
   

 

 
 

 2016יולי,  12                                                                                               
 

 יוצא לדרך                מטה המאבק 
. אני פועלת ללא 383במסוכנות של כביש  המודעות למען קידוםאני מוצאת לנכון לחזק את ידיהם של מובילי המאבק 

הרף בהגשת בקשות תוך הפעלת מכבש לחצים על משרד התחבורה, נתיבי ישראל ורכבת ישראל בכדי לקדם שיקום 
מסוכן לכל אורכו, העדר  383ם. כביש והרחבת תשתיות בטיחות בכביש ובפרט בקטע שבין כפר הרי"ף לכפר מנח

שוליים ברובו ובפרט על הגשר, צמתי יציאה וכניסה מסוכנים לישובים, היעדר תשתית חציה להולכי רגל, היעדר הפרדה 
 בין הנתיבים שתמנע תאונות חזיתיות וגאומטריה בעייתית.

רוג הכביש, במטרה לגרום למקבלי אני קוראת לכל תושבי המועצה להצטרף למטה המאבק הפועל למען שיפור ושיד
 -שהוקם לצורך כך  לדף הפייסבוקרף ההחלטות לפעול במהירות למניעת תאונות בעתיד. אתם מוזמנים להצט

בצומת שערי  להפגנה 17:00, כולנו מתייצבים בשעה 18/7להתעדכן, לעדכן ולשתף סרטונים רלוונטיים. ביום שני הבא 
 רשמו ביומנים ובואו להשפיע! - 383אברהם. נחזיק שלטים ונקרא לשים קץ לתאונות בכביש 

 

 תנופת בניה ופיתוח
ניתן לראות זאת כמעט בכל רחבי המועצה: פיתוח תשתיות לצורך הקמת אב נמצאת בשלב של התפתחות מואצת, יו

שכונות חדשות בישובים, סיום בניית בית ספר האלה, בינוי חדש ועבודות שיפוצים בבית הספר צפית, שלבים סופיים של 
רט בקיבוץ גת, הקמת תחנת רכבת והבשורה בניית מרכז ההפעלה לשעת חירום, הערכות לקראת שיפוץ אולם הספו

התב"ע של פארק התעסוקה יואב )דרומית לבית המועצה( קיבלה תוקף ברשומות. פרויקטים אלו, ישנו  -המשמחת מכל 
 את פני הישובים ויואב ויתרמו רבות לפיתוח הכלכלי של המועצה והאזור כולו. 

 

 היטלי השבחה
לתכנון  ועדהוהת נדרש ,אשר מרחיבים את קהילותיהם הוותיקיםהיישובים  במהלך התקופה האחרונה, במיוחד בתחומי

היטלי השבחה הינם היטלים הנגבים על פי חוק  על פי דין. מחויביםבנושא היטלי ההשבחה, אשר  מעמיקלדיון  ובניה
באופן יסודי. היטל השבחה  השתנהייעוד השימוש בקרקע שלכך  גרמההתכנון והבנייה, כאשר קיומה של תכנית בנייה 

שנים פעלה המועצה  במשךשלמועצה אין שיקול דעת בשאלה האם ניתן לגבות היטל השבחה. כךהינו תשלום חובה. 
 חל שינוי 2015 שנת היישובים. אולם, במהלך בתוך היטלי השבחה שמקורם במדיניות תומכת ישובים בכל הנוגע לגביית

 היישובים. על כן, שיקול בתוך בהיטלי השבחה הקשורים הנושאים בכל ליוןהע המשפט בבית שנקבעה בהלכה מהותי
 מחייב -והדין  הדין, פי על ביותר. מיותר לציין כי חובתנו לפעול מצומצם -זה  בעניין הועדה ושל המועצה של הדעת
מליאת המועצה ציבוריות,  תשתיות לפיתוח הקשור בכל לישובים הצומחים לסייע רצון השבחה. מתוך היטלי הטלת

המועצה,  יישובי בתחום מגורים לטובת מקרקעין בהשבחת שמקורם ההשבחה היטל מתקבולי 63%קבעה בעבר כי 
 יופנה לתשתיות ציבוריות לרבות מבני ציבור בישוב ממנו הגיעו.

 , כולל הבאת הנושא להנהלה ולמליאת המועצה. אנו ממשיכים לבחון את הנושא על כל היבטיו
 

 2016גוברין  פסטיבל בית
( 2016אוגוסט  18-25אני שמחה להזמין אתכם לפסטיבל בית גוברין שיתקיים השנה בסוף שבוע של ט"ו באב )

עמותת התיירות 'שפלת יהודה' הפסטיבל הינו פרי שיתוף פעולה בין המועצה, באמפיתאטרון הרומי בבית גוברין. 
השנה הוא משובח במיוחד ! ובה מתקיים הפסטיבל 14 -ה הזו השנ -. אני גאה על המסורת שהשתרשה ביואב וה'זאפה'

מבקרים לאורך הפסטיבל ייהנו המבקרים משלל פעילויות, טיול אופניים למשפחות, השקת מרכז  .מבחינה מוזיקלית
, אירוח מיוחד במסעדות ויקבי האזור, ביקור בבתי אמנים , סיורי עששיות ומופעי אש בגן לאומי בית גובריןדליה אנרגיות

 , המשלבים שיתופי פעולה משובחים:וכמובן גולת הכותרת, שלושה ערביי הופעות של מיטב האמנים
רמי קלינשטיין וקרן לחוד וקצת ביחד.  -נפגשים על אותה הבמה לשתי הופעות בערב אחד  אביתר בנאי ואברהם טל

חיבור  –השכלכנסיית אהוד בנאי ולהיטים במופע המשותף והמצליח.  ורפרפורמרים האחראים על אינספ, שני פלס
העשיר והמפואר של היוצר והלהקה. כמובן שלתושבי יואב יש מחיר מיוחד  שהוליד קונצרט רוק הכולל את הרפרטואר

 ואתם מוזמנים להיכנס להזמין דרך הקישור שכבר מציע לכם את המחיר המיוחד. 
 בואו בהמוניכם! -איזה כיף שהפסטיבל כבר כאן 

 

 2016יוזמות קהילתיות ביישובי יואב 
ליהיי ואלי, אני שמחה להזמין אתכם להגיש הצעות  –בעקבות הצלחת המיזמים הקודמים של "שותפות ביחד" יואב 

שפורסמו חדשות ליוזמות מחזקות קהילה דרך עשייה חברתית, חינוכית ותרבותית. את התוכניות יש להגיש לפי הכללים 
 . המיזמים הקודמים הובילו לפרויקטים מקסימים וקהילתיים מחממי לב ואני בטוחה שעוד היד נטויה.כאן

 
 

https://www.facebook.com/383road/
https://www.facebook.com/moatzayoav/photos/a.257622221021218.59817.255984187851688/963407843775982/?type=3&theater
http://yeshuvnik.net/article/1076
http://yeshuvnik.net/article/1076
http://yeshuvnik.net/article/1076
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http://tickets.zappa-club.co.il/external4/he-IL/events/%D7%A8%D7%9E%D7%99%20%D7%A7%D7%9C%D7%99%D7%A0%D7%A9%D7%98%D7%99%D7%99%D7%9F%20%D7%A7%D7%A8%D7%9F%20%D7%A4%D7%9C%D7%A1%20%D7%91%D7%91%D7%99%D7%AA%20%D7%92%D7%95%D7%91%D7%A8%D7%99%D7%9F/2016-8-20_21.00/%D7%90%D7%9E%D7%A4%D7%99%20%D7%AA%D7%99%D7%90%D7%98%D7%A8%D7%95%D7%9F%20%D7%91%D7%99%D7%AA%20%D7%92%D7%95%D7%91%D7%A8%D7%99%D7%9F?back=2&area=fdd2bfd7-3921-4407-9a6a-ed78012d6150&type=ga
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http://www.yoav.org.il/image/users/150658/ftp/my_files/kol.pdf?id=28099007


   

 

 
 

 אצא לי השוקה!
חקלאית באופן מסודר וקבוע בשוק איכרים מקומי, לפנות לאנשי המעוניינים למכור תוצרת אני קוראת לחקלאי יואב 

אם ימצאו מספיק חקלאים מקומיים, המועצה לפיה ברוכה, בימים אלו יוזמה  . התנועה מקדמת תנועת המושביםהקשר ב
, במכתב של מזכ"ל תנועת המושביםברחבת המועצה. פרטים נוספים אפשר לקרוא איכרים קיים שוק תבשיתוף התנועה 

 .052-5775227או  052-8675408הטלפון של מרכז הפעילות: 
 

 תקן כיתות
כיתות. בפסק דין  5-כיתות ל 6 -אני רוצה לשתף אתכם במהלכים שנעשו לגבי צמצום תקן כיתות בשכבה ח' מ

, קבע בית המשפט העליון כי רשות מקומית לא יכולה לממן בעצמה פתיחת כיתות לימוד נוספות 2014במרץ  שהתקבל
נתן לי הוראה מפורשת שלא לפתוח כיתות מעבר לתקן.  משרד החינוךבבתי הספר. יתרה מכך, בעקבות ההחלטה, 

הקצאת  הינו םנת ליישאני מתכוושאפיק חוקי הכראש מועצה איני יכולה לפעול בניגוד להחלטת בג"צ ומשרד החינוך, לכן 
לתוכנית זו משמעויות תקציביות.  ,ל מנת להקטין את מספרי התלמידים במקצועות ליבהמשאבים לטובת פיצול שעות ע

מועצה אזורית יואב עושה ותעשה כל שביכולה לעזור ולטייב את תנאי  .שנים 4-וכן, חלוקה מושכלת של השכבה ל
  הלמידה. 

 

 להתמיד במתמי"ד
ההתמודדות עם נושא השמירה על הבית והביטחון האישי תופסת את הכותרות בתקופה האחרונה. רבים מתושבי 

כוח והגברת תחושת הביטחון של תושבי יואב. המועצה תורמים ביום ובלילה במטרה להרחיק מאתנו את הפורצים 
מטרה לשפר את הביטחון האישי מתנדבים ומתנדבות שתורמים מזמנם וממרצם ב 180 -כ המתמי"ד של יואב מונה

, במטרה להכשיר מתנדבים נוספים למשימות הסיור הכפרי. מתמי"דים חדשיםלהכשרת יפתח קורס   קרובשלנו. ב
באותה ההזדמנות, אני רוצה  (.050-6276243( ומשה יעיש )050-5064153גיא לוי ) -מפקדי המתמי"ד פרטים אצל 

 ורק לאחר מכן לעדכן את השיטור הקהילתי.  100ל למוקד המשטרה להזכיר כי בכל אירוע יש להתקשר קודם כ
 

 זרעים להצלחה
. בשיתוף המחזור השניסיימה בימים אלו את תכנית הליווי של מנטורים מ"זרעים גדרה" לעסקים ביואב  -"צומחים ביחד" 

מרכז תעסוקה למגזר הכפרי ומועצה אזורית יואב, נבחרו בעלי  –גדרה" לבין "מעברים" -פעולה מיוחד מסוגו בין "זרעים
עסקים מיואב להשתתף בתכנית הייחודית. הפעילות המשותפת נועדה לקדם כלכלה מקומית מקיימת ולמנף עסקים 

אב תורמת לבניית קהילה חזקה ולשמחתנו המיזם הופך למסורת ואנו לקראת ויזמים מקומיים. הצלחתם של עסקים ביו
פתיחתו של מחזור שלישי. יזמים ועסקים המעוניינים ללמוד מההצלחה ולקבל לווי אישי של מנטורים מחברת "זרעים 

 )אורית(.  054-6464515גדרה" מוזמנים לפנות למעברים: 
 

 יוזמים עסקים ביואב
 28/7 -שיתקיים ב לכנס מעורר השראהבעלי העסקים היזמים ומעברים נגב צפוני מזמינים את מועצה אזורית יואב ו

מהזדמנות לנטוורקינג ושיתופי פעולה בואו להכיר בעלי עסקים אחרים, ליהנות בביסטרו של מייק ושרון בקיבוץ גלאון. 
די לדיבורים "משה בנושא בידול בעולם תחרותי. -נק בןלהרצאתו של טל פר נקשיבר מפנקת ארוחת בוקלאחר . חדשים

 )אורית(. 054-6464515להרשמה לאירוע ופרטים נוספים: . ומהר כי מספר המקומות מוגבל הירשמו – "וזמן למעשים
 

 באמריקה? 2017על קיץ מה דעתכם  –בוגרי י"א 
במסגרת פרויקט שנת שירות לתפוצות, יוצאים מטעם הסוכנות היהודית שליחים להתנדבות בקהילות יהודיות ברחבי 

העולם. מדובר בפרויקט שמטרתו חיזוק הזהות היהודית והקשר לישראל, באמצעות מפגש בין בני נוער בוגרי תיכון 
"שותפות ביחד", צמח  הודיות שמעבר לים. הפרויקט שהחל כתוכנית של הי מהארץ עם ילדים ובני נוער מהקהילות

בוגרי   (.2017לאומי רחב. בימים אלו הסוכנות פתחה את ההרשמה לשנת שירות בחו"ל )קיץ -להיות פרויקט ארצי ובין
של הסוכנות. המועצה מנסה לקדם את נושא שנת  האינטרנטבאתר כיתות י"א של יואב, מוזמנים לבחון מועמדות 

 !מהרו להירשם -2016ליהיי ואלי. ההרשמה תסתיים בחודש אוקטובר -השירות בפרט בשל השותפות ביחד יואב
 

 )אלברט איינשטיין(" "אתה נכשל רק כאשר אתה מפסיק לנסות
 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 שאינך מעוניין 08-8500707, טל': 79835הודעה זו נשלחה כשירות לתושבים ע"י המועצה האזורית יואב, ד.נ. שיקמים, מיקוד 
 etiva@yoav.org.il שליחת הודעת לכתובת לקבל פרסום זה ע"י

http://www.yoav.org.il/image/users/150658/ftp/my_files/yark.pdf?id=28098160
http://www.yoav.org.il/image/users/150658/ftp/my_files/amira.pdf?id=28104991
http://www.yoav.org.il/image/users/150658/ftp/my_files/mntor.pdf?id=28099006
http://sfile.f-static.com/image/users/150658/ftp/my_files/yazam.png?id=27995245
http://shlichut.org.il/
mailto:matti@yoav.org.il
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