
  

 
 4102 אוגוסט 42 ראשון יום

 
 צוק איתןכולנו 

עם יחד ביום ו' האחרון, נפגשנו מטה החירום של המועצה , תחילת מבצע "צוק איתן"כמעט חודשיים חלפו מ
והנחישות  עמידתנו האיתנה היא בזכות החוסן הקהילתי יו"ר צוותי החירום היישוביים לעדכון ומיפוי צרכים.

  נמשיך ונהיה חזקים! –שאנו מפגינים לאורך כל התקופה 
בבקשה לקבל הכוונה ס השירות הפסיכולוגי החינוכי ומחלקת הרווחה נמצאים לשירותכם, אנא פנו ללא היסו

 בהתמודדות ילדים ומבוגרים במצבי לחץ ודאגה.
 אנא הישמרו והיו ערניים.  –נפילות היו מנת חלקנו  51-רוטים וכיאזעקות, עשרות י 022-כ

תכנית "בית הספר של החופש" והקייטנות פעלו חלקית בלבד בעקבות הנחיות פיקוד העורף. אני ערה 
התשלומים. לצערי, עדיין אין הנחיות ברורות של המדינה ואני ממשיכה לעקוב לפניות הורים בשאלת החזר 

 אחר ההחלטות ולהעלות את הנושא.
 

 ?חוזרים לספסל הלימודים
וחשש הולך וגובר בקרב ההורים, אנו נערכים  השנת הלימודים תשע" חוסר הודאות לגבי פתיחתלמרות 

לחברים, למחנכים ולמסגרת. הצוותים החינוכיים עמלו על  שאכן התלמידים יחזרו לפתיחת השנה, בתקווה
אנחנו "מתחדשים" ומאחלים הרבה הצלחה לגיא ישראלי תכניות לימודים, פרויקטים חינוכיים וחברתיים. 

 שלמה )מנהלת השירות הפסיכולוגי החינוכי(.-)מנהל צפית( ולנתלי בן
ממש לאחרונה התחלנו בבניית גן  –לצד ההערכות החינוכית קיימים גם אתגרי בינוי במוסדות החינוך 

במושב סגולה, בית הספר שדות יואב יפתח עם חדר מורים חדש ומרווח. בינוי האלה מהווה פרויקט הדגל 
 שמעותית.שלנו בחודשים האחרונים, אכלוס בית הכיתות הראשון בתחילת השנה מציין נקודת שיא מ

 רצון. שמחה ובאני מאחלת לתלמידי יואב שנת לימודים משמעותית ולמידה ב
 לשגרה. שנשוב במהרהאאחל  , לילדים ולצוותים החינוכייםלהורים

 
 בכיף פותחים שנה

באתר גם  ניתנת לעיוןוה לכל בית אב ת פעילויות המתנ"ס לשנת תשע"החובר הבמהלך חודש אוגוסט חולק
 - שיעור ניסיון מותנה בהרשמה באתר, עיצומהחוגי / פעילויות המתנ"ס בנזכירכם כי ההרשמה ל המועצה.

 אנא, סיימו רישום על מנת שנוכל להיערך.
 

 סטודנטים  כאן גרים
פרטים על המלגה באתר שימו לב, יצאנו לדרך עם מלגת הלימודים החדשה לסטודנטים לשנה הקרובה, 

 .. בהצלחה0252ספטמבר  51. מועד אחרון להגשה בסוף חודש זה, המועצה
פיילוט של משרד השיכון, המשרד לאזרחים ותיקים והתאחדות הסטודנטים. סטודנטים  -סטודנטים יקרים 

לפרטים שקל.  0,222שעות שבועיות ויקבלו מלגה של  2קשישים, יסייעו להם במשך ת ויגורו בדיר בארץ
 20-2127250אזרחים ותיקים משרד יפית בר, 

 
 פיקוח על הילודה –חתולי רחוב 

. המבצע, במימון מלא של המועצה יתקיים במהלך חודש ספטמבר בצע עיקור וסירוס של חתולי הרחובמ
. הפיקוח על אוכלוסיית הפחית את הריבוי הטבעיובאמצעות המחלקה הווטרינרית, יוצא לדרך במטרה ל

 וב.חתולי הרחוב תמנע מפגעים תברואתיים ביישובים ואף תסייע בשיפור איכות חייהם של דרי הרח
חשוב לציין כי החתולים שינותחו ויחוסנו נגד כלבת, יאספו ואף יוחזרו על ידי צוות השירות הווטרינרי 

לסביבתם. תושבים המעוניינים לסייע במבצע או להודיע על ריכוז של חתולי רחוב בסביבתם הקרובה 
 tuvia.org.il-zliloh@beer, 0129022-20:  מחלקה הווטרינריתלפנות ל מתבקשים

 בעלי החתולים הביתיים מתבקשים בתקופה זו להחזיקם בחצר הבית ולסמנם בקולר זוהר. -חשוב
 

 ! ובמושבים בניה בקיבוצים
בדרום והתנועות המיישבות )קיבוצים ומושבים( יצאנו בקריאה לשר השיכון ושר האוצר  אשי המועצותראנו 

אין ספק כי במערכה הזו עם ישראל נוכח כי חוסנה של מדינת . התומכים בבניהאופרטיביים לנקוט בצעדים 
הק"מ. במכתבנו  22ישראל מתאפשר בזכות עמידתם האיתנה של הקיבוצים, המושבים והישובים בטווח 

 22ריות בטווח המועצות האזו לתקן תקנה זמנית בהן תינתן עדיפות לאומית א' בנושא הבניה לכלקראנו 
לא לעכב מתן ו שכבר סיימו את הליכי התכנון והקבלהבניה וקליטה של המשפחות מייד לאפשר ו הק"מ,

 . ההיתרי בני

https://www.youtube.com/watch?v=aHyhOjicXs4&feature=em-upload_owner
https://www.youtube.com/watch?v=aHyhOjicXs4&feature=em-upload_owner
http://news.il.msn.com/%D7%A8%D7%90%D7%A9%D7%AA-%D7%9E%D7%95%D7%A2%D7%A6%D7%AA-%D7%99%D7%95%D7%90%D7%91-%D7%9C%D7%A4%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%9F-%D7%A4%D7%A2%D7%9C-%D7%9C%D7%9E%D7%99%D7%92%D7%95%D7%9F-%D7%92%D7%A0%D7%99%D7%9D-%D7%95%D7%91%D7%AA%D7%99-%D7%A1%D7%A4%D7%A8
https://dl.dropboxusercontent.com/u/28542702/%D7%97%D7%95%D7%91%D7%A8%D7%AA%202014/%D7%97%D7%95%D7%91%D7%A8%D7%AA%202014.swf
http://www.yoav.org.il/image/users/150658/ftp/my_files/mlga-1.pdf?id=17726547
http://www.yoav.org.il/image/users/150658/ftp/my_files/mlga-1.pdf?id=17726547
http://www.yoav.org.il/image/users/150658/ftp/my_files/mlga-1.pdf?id=17726547
http://sfile.f-static.com/image/users/150658/ftp/my_files/ekur.jpg?id=17659789
mailto:zliloh@beer-tuvia.org.il


  

 
 

 פסטיבל בית גוברין
עברו פסטיבל החלק ממופעי בספטמבר.  2-אמור להתחיל ב פסטיבל בית גוברין הביטחוני המצב עקב

 .פסטיבל בית גוברין באתרניתן להתעדכן  בוטלו. שינויים או
 

 הרפורמה ברישוי עסקים יוצאת לדרך
שמטרתה לשפר וליעל את הליכי רישוי העסקים ולהקל , רפורמה בתחום רישוי עסקים קידמהמדינת ישראל 

באופן הדרגתי  נכנסת לתוקףככל הניתן על בעלי עסקים ועל המעוניינים לפתוח עסקים חדשים. הרפורמה 
 .יסתיים יישום הרפורמה וכל הוראותיה יעמדו בתוקף 0252בדצמבר  15-השנה והחל מלאורך 

 לאחרים יבוטלתקופת הרישוי,  תוארך לחלקהעסקים טעוני הרישוי,  סוגי אתגם עדכן הצו  -בעלי עסקים 
 ולכן מומלץ להתעדכן.הצורך 

יצירת מפרט אחיד של התנאים והמסמכים במועצה פעל צוות מקצועי להטמעת הרפורמה אשר עיקריה הם 
, המועצהשל  לאתר האינטרנט המועצההמדיניות והדרישות של  העלאת המסמכים, התנאים,, הנדרשים

 ועוד. הליך רישוי מזורז לעסקים שהסיכון הנשקף מהם קטן, אפשרות להטיל קנסות, השגות אפשרות להגיש
 

 החגים בפתח
 לפעילות מוגברת של פינוי הפסולת מהישוביםמחלקת התברואה נערכת לימי החג הארוכים ומתארגנת 

 לקראת חגי תשרי. מראש מתנצלים על אי נוחות שתתכן עקב שעות הפעילות המרובות. 
 

 פצלי השמן - אנחנו אומרים לא!
 בירושלים המחוזית הוועדה , תתכנסבירושלים באכסניית בית וגן 29:22שעה החל מ 0.9.52ביום שלישי 

 מאמץ עשו אנא  - שלנו התושבים נוכחות להראות מאוד חשוב גורלי בעניין פצלי השמן דיוןלישיבת המשך ב
 או https://www.facebook.com/saveadullam בפייסבוק 077- 5112299 הסעות על פרטיםל .להגיע

 .  info@goodenergy.org.ilל  מיילב
. החלופה המובילה היא זו שליד בית התקיים בתחילת אוגוסט שור הפיילוט של פצלי השמןיאל דיון ראשון

 הניב התושבים ובין למאבק השותפים הארגונים כל בין הרחב הפעולה שיתוףגוברין בסמוך לישוב נחושה. 
 עם יחד שנערכה להפגנה האזור מתושבי 100 כ הגיעו. הוועדה חברי את שהפתיעהמרגשת  מחאה

התרגשתי מנוכחות הציבור באולם הדיונים  .האולם את גדשוון ואף הדילאולם  בכניסה ירוקה ומגמה גרינפיס
הכפרי ומההפגנה מחוץ לבניין הועדה, מנחישות התושבים הרבים שבזעקתם ביקשו לשמור על הצביון 

 והירוק של האזור. אמרנו לא בקול גדול ! טרם התקבלה החלטה.
 ת:החברתיו ברשתות והן והאלקטרונית הכתובה בעיתונות הן רחב תקשורתי סיקורמחאתנו זכתה ל

YNET - 4.8.14– ההכרעה בעניין פצלי השמן  
 2.0.52 – משהו מחליט להרוס להם את הבית –כלכליסט  

  52. 2.0 – תמחו נגד התכני תושבים מיישובי שפלת יהודה -חדשות האנרגיה 
Local - 1.0.52 – המשרד להגנת הסביבה: לא לאשר את ניסוי פצלי השמן 
 2.0.52 – לונדון וקירשנבאום - 52ערוץ 

 

 4102-4102 חקלאים בהתארגנויות תמיכה נוהל
לתמרץ את החקלאי הבודד שמטרתה  תכנית חדשה לעידוד חקלאיםמשרד החקלאות ופיתוח הכפר מגבש 

את כוח המיקוח ואת  וישפרומיתרונות לגודל  ייהנוידי התאגדות החקלאים ולחזק את ההתיישבות. על 
תקציב התוכנית  .חתי הקטן הקשור למקום ולהתיישבותהמשק המשפומנגד ישמר הרווחיות העסקית שלהם. 

שלושה  אמורה לכלול, שפתוחה להערות הציבור, התוכנית .₪מיליון  52על  0251 – 0252יעמוד בשנים 
 הכנת תכנית עסקיתושירותי ייעוץ  בממוןהשתתפות , מסלולי תמיכה: סיוע בשלב "בחינת ההיתכנות"

. פיתכאגודה שיתו רישוםוליצירת ההתארגנות  "השתתפות בעלות המסמכים המשפטיים". מסלול להתאגדות
 תארגנות.מסלול שלישי יתמוך בעלויות לניהול ההתארגנות וגם לפעולות מיתוג ושיווק של הה

  
 שלכם,        
 הרכבי-דר' מטי צרפתי       

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

       212-1212150   ;20-0122720 

 , 20-0122727, טל': 79011הודעה 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 
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