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  יואב תעסוקה פארק -העתיד כבר כאן 
שטח . 30.3.2016בתאריך  התב"ע של פארק התעסוקה יואב קיבלה תוקף ברשומותבשמחה אנו מבשרים כי 

 ע"י השמונה שנים והובלכ הכנת התב"ע ארכהדונם מדרום למתחם בית המועצה.  800-של כהתכנית הוא 
יביא ישנה את פני המועצה וגורמים נוספים במועצה. הפארק  בשיתוף ,החברה הכלכלית לפיתוח יואב

לאזורנו תעשיות עתירות ידע, מפעלים ומרכזים לוגיסטיים ויתרום רבות לפיתוח הכלכלי של המועצה והאזור 
שאר יבטיח שימוש באנרגיה נקיה, כולו. הפארק תוכנן בסטנדרטים גבוהים ביותר של הגנת הסביבה, ובין ה

תוחים לרווחת העובדים בו והקהילה כולה. דרך ארוכה לפנינו עד שנשמע את קול חזור ושטחים פמ
 שרשראות הדחפורים, אך את השלב הקשה ביותר, צלחנו. 

 ברכות לעושים המלאכה.
 

 נזכור ולא נשכח
משפחות החללים, חברי לוט השתתפו הטקס הסרת חנכנו אנדרטת זיכרון לחללי המועצה האזורית יואב. ב

בזכות ולוחמות המערכות הקשות שידענו ובזכות לוחמי  קיומנו כאן הוא. ועובדי המועצה אורחים, המליאה
את הזרים הניחו אתי נוריאל, אם , דברים שלאחרונה נדמה כי נשכחו מליבנו. ושותפות הגורלהאחדות 

ליטבק, ששכלה את אביה  ומאשקה, אב שכול את הלוט הסירו אביגדור כהןשכולה ומלי לאה, יתומת צה"ל. 
ואת אחיה. גדי דבורה, אב שכול אמר קדיש ונורית גרוסמן, אם שכולה, נשאה דברים בשם המשפחות 

רן ומאז גורמים רבים סייעו ותמכו עד -חבר המליאה, משה לב היההקמת האנדרטה שותף לרעיון  השכולות.
לטקס המרגש ונושאת  ו אותנו בהגעתםמודה לכל האורחים שכיבדאני להצלחת פרויקט ההנצחה של יואב. 

תפילה שלא נחקוק עוד שמות. אתם מוזמנים להגיע ולראות את האנדטה שממוקמת בין בית המועצה לבית 
 המרגשות מהטקס.  בגלריית התמונותלצפות ובית גילאור 

 לובשת חג ושיר "יואב"
במצודת  .של הגיל הרךחגגנו בגאווה והתרגשות רבה את טקס יום העצמאות  כמיטב המסורת, גם השנה

הפריחו יונים וקנחו , ברכו את המדינה ,התכנסו להם כלל גני המועצה בטקס של כחול ולבן שרו שירים יואב
ושרים בקול גדול  הקטנטנים שלנו מניפים את דגל המדינהמאוד התרגשתי לראות את בקרטיבים קרירים. 

 את שירי העצמאות. אני מאחלת למדינה ולנו שנדע ימים של אחדות, סבלנות וסובלנות. אמן.
 

 383מעבירים הילוך בכביש 
דרום  המפקח על התעבורה )מחוזלאור, טשמחה לדווח באופטימיות זהירה שהצלחנו לשכנע את ישי 

המסוכן. מר טלאור, בחוות דעתו  383בכביש  שיפורי בטיחות בקידום נולהיות שגריר (משרד התחבורהב
בוצעו למרות ש .שלי למשרד התחבורההרבות פניות לתכנון מעגלי תנועה בכניסה לישובים, מצטרף ל

 . , טרם אושר טיפול מערכתיהורחבו השוליים מתוך הבנה שהכביש מסוכןתיקונים קלים ו
התרחשו על , 2016 מרץועד  2013בין השנים השבוע גבה הכביש קורבן נוסף ובסך הכל קצת נתונים: 

 מתוך התאונות מעורבות משאיות.  12 -קלות(. ב 23-קשות ו 4קטלניות,  3תאונות ) 30הכביש 
 אנא סעו בזהירות.

 
 בואו תושבים לשבת.... –הנה באה הרכבת 

הסכם בין רכבת ישראל לבין קבלן הביצוע שזכה במכרז להקמת תחנת הרכבת  בימים הקרובים, ייחתם
המלצות חיוביות על תחנת שדרות שהוקמה על ידו. שומעים את הצופר  וצברשלנו. הזוכה, בעל ניסיון בתחום 

 מתקרב?
 

 חילופים בצמרת
אני שמחה לבשר כי בהתמודדות על משרת ניהול המחלקה לשירותים חברתיים של מועצה אזורית יואב, 

זכתה ענת רוטשילד פרנקו. ענת תחליף את טובה הרפניסט מנהלת המחלקה בשלושים השנים האחרונות, 
מזה שנים ומטפלת ומדריכה משפחתית וזוגית  16ענת עובדת סוציאלית מזה  לאור פרישתה לגמלאות.

השנים  4-השנים האחרונות, ענת עובדת כעו"ס במחלקה לשירותים חברתיים ביואב וב 11 -עשור. ב
אני מאחלת לענת להמשיך ולהוביל את  המרכז להורות ומשפחה יואב. –האחרונות מנהלת את "מפגשים" 

 תושבי יואב.המחלקה לשירותים חברתיים, להמשך מתן שירות איכותי ומקצועי במסירות ובמחויבות למען 
 .נחת והצלחה בכל אשר תפנה לטובה אני מאחלת פרישה נעימה, בריאות,

 

http://www.nevo.co.il/law_word/Law10/yalkut-7237.pdf
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.934125413370892.1073741901.255984187851688&type=3&uploaded=106
https://www.facebook.com/moatzayoav/videos?ref=page_internal


   

 

 
 
 

 החופש לבחור! – מרגישים את הקיץ באביב
 ול. השנה יתקיימו פעילויותמחלקת הילדים והנוער במתנ"ס יואב נמצאת בשיא ההכנות לקראת החופש הגד

. המטרה היא לאפשר לכל ילד ליהנות ממסגרת חברתית איכותית במסלולים: ספורט, אומנויות הבמה ויצירה
גם (. 10/6 -הנחה למקדימים )עד ה 10%, רשםיהר להכדאי למ במהלך החופשה. המותאמת לתחביביו 

השנה יפתח בית ספר של הקיץ לכיתות א' עד ב'. המועצה בשיתוף המתנ"ס נערכים לתת לכם את המענה 
 בחוברת הקיץ נוסףמידע תקיים בבתי הספר "שדות יואב" ו"האלה". התכנית תהחינוכי הטוב ביותר. 

 .08-8500737או בטלפון:  באתר המתנ"סוהרשמה  שנשלחה לבתים
 

 רוקדיםו ציורים
השנה  .שנערך בשבוע שעבר של האולפנה למחול במופע הסיום השנתיותושבים צפו  ותמשפחקהל גדול של 

ואכן מופע הסיום הזמין את הצופים , אמנות המחול את יצירות הציור הקלאסיות עםפגישה אולפנת המחול ה
כמו תמיד, ההתרגשות  לעולם חדש ועמוק שבו המכחול מקבל חיים והבד המתוח הופך לבמה תלת מימדית.

שכבשו את לב כולנו. על  יםמוכשרורקדנים נוכח ההופעה המרשימה של עשרות רקדניות לוהגאווה מציפים 
כל מ. תודה לכם ים המופלאצוות המורונה באהבה רבקה ברק מנהלת האולפמנצחות במקצועיות ו ל אלו,כ

 .לצפות בתמונותמוזמנים  הלב.
 

 שלא תגידו שלא הזכרנו... -תזכורת תרבותית 
ולתושבי יואב  רועיאהמועצה שותפה ל .בשדות קיבוץ שדה יואב 27/5 -יתקיים ביום שישי ה מרוץ סובב יואב

  .) SY16LC :קוד קופוןהתחרותי )הנחה למרוץ  50%תינתן הנחה בשיעור של 
ת ביתנו, מקום ובית בראי הספרות, כבר יוצאת סדרת הרצאות איכות המתמקדות בקורו, חברותא ביואב

וגרפה  ברבדים 23/5 -ב נערכהבעקבות "סיפור על אהבה וחושך" הפותחת של עמוס עוז ההרצאה לדרך! 
 אל תחמיצו!. באתר המתנ"ס₪  20בעלות מסובסדת של  ים. אתם מוזמנים לרכוש כרטיסשבחים

 
  מרכז פרס לשלום

אינטימית  לארוחת בוקר ושיחהמטעם מרכז פרס לשלום, חד עם שורה של ראשי ערים ומועצות, מנתי, יהוז
מיני , משחק האירוע המרכזי, נערך שיחה עם פרסלאחר  מר שמעון פרס. - עם נשיא המדינה לשעבר

אני יכולה להודות שזכיתי במנה גדושה של נחת  .שהוזמנוחקו בני נוער מכל הרשויות ימונדיאל במסגרתו ש
  בתוך השגרה העמוסה.

 
 ?מגיעים לנחלה

 33%את היחידה השלישית בחלקת המגורים תמורת תשלום דמי היוון של  אשרההמועצה הארצית לתכנון ובניה 
נכון להיום, ניתן  הזכויות עשרות שנים. יאת בעל שהקרקע ששימ בגין כבדתשלום לכל הדעות  .מערך הקרקע

 היוון מכונה "דמי רכישה"תשלום ה מ"ר, אך הם לא מהוונים. 375ה"כ בתים ובס 2יחידות מגורים ועד  3לבנות 
החלק החקלאי ויחידת מגורים צמודה אחת תמשיך להיות יחידה שלא ניתנת לפיצול,  .שנים 49הינו תשלום עבור ו

מגורים לעוד שני ילדים , ויות המגורים ולפתור תמורת תשלוםת זכאך בעלי הזכויות בנחלה יוכלו להוון לראשונה א
של  1445מס' החלטה  –עוד החלטה הקשורה בנחלות . (שניתן להפריד מהנחלה לחלקות מגורים עצמאיות)

מועצת מקרקעי ישראל בנושא "איוש נחלות פנויות במושבי עובדים ובכפרים שיתופיים", קובעת כי נחלות שטרם 
. 31.12.2020ממשבצת המושב אלא אם כן יפעל המושב להמרתם למגרשי מגורים לשיווק עד  אוישו יגרעו

 בבית 'יד לבנים' בקרית החינוך מ.א. באר טוביה. 1/6 -בללימוד ההשלכות המעשיות של ההחלטה יערך כנס ביום 
 .תמצאו כאןפים , פרטים נוסעמותת אדמתיהכנס מאורגן על ידי 

 
 אם אין ברשותו דלי מים, אדם חייב לעשות למען האחרים ולא להעלים עין; אם הוא רואה שריפה, עליו לנסות ולכבות אותה; "

 )עמוס עוז( "הוא יכול להשתמש בכוס; אם אין לו כוס, יש לו כפית, לכל אחד יש כפית

 
 שלכם,

 הרכבי-דר' מטי צרפתי       
 ראש המועצה האזורית יואב

matti@yoav.org.il;  www.yoav.org.il 
       054-5656318   ;08-8500702 

, הנך רשאי, בכל עת, להודיע 08-8500707, טל': 79835הודעה זו נשלחה כשירות לתושבים ע"י המועצה האזורית יואב, ד.נ. שיקמים, מיקוד 
 etiva@yoav.org.il שאינך מעוניין לקבל פרסום זה ע"י שליחת הודעת לכתובת

http://www.yoav.org.il/image/users/150658/ftp/my_files/kytana.pdf?id=27389212
http://www.matnas-yoav.org.il/page.php?type=matClass&id=335&bc=gardiantHardGreen&ht=%D7%A7%D7%99%D7%99%D7%98%D7%A0%D7%95%D7%AA
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