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מספר 135
ממשיכים לקדם את  Yפארק – פארק התעסוקה של יואב!
אני שמחה לבשר לכם כי הסתיים התכנון הראשוני של  Yפארק ' -מרכז העסקים
של יואב' .החברה הכלכלית יואב ,בליווי חברת האחים מרגולין הנדסה וייעוץ
בע"מ ,ממשיכה ומקדמת את הקמת מרכז העסקים יואב .המרכז יהווה עוגן כלכלי
עבור כולנו ויחזק משמעותית את חוסנה הכלכלי של המועצה .התכנון הראשוני
בוחן את החלופות ומציג את התפישה התכנונית העקרונית של המרכז העתידי -
תכנון נופי אדריכלי ,תכנון תנועה ,מערך כבישים ומדרכות ,תאורת רחובות ,פיתוח
שטחי ציבור ,פתרונות ניקוז ועוד .חשוב לציין כי צוות המתכננים עמד בלוח הזמנים
שהציבה המועצה ובשלב הבא יתמקד בהכנת התכנון המפורט – שלב האמור
להתבצע עד פברואר  .2018אמשיך לעדכן!
קונגרס בית הספר השלישי – ערב מוצלח בזכות קהילה מוצלחת!
עשרות תושבי המועצה הגיעו לערב שיתוף ציבור בנושא בית הספר השלישי ,שהתקיים
בנגבה .במסגרת הערב המקצועי הצגתי את החזון החינוכי של המועצה ומוסדות החינוך בו
ואת הצורך שקם במענה לכם התושבים לבנייה של בית ספר יסודי נוסף .שמחתי לגלות
תושבים אכפתיים שלוקחים חלק בעיצוב עתידה החינוכי של המועצה שלנו.

מחנכים לקיימות  -גן ירוק במועצה ירוקה
ברכות ל'גן גפן' ,בהנהלת הגננת תמי אפק ,בכפר הרי"ף אשר קיבל תעודת הסמכה של גן
ירוק ומקדם בריאות במחוז דרום .אנו ממשיכים לקדם ולהוביל בעידוד אורח חיים ירוק
ומודעות סביבתית החל מגיל הגן! הגן נבחר כגן ירוק לאחר שבשנתיים האחרונות הושם דגש
לחשיבות נושא רוח החיים הבריא ושמירה על הסביבה .ברכות לכל הצוות ,ההורים והילדים!
לראשונה במועצה! ערב ייחודי להורים ומטפלים של ילדים עם צרכים מיוחדים
היום ( 07/12יום חמישי) ,יתקיים אירוע ייחודי ומיוחד במחוזנו – ערב להורים ומטפלים
בילדים עם צרכים מיוחדים .הערב שמתקיים בשיתוף מחלקת הרווחה במועצה ,השירות
הפסיכולוגי ו'מעברים' .יכלול הרצאה מרתקת בנושא ויחשוף בפניכם את סל השירותים
העומד בפניכם כתושבי המועצה .אני מזמינה את כל מי שהנושא רלוונטי לו או פשוט מעניין
אותו להגיע .פרטים נוספים בקישור המצורף
חדשות נוספות
התחילו העבודות על חניון 'נשק וסע' בכפר הרי"ף
"האדם הוא מידת כל הדברים( "...פתגורוס)
קורסים וסדנאות
בונים אתר  -סדנה לבעלי עסקים

מופעי תרבות וטיולים
רובין הוד – תיאטרון אורנה פורת

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

