
בית הספר בכל השכבות .התחרות לוותה ואורגנה ע"י צוות מתמטיקה של בית הספר בהובלת
רוני מודן ונורית יונה – ישר כוח לתלמידים!
שבוע המעשים הטובים
יום המעשים הטובים ,המסורתי ,יצא לדרך בסוף השבוע וייערך השנה במספר מוקדים
לאורך מספר ימים במועצה – ישר כוח לכל העוסקים במלאכת הנתינה.

אחוז הגביה של הארנונה עומד על  - 98.77%בהחלט שיא כל הזמנים!
שמחה לעדכן כי אחוז הגביה של הארנונה עמד בשנת  2016על  .98.77%נתון זה משקף
את העיקרון שכולם משלמים ואין מדיניות מפלה.
יחד עם נתוני הגביה המרשימים וכדי להסביר את גובה החיוב בארנונה ,נראה לי שחשוב
לציין כי בתמונת המצב ההשוואתית בנוגע לתעריפי ארנונה למגורים ביואב לעומת התעריף
בנפת אשקלון (אליה אנו שייכים) התעריף הממוצע ביואב עומד על  ₪ 35.99למ"ר ובנפה
 ₪ 51.82למ"ר ,גם בשאר סיווגי הארנונה המצב דומה.
מוכשרים ביואב – תערוכת הצילום של איציק קמה
בשבוע שעבר נכחתי בפתיחת תערוכת הצילום המרגשת של איציק קמה.
איציק ,אחד משלנו ,תושב כפר הריף ,היה יו"ר ועד האגודה בכפר ומכהן כחבר הנהלה
ומליאה במועצה .אהבתו לצילום ידועה לכל ,את תחביבו הוא הפך לאומנות ואתמול כאמור
הציג מיצירות יו בתערוכה בבית יד לבנים בנס ציונה .אני מאחלת לו הצלחה רבה והמשך הנאה
מעדנת הצילום.
אני ממליצה בחום לבקר בתערוכה ,להיחשף לנופיה ,צליליה ואנשיה של קובה.
חדשות נוספות

באינדקס העסקים של המועצה – כבר ביקרתם?
מידע על מלגות
הסתיים פסטיבל 'ירוק ולא רחוק'
קורסים וסדנאות
סדנה להורים ומתבגרים
קורס חובשים

אירועים ומופעים
ריקודי שנות ה 60-ב31.03-
צעדת יואב ב01.04 -
"כל דבר נראה אפשרי באביב"
(אדווין וי טיל)

אני מזמינה אתכם להתעדכן ולעקוב אחר הנעשה במועצה גם בערוצים הבאים
אתר המרכז הקהילתי  -מתנ"ס
פייסבוק ראש המועצה

אתר המועצה
פייסבוק המועצה

