 19ליולי 2017

מספר 124
סקר תושבים – תכנית המתאר הכוללנית של יואב
בימים אלה מתחילה המועצה את שלב העבודה השני של הכנת תכנית המתאר.
האתגר העומד בפנינו הינו גיבוש דמותה של המועצה בעתיד והגדרת מטרות ויעדי התכנית.
אני מבקשת לשתף את תושבי המועצה גם בשלב חשוב זה ,באמצעות סקר קצר ,אשר נבנה על
בסיס הסוגיות שעלו בניתוח המצב הקיים והמידע הרב שנאסף ,בין היתר גם בתהליך שיתוף
הציבור .אני מזמינה אתכם להיכנס לקישור ולענות על השאלון הקצר שיעזור לעתיד של כולנו!

המועצה נערכת לספטמבר
אני שמחה לבשר כי ,בימים האחרונים החלו עבודות באזור קריית החינוך בכפר מנחם.
העבודות יכללו בניית מעגל תנועה בסמוך לתחנות האוטובוסים בבית הספר 'האלה' ,שיפורים
בכביש הגישה העולה לבית הספר 'צפית' (ליד הבריכה) והסדרת הכניסה העליונה ל'צפית' הכולל
העתקת שערים ושדרוג מתחם החנייה באזור השער.
קבוצת הכדורשת של יואב שיחקה אותה
בנות הכדורשת של מועצה אזורית יואב הוזמנו על ידי האיגוד הישראלי לכדורשת להשתתף
במשחקים שהתקיימו במסגרת המכבייה .אחרי  3ימים של משחקים סוערים  -היו ניצחונות היו
הפסדים אבל העיקר היתה רוח מיוחדת שמייחדת את בנות יואב בכדורשת .תודה גדולה לצחי
אלבס המאמן ,כל חברות הנבחרת והשותפים .כבוד גדול וגאווה גדולה לכולנו!
התקדמות לקראת אישור תכנית פל"ח במושבים
המועצה האזורית יואב הופכת למועצה הראשונה במחוז דרום שדנה והעבירה המלצתה לאישור
הוועדה המחוזית .מטרת תכנית הפל"ח – הינה לתכנן ,להגדיר ולהסדיר את הפעילות הלא
חקלאית במושבים .התכנית המקודמת ע"י המועצה והמושבים ,באמצעות החברה הכלכלית,
מיועדת לייצר מסגרת תכנונית לשימושים לא חקלאים במושבים – כפר הרי"ף ,סגולה ונחלה.
פסטיבל בית גוברין – חוגג !15
פסטיבל בית גוברין ,מתקיים זו השנה ה 15-ברחבי המועצה האזורית יואב .כולם מוזמנים,
מתחילת אוגוסט ולמשך שבועיים וחצי להגיע לאזורים השונים שבשפלת יהודה וחבל לכיש
וליהנות מסיורים בבתים פתוחים ,פעילויות לילדים ,טיולים ,סיורים ,קטיף ,קולינריה ,תרבות
ולחוות הופעות של האמנים המובילים בישראל באחד המקומות הכי קסומים בארץ .מהרו לרכוש
כרטיס מסובסד (לתושבי המועצה)!
לרכישת כרטיסים :טלי חיון 08-8500711
חדשות נוספות

עדכון חשוב בדבר כביש ( 3538בית גוברין – בית ניר)
הקיץ הגיע לכפר הנוער קדמה
קייטנת הקיץ של ילדי אל-עזי
"שום אדם איננו מוגמר  -הוא הולך ומתהווה" (פטר אלטנברג)
קורסים וסדנאות

היצע הקורסים של מתנ"ס יואב

מופעי תרבות

'חיית מחמד' ,תיאטרון בית לסין – 25/07/17

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

