
  

 
 4102יולי  10 שלישי יום

 תהיה לנו רכבת!
לדרך ושמחנו שמחה שותפים ה לרבע הגמר, התאספנו ביחד, ה בעור שיניתלכשברזיל עבמוצאי שבת, 

כדורגל, אלא בהישג שלנו, במאבק להשלמת תחנת הרכבת. משחק האמיתית של מנצחים. לא, לא מדובר ב
 - תחנת הרכבת בכפר הרי"ף תלהשלים את בניי כשבועייםלפני החליטה  שהממשלה שמעתםכולכם בוודאי 

חודשים ומיד לאחר מכן תתחיל  6הליכי התכנון צפויים להסתיים בתוך . ₪ ליוןימ 83 בעלות של כ כפר מנחם
 הבניה.

 .והתחבורתי , התעסוקתישפיע ברמת הפיתוח הכלכלייא ווה ביותר לאזור המהלכים הדרמטייםד מדובר באח
רשויות הסמוכות ומכללת ראשי ה הצטרפו בהמשךנחל שורק,  מועצה אזוריתהיה ראש למאבק שותף אמת 

 פוליטיים ותקשורתיים על מנת לשנות את ההחלטה.ציבוריים, במספר ערוצים מקצועיים,  נופעלאחווה. 
"הרימו כל אבן", ו הקימו את מטה מאבקשנה תושבים מיואב ומרשויות שכנות למאבק הצטרפו לפני פחות מש

  כוונה גדולה.אמונה וב, ביצירתיות לילות, פעלוהקדישו ימים כ
הוכיחו באופן מעורר השראה, מהו כוחו של האזרח להשפיע על חברי המטה באופן אישי חשוב לי לציין כי 

, חלקם לא הכיר אחד את השני, אבל ביואבהתוודעתי לאנשים שגרים  ידו של האזור כולו.סביבתו ועל עת
חדור אמונה וחוכמה כדי שהתחנה הזו, שנמצאת ין את גודל המשימה, משקיע, חברו ביחד למטה שמב

  !מלח הארץ -הכל במקצועיות, נועם ודרך ארץ בשטחנו תבנה. 
 .שנקבע הזמנים לוחעלינו לוודא שההחלטה תיושם במלואה ובהתאם ל שימה לא נגמרה.המ

 
 כבוד עולמי

על גן  ההכריזהוועידה למורשת עולמית של האום בדוחא בירת קטאר, לא פחות. לפני כמה ימים  זה קרה
והוא מצטרף לשבעת אתרי המורשת העולמית ! כאתר מורשת עולמית, מערות מרשה" בית גוברין"לאומי 

זו לא רק החלטה שנותנת כבוד, אלא שמה את האזור שלנו על מפת  .שהוכרזו בישראל בשנים האחרונות
ד גדול והערכה רבה לעושים במלאכה, התיירות העולמית. אמרו מעתה, מצדה ובית גוברין באותה נשימה. כבו

והתמיד לאורך שנים לשכנע את העולם בייחודו של האתר.  נחושה הטבע והגנים שהי רשות לצוותבמיוחד 
ההכרה הבינלאומית מכניסה את האתר הנמצא בשטח יואב   גאוותנו.כך  המועצה סייעה בקידום ההגשה ועל

שמעותית של הגדלה מ התרגום לכך הואולכיש לרשימה היוקרתית של האתרים הנבחרים והחשובים בעולם. 
הפזורות על  קום. על ייחודן של המערותבפיתוח ושימור המ כספיות חשיפה עולמית וכן השקעות התיירים,

 .כאן, קראו קמ"ר 011שטח של כ 
 

 קם רמזור !
קוממיות. הרמזורים החלו  -מסוכן, צומת גת, סוף סוף הוסדר הצומת השממש לאחרונהאני מקווה ששמתם לב 

 בשעה טובה ומוצלחת לפעול לאחר שנים של מאבק ולצערי גם לאחר מספר תאונות דרכים קשות.
יכולים כעת  עשרות נוסעים בתחבורה הציבורית שסיכנו את חייהם מדי יום בעת שחצו את הכביש הסואן

 לחצות בבטחה.
 

 שאלות ותשובות -אגרת ביוב
לאחרונה מתקבלות פניות של תושבים רבים בנוגע לשינויים באופן החישוב של אגרת הביוב. חשוב לי לציין כי 

 בהתאם לחוק. ורשות המים והביוב  קריטריונים שלו דרישותעל סמך הוא החיוב 
הביתית ,  אופן חישוב אגרת הביוב יחושב לפי צריכת המים 4102בינואר,  0רשות המים החליטה כי החלה מה

למרות שבפועל מים , מים להשקיית הגינון מעלה את אגרת הביובהבו צריכת שהחלטה זו יצרה מצב  בפועל.
את העיוות רשות המים את הצורך לתקן  הרשויות המקומיות העלו בפניאלו לא מוזרמים למערכת הביוב. 

 תמצית התיקון:  ובקשתנו אכן התקבלה. זו
חודשים ב ת הביוב תחושב על פי צריכת החורףחישוב ויתוקן העיוות. אגרביולי, ישתנה ה 0החל מהחודש, ה
חורף או לפי צריכה של המפתח תחושב הצריכה על פי נובמבר  -אפריל , בחודשיםבקיץ. דצמבר עד מרץ

פרטים  כך בעצם צריכת המים לגינון בקיץ לא תחויב באגרת הביוב. שניהם.בין הצריכה בפועל, הנמוך מ
 .במחלקת הגביה ניתן לקבל נוספים

 
 מגרש במכרז -שימו לב 

מוזמנים מגרשים באזור התעשייה ורדון. הנכם  08-בשבוע שעבר פרסמה רשות מקרקעי ישראל את המכרז ל
את חוברת המכרז ניתן יהיה לרכוש ברשות מקרקעי ישראל של הרשות.  לצפות בפרסומים באתר האינטרנט

פרטים נוספים ניתן . 04:11עה בספטמבר בש 01ולהגיש את ההצעות עד ה  4102ביולי,  02התאריך החל מ
 .במועצה בחברה הכלכליתלקבל 
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 ריח לא טוב

מאוד, במהלכה השמענו את הועדה המחוזית לתכנון ולבניה בירושלים קיימה בשבוע שעבר ישיבה ארוכה 
ההתנגדות של המועצה לקיומו של אתר הקומפוסט "דלילה". ההתנגדות שלנו היא במסגרת הליכים שמקדמים 
מ.א מטה יהודה, קיבוץ נחשון והיזמים שמבקשים לאשר את האתר ולחדש את הפעלתו. ביחד איתנו התייצבו 

גם ישובים מתוך מטה יהודה שמתנגדים לאתר זה  לדיון נציגי רבדים וכפר מנחם שנפגעים מהאתר ותתפלאו,
ולמפגעים הסביבתיים שהוא גורם. בשלב זה אינני אשת בשורות, הדיון היה מורכב מאוד. לאתר המדובר יש 

 הועדה המחוזית. לפרסום הרשמי של החלטתנים י. אנחנו ממתשמאפילים על עמדת המתנגדים תומכים רבים
 

 פרידות והתחלות חדשות
האחרונים של חודש יוני היו גדושים באירועים: מסיבות סיום שנת הלימודים בבתי הספר, התרגשות  השבועיים

 במסיבות ואירועים חגיגיים, מעברים ופרידות במסגרות השונות ואיך לא, ציפייה של הילדים לחופשה.
יתות ו' שלנו העולים רי כנפרדנו מתלמידי יב' בצפית ואיחלנו להם הצלחה גדולה בדרכם החדשה, התגאינו בבוג

, השתתפנו במופעים ואירועי סיום של חוגי המתנ"ס, הספורט, וליוצרים חילקנו מלגות לסטודנטיםלצפית, 
המקהלה ועוד. בהזדמנות זו אני מבקשת להודות לצוות החינוכי ככלל ומנהלי בתי הספר על שנה רצופה ומלאה 

שסיימו השנה את עבודתם   ותודות לכל המורים ואנשי הצוותבעשייה חינוכית. ברכה שלוחה עם איחולי הצלחה 
  במוסדות החינוך שלנו.

שנות חינוך  21לגמלאות לאחר  פרשההמורה רחל טל יוסף  -דוגמה למחווה מרגשת שנערכה ב"שדות יואב"
ארץ מקצוות הלאורך השנים תלמידיה ללא ידיעתה,  ,ובני משפחתה וחבריה ערכו לה אירוע מרגש אליו הוזמנו

 .פרסומת, זה הדבר האמיתיהזו לא  -ראו את הסרטון המרגש להפתיע, להגיד תודה ולאחל דרך צלחה. 
 

 מזילים דמעה
גדול לאחר שביום חמישי נהרגה בתאונת דרכים איזבל סוחמי, ובכאב בעצב  סיום השנה נמהלה תשמח

. תנחומיי למשפחתה וחבריה "שדות יואב" ואחראית על פינת החי של בית הספר חברה בצוות המורים
 משמר הנגב, לחבריה בבית הספר ולתלמידים.קיבוץ ב
 

 יש עם מי לדבר
בדילמות מוסריות בני נוער בישראל מעורבים  בהם אנחנו שומעים בחדשות על אירועים רביםלצערי, 

למשפחות תכניות שעוסקות במניעה, בני הנוער והשנה אנחנו מקיימים לבמהלך  ומורכבות ובמצבי סיכון.
אתגרים של הנערים ומשפחותיהם בעידן הטכנולוגי ובכלל. חשוב שתדעו ו םבמתן כלים להתמודדות עם קשיי

סיוע ומענה לכל מי שזקוק לכך. המתנ"ס, המחלקה לשירותים חברתיים ורכזי החינוך כי קיים מערך של 
קרטית לכל מי ס, יש באזור ארגונים רבים שתפקידם להיות אוזן קשבת ודיכמו כןבישובים עוסקים בנושא. 

 .פרטים על מגוון האפשרויותלחצו כאן ל. ולהתייעץ אל תהססו לפנות .נוער ומבוגרים מיואב – שמבקש
וטרום גיל  מתבגריםשל קבוצת פיילוט להורים בקיבוץ נגבה  נפתחתבחודש יולי אותו עניין בדיוק, וב

 .מומלץ מאוד כיצד לקיים תקשורת טובה עם בני הנוער. "איך מדברים על זה"?בשם  ההתבגרות
 

 שפיים ונהנים
 2, ה הקרוב . ביום שישיבפארק המים שפייםאנחנו פותחים את חופשת הקיץ עם האירוע המסורתי והמרענן 

רסם מועד נוסף לאוכלוסייה הדתית יפו. 03:81ביולי, ניסע כולנו לשפיים. המקום ייפתח עבורנו החל מהשעה 
 . במחלקת התרבותפרטים נוספים בקרוב. 

 

 בעיצומה! כרטיסיםהמכירת , פסטיבל בית גוברין
מספר  !הנחה %01תנ"ך ואהבה. תושבי יואב נהנים מ  -החלה מכירה הכרטיסים לפסטיבל בית גוברין

 311134251-13אנא הקדימו להזמין במחלקת התרבות:   .שימו לב ללוח המופעים המעודכן הכרטיסים מוגבל.
 

  "ועל כל ישראל במרומיו, הוא יעשה שלום עלינו"עושה שלום 
 תה.ד, נפתלי ואייל שלא זכו לשוב הביע-מרכינים ראש ומשתתפים באבלם של משפחות הנערים גיל

 

 שלכם,
 הרכבי-דר' מטי צרפתי       

 ראש המועצה האזורית יואב
; matti@yoav.org.il www.yoav.org.il 

      112-1616803   ;13-3111314 
 

 , 13-3111313, טל': 33381הודעה זו נשלחה כשירות לתושבים ע"י המועצה האזורית יואב, ד.נ. שיקמים, מיקוד 
 etiva@yoav.org.il הנך רשאי, בכל עת, להודיע שאינך מעוניין לקבל פרסום זה ע"י שליחת הודעת לכתובת 

 ב  חפשו אותנו גם אתר המועצה

http://www.youtube.com/watch?v=zxmNFgUHD-Y&feature=youtu.be
http://www.youtube.com/watch?v=zxmNFgUHD-Y&feature=youtu.be
http://cdn.f-static.com/image/users/150658/ftp/my_files/revaha.pdf?id=16935758
http://sfile.f-static.com/image/users/150658/ftp/my_files/%D7%A0%D7%92%D7%91%D7%94.png?id=16761059
http://sfile.f-static.com/image/users/150658/ftp/my_files/%D7%A0%D7%92%D7%91%D7%94.png?id=16761059
http://sfile.f-static.com/image/users/150658/ftp/my_files/%D7%A9%D7%A4%D7%99%D7%99%D7%9D_14%20.jpg?id=16671297
http://sfile.f-static.com/image/users/150658/ftp/my_files/%D7%A9%D7%A4%D7%99%D7%99%D7%9D_14%20.jpg?id=16671297
http://www.yoav.org.il/tarbot1.html
http://www.yoav.org.il/tarbot1.html
http://cdn.f-static.com/image/users/150658/ftp/my_files/%D7%94%D7%A7%D7%A6%D7%90%D7%AA%20%D7%9B%D7%A8%D7%98%D7%99%D7%A1%D7%99%D7%9D.pdf?id=16935743
http://cdn.f-static.com/image/users/150658/ftp/my_files/%D7%94%D7%A7%D7%A6%D7%90%D7%AA%20%D7%9B%D7%A8%D7%98%D7%99%D7%A1%D7%99%D7%9D.pdf?id=16935743
mailto:matti@yoav.org.il
http://www.yoav.org.il/
mailto:etiva@yoav.org.il
http://www.yoav.org.il/
https://www.facebook.com/moatzayoav?ref=hl

