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 תחקיראסוןהתאונהבכפרמנחםלהקמתצוותבדיקה

 תאונה הדרכים שהביאה למותו של הילד יפתח רפפורט ז"ל הכתה אותנו בכאב גדול ובתדהמה. 
 קרית אתא.אבי במות באופן אישי קבלתי את ההודעה הקשה ביושבי שבעה על 

 תאונה דרכים בדרך לבית הספר, בה מוצא ילד קטן את מותו היא סיוט לא נתפס והכאב כבד מאוד.
בראשות צוות בדיקה מקצועי  הקמתיללמוד ולבדוק. לכן,  –בעיני יש לנו מחויבות לתחקר את האירוע 

שיבחן את התאונה, יבדוק מה ניתן היה לעשות ומה צריך לעשות עכשיו כדי למנוע אסונות  מהנדס המועצה
 נוספים.

. האחראיאת החקירה מנהלת משטרת ישראל. עליה לבחון האם היו כשלים ואם כן מהם ומי  -חשוב להדגיש 
צוות הבדיקה שלנו לא יעסוק בהיבטים הפליליים של האירוע. מטרת הבדיקה ללמוד ולתחקר את התאונה 

אם מדובר בטעות אנוש או בתאונה  גםכדי לבחון מה אפשר לעשות אחרת ולהמליץ על שיפורים בבטיחות. 
מתאונות ילה, חל ,שאין בה אשמה פלילית, עלינו ללמוד את התאונה ולחפש כיצד ניתן לשפר ולהימנע

 נוספות. 
כראש מועצה איני מוכנה לחיות עם מצב בו ילדינו אינם בטוחים. אנו משקיעים רבות בבטיחות וחובה עלינו 

 כך קשה ועצוב.-לבחון את עצמנו אחרי כל אירוע ובמיוחד אחר אירוע כל
תמר ומיכאל והמשפחה  , האחיםדניומור ההורים של ם מכאן אני שולחת את השתתפותי העמוקה באבל

 . קהילת יואב כולה כואבת ומבכה את מותו של יפתח ז"ל.האלהת הספר , קיבוץ כפר מנחם וביכולה


 פיצוייםבשלנזקעקיףשנגרםבעקבותמבצע"צוקאיתן"
פיצויים בגין נזק עקיף שנגרם לקבלת  4102/8רשות המסים פרסמה הוראת ביצוע מיסוי מקרקעין מס' 

 :המסלוליםמ באחד עקיף נזק בגין תביעה להגיש ניזוק כל רשאי, התקנות פי על. בעקבות מבצע "צוק איתן"
 בגין פיצוי, העורף פיקוד הוראות עקב לעבודתם הגיעו שלא לעובדים ששולם שכר בגין פיצוי – עבודה שכר

 בתי ,אירועים אולמות כגון לענפים ייחודיים מסלוליםגם  קיימים. שוטפות הוצאות, העסקי במחזור ירידה
 .טרם הגשת התביעה למקדמה בקשה להגיש לעסקים מאפשרת המסים רשותכמו כן,  .וחקלאים מלון

 
פטורמהיתרבניה-מיגונית
 מיגונית להצבת ומהיתר מתכנית פטורובו ניתן  והבנייה התכנון צושר הפנים פרסם לאחרונה תיקון ל -לידיעה 

 .בה ולשימוש
הועדה המקומית לתכנון ובניה "יואב" מקיימת "מסלול מהיר" והליך מקוצר לתושבים ובאופן בלתי תלוי, 

, ללא צורך בחתימת רשות מקרקעי ישראל. בלבד המעוניינים לבנות בביתם ממ"ד


החלטתהממשלהבענייןהסיועלדרום
ישורה של ממשלת שנתית לפיתוח הדרום" העומדת לא-טיוטת הצעת ההחלטה בעניין "תכנית רבבמעיון 

ק"מ מהרצועה מודרות  82-ל 7נדהמנו לגלות כי כל המועצות האזוריות בדרום השוכנות בטווח שבין ישראל 
 באופן מוסתר ומוצהר.  מהצעת החלטה זו,

לדחות את ק"מ מרצועת עזה, לראש הממשלה בדרישה  7-82פנינו, כל ראשי המועצות האזוריות בטווח 
 ק"מ והכללתם בהחלטה. 7-82הדיון בהצעה עד לקיום דיון מעמיק עם ראשי המועצות האזוריות בטווח של 

 
המאבקבפצליהשמן-ניצחון!!!

להפקת נפט  לדחות את הפיילוט 0.0.02/8-בישיבתה בהוועדה המחוזית לתכנון ובנייה בירושלים החליטה 
לישיבה תושבים ופעילים מיואב  הצטרפו אלינמנעים.  0בעד,  /נגד ,  1/של  מפצלי שמן ברוב מדהים

החברה להגנת הטבע, אדם טבע ודין,  :למאבק היו שותפים רבים שצועדים איתי יחד כבר יותר משלוש שנים.
מועצה אזורית , הקיימת לישראל, גרינפיס, מגמה ירוקה, יוזמת האנרגיה הטובהרשות הטבע והגנים, הקרן 

 .אזורית לכישומועצה  מטה יהודה
התודה הגדולה ביותר מגיעה לאנשי מטה המאבק "בשביל עדולם" שבמשך כמעט חמש שנים עבדו ימים 

ת, בפגישות עם ולילות בחיפוש חומר מדעי, בפגישות עם חברי כנסת ושרים בוועדות הכנסת השונו
הארגונים, בתכנון פעילות תושבים, בכתיבת מכתבים, בגיוס תושבים והסברה בישובים ועוד הרבה משימות 

שלקחו על עצמם. לולא התעקשותם ומסירותם והדרך המקצועית והבלתי מתפשרת בה החליטו ללכת לא 
 היינו מנצחים את המאבק הזה. 

 להיאבק נגד תעשיית נפט מפצלי שמן בשפלת יהודה. נמשיך  בקזה רק עוד ציון דרך במאגם אם 
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נפילתמכוןטיהורשפכיםרבדים
בחודשיים האחרונים הצטברו תלונות רבות מתושבי קיבוץ רבדים על מפגעי ריח ממט"ש רבדים כתוצאה 

ומאז הקמתו  001/עובד משנת  )מט"ש( רבדיםמכון טיהור שפכים מנפילת מכון טיהור שפכים רבדים. 
די בהזרמת חומר אסור אף בכמות מוגבלת, בכדי להסב למט"ש נזק לצערי, המט"ש פעל ללא תקלות. 

 בזמן רב, אשר במהלכו נגרמים מפגעי ריח לסביבה. ים רבים )שאיבה, ניקוי וכו'( ושתיקונו כרוך במשאב
 לטורי.כל פעולה במט"ש חייבת באישור המשרד להגנת הסביבה, אשר המועצה כפופה אליו כגוף רגו

, הבוצה מבריכת החמצון , החל ניקוילצורך טיפול במט"ש ומניעת מפגע הריח נטלה המועצה מספר מומחים
ניטור שוטף ברמה דו שבועית של כל המרכיבים של מתבצע לשיפור פעילות החמצון ומצניות הותקנו ח
צון ובכך להחזיר את כל הפעולות הנ"ל הן במטרה לאושש את אוכלוסיית החיידקים בבריכת החימ המט"ש.

 לפתור את בעיית הריח.והתהליך הביולוגי לסדרו 
לסגור את  נובראיה עתידית בדעתו על המזהמים הפוטנציאלייםוהאכיפה הפיקוח  המועצה תגביר את

 .מחוץ לשטח המועצההמט"ש ולסלול צינור הולכה ולהעביר באמצעותו את הטיפול במי השופכין למט"ש 
כך מניעת מפגע הריח הינו ארוך ומורכב, אשר כרוך בפעולות רבות ומצטברות מט"ש וב שיקום פעילות

שהמועצה מבצעת ואשר עם סיומן יחזור המט"ש לתפקוד ומפגע הריח יפסק. המועצה עושה לכל לאל ידה, 
 שתהליך זה יהיה קצר ככל האפשר. 

סבל שנגרם לכם ולא אני מצרה על הסבל שנגרם לתושבים ואעשה ככל שביכולתי על מנת להקטין את ה
 אחסוך במשאבים ואמצעים על מנת לפתור את המפגע.  

 
צעדת"מתחבריםבדרךלירושלים"

ת עשרוומרכז המועצות האזוריות ומובלת ע"י  במימון ממשלתימתקיימת  "מתחברים בדרך לירושלים"צעדת 
  .כולנו לירושליםולחבר את האחדות  הינה מטרות הצעדה ארגונים בישראל.

תנועות נוער,  הצעדה נועדה לכולם, דתיים, חילונים, חרדים, ערבים דרוזים, עולים, וותיקים, צעירים,
. הן למיטיבי לכת, משפחות ובעלי צרכים מיוחדים י צעידה מסלולוכוללת מספר  ומבוגרים בקיצור כולם!

 .http://www.meetchabrim.org.il1טים נוספים לפר
 

חוקיעזרבמועצה
חוקי העזר מהווים כלי עיקרי העומד לרשות המועצה להסדרת חובות וזכויות בתחום העירוני ולגביית 

את סמכויותיה כלפי תושבי המועצה תשלומי חובה למימון פעילויותיה. בעזרת חוקי העזר מממשת המועצה 
על פי חוק, בגין עבירות על חוק עזר, זכאית  ומסדירה את הפעילות של מחלקותיה במתן שירות לתושבים.

המועצה, לכפות הפסקת פעילות ואף לגרום להשבת המצב לקדמותו ולהביא להטלת עונשים למיניהם 
  באמצעות בית המשפט.

של הכנה, ניסוח, דיון, תיקוף ואישור משרד הפנים ופרסום ברשומות חוקי העזר עוברים תהליך ממושך 
, קיימנו דיון ציבורי, אספנו באתר המועצה את טיוטות החוקיםפרסמנו  בטרם יכנסו לתוקף. כחלק מהתהליך

  הערות וענינו על שאלות. בקרב יתקיים דיון ואישור במליאת המועצה.

 
 
 
 
 
 
 

נָׁה זו ְמרָׁה וְַהצִּילָׁה שָׁ ה וְַאֲחרִּית  שָׁ ָׁה טובָׁ ְקו נּות. וֲַעֵשה לָּׁה תִּ ינֵי ּפּוְרעָׁ כָׁל מִּ ית ּומִּ ינֵי ַמְשחִּ כָׁל מִּ ר רָׁע. ּומִּ כָׁל דָׁבָׁ מִּ
ְרכָּׁה ְבגְִּשֵמי רָׁצון ְברָׁכָׁה ּונְדָׁבָׁה . ּובָׁ ּה ּוֵפירוֶתיהָׁ ֶליהָׁ וְַעל כָׁל ְתבּוָאתָׁ לום. חּוס וְַרֵחם עָׁ  )מתוך תפילת הגשם( שָׁ

 
 שלכם,  
הרכבי-דר'מטיצרפתי

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

       258-51511/4   ;24-4522720 

 , 24-4522727, טל': 70415הודעה 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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