
  

 
 6102 אוקטובר 62 ראשון יום

 אחרי החגים
 תקופת החגים מאחורינו, ובתקווה שכולם אגרו כוחות עד חנוכה...

 בהכנת תכניות עבודה ותקציב. 5102מליאת המועצה ומחלקותיה נערכים לשנת 
 פיתוח קהילתי וכלכלי, חינוך, הנדסה ובינוי, איכות הסביבה ושיפור השירות. –מגוונים בים והאתגרים הם ר

 
 "ש רבדיםמט

בשבועות האחרונים אנחנו ממשיכים לטפל במט"ש רבדים כדי להחזירו לפעילות תקינה. מבדיקות שערכנו 
ו פועלים בתקיפות מול המזהמים כדי למנוע מסתבר שמספר מפעלים מזרימים למט"ש שפכים אסורים. אנ

את ההזרמה האסורה ולחייב את המזהמים בעלויות הכרוכות בטיפול במט"ש. למרות פניות אישיות שלי 
לשר להגנת הסביבה ולשרת הבריאות, אנו עדיין מתמודדים עם הבעיה ברמה המקומית, ללא עזרת 

 רמים שיזרימו אליו חומרים אסורים.המוסדות. נמשיך לטפל במט"ש ונפעל ביד קשה מול גו
 

 למען המושבניקים
תכנית פל"ח )פעילות לא חקלאית( במושבי המועצה הוגשה על ידי החברה הכלכלית למוסדות התכנון כבר 

. התוכנית מסדירה את הפעילות שאינה חקלאית במושבים, ומאפשרת )לכשתאושר( הקמת כשנתייםלפני 
הפעילויות המותרות בכל ישוב , התוכנית הוכנה בשיתוף הנהגות הישוביםעסקים שונים בשטח הנחלה. 

ומותנית  לבחינה ע"י לשכת התכנון של משרד הפנים זה זמן רבנבחרו בהתאם לאופיו. התכנית ממתינה 
מחוז דרום מקדם מסמך מדיניות מחוז יאושר ע"י הועדה הארצית לתכנון ובנייה. המסמך מדיניות של בכך ש

ים )!(, לצערי גרסתו הנוכחית מפלה לרעה את מחוז דרום ביחס למחוזות הצפוניים יותר מזה שבע שנ
 ומביאה אותנו, ראשי המועצות בדרום, לזעוק. 

 
 אזור תעשיה ורדון

ממש לפני החג . לפני כחודשהסתיים  ,באזור התעשייה ורדון ,מכרז רשות מקרקעי ישראל לשיווק מגרשים
 לשמחתנוכל המגרשים שווקו, ובמחירים גבוהים ביותר.  -חל הצלחה רבההתפרסמו שמות הזוכים. המכרז נ

ערך הקרקע באזורנו גבוה ממה שחשבנו. אמנם רק אחד הרוכשים הוא תושב יואב, אך הארנונה משטחי 
התעשייה והפעילות העסקית באזור ייטיבו עם כולנו. בחדשים הקרובים, לאחר שכל הרוכשים יממשו את 

 דות הפיתוח במקום באמצעות החברה הכלכלית. זכותם, נתחיל בעבו
 

 בני הנוער מכיתות י' להזמנה 
כנית "מנהיגות תרבות" לנוער שמפעילה החברה למתנ"סים באמצעות סל תרבות ארצי, ובשיתוף מפעל ת

הפיס, יוצאת לדרך. בימים אלו נמצאים בשלב איתור בנות ובני נוער לתכנית במטרה לטפח ולעודד מנהיגות 
ו כשלושים נוער בתחום התרבות והאמנות. זו השנה הרביעית בה פועלת התוכנית, לכל קבוצה יתקבל

   תלמידים.
בני נוער משכבת כיתה י', המעוניינים להגיש את מועמדותם, מוזמנים לפנות לאתר סל תרבות ארצי. פרטים 

 . x.asp?CategoryID=146http://www.saltarbutartzi.org.il/Inde וטופס הגשת מועמדות בלינק הבא:

 הגשת המועמדות תתאפשר עד סוף חודש אוקטובר.

 
 די לגזענות

הזיכרון ליצחק יום פורום תנועות הנוער, הפועל בשיתוף מחלקת ילדים ונוער במתנ"ס יואב בחר השנה, לפני 
 של מה היאהחינוכי יעסוק באופן חוויתי  התהליך , להתמקד בסוגיית הגזענות ההולכת וגוברת בחברה.רבין

דמוקרטיה, הבעת דעה אחרת, מיהו השונה מאתנו, כיצד נשמור על הדמוקרטיה ומהן הסכנות כאשר 
 משחקים את המשחק לפי כללים אחרים.

, בסיומה יפגשו יואבבשכבה הבוגרת בתנועות הנוער לגם צים ו"מדמתוכננת לחניכים, צוות ההתוכנית 
 בכיכר רבין בעצרת של תנועות הנוער.

 
 כואבים

 יםוהכאב האישי של המשפחה והכאב הקולקטיבי חזק מאז נפטר יפתח רפפורט ז"ל, מחודשחלף יותר 
מטרת הבדיקה  .ונציגי ועד ההוריםכולל אנשי הנדסה, חינוך, נציגי כפר מנחם הצוות הבדיקה מיניתי  מנשוא.

הצוות  ללמוד ולתחקר את התאונה כדי לבחון מה אפשר לעשות אחרת ולהמליץ על שיפורים בבטיחות.
 ., אותו חוקרת המשטרהלא יעסוק בהיבטים הפליליים של האירוע כמובן
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 אליפות

שר במעמד  בטקס פקדת העומקמונה למפקד מו תת־אלוף רוני נומה הועלה לדרגת אלוףממש לאחרונה 
אשר שיבחו את כישוריו וניסיונו. רבים מכם אינם יודעים, כי רוני נומה הינו בוגר חברת הרמטכ"ל והביטחון 

 נוער בראשית שנות השמונים של...קיבוץ שדה יואב שהתחנכה בצפית שלנו.
 . ומדריכו עופר סלע לשמור על קשר עם משפחתו המאמצת, משפחת גוררוני נומה קפיד מלאורך השנים 

 יצחק בריק ויוסי פלד.  -ני נומה מצטרף לאלופים נוספים יוצאי מועצה אזורית יואב רו
, שייעודה תכנון, הפעלת הכוח והובלת מבצעים מיוחדים צה"לב מפקדהמפקדת העומק היא  :מי שלא יודעל

 .ישראלשל מדינות האויב של  עומק האסטרטגיזרועיים ארוכי טווח במרחב המוגדר כ-ורב
 

 בונים קהילה
ונה קהילה" סדנת "אירוע ב מקיימים השנה  ומחלקת התרבות במתנ"ס יואב מחלקת הילדים והנוער 

ומטרתה לחזק את השותפות בין רכזי  זי החינוך ורכזי התרבות בישוביםהסדנה מיועדת לרכ במועצה.
 והקניית תפיסה וכלים של אירוע בונה קהילה. החינוך ורכזי התרבות בישובים

 . "מכללת "אורנים של  את הסדנה מעבירים "שדמות" אגף למנהיגות בקהילה
אירועים בישובים יצרו מפגש וקשר בין התושבים ואחריות משותפת על חיזוק הכוונה ליצור תפיסה כי ה
 וחיבור לזהות קהילתית.

 

 היה כיף 
שמרו על קשר רציף עם הקשישים, והשתדלו דאגו ומחלקות הרווחה והוותיקים במהלך מבצע "צוק איתן" 

: התומכים הקהילתיים, מתנדבי צח"י טובים מהישוביםבזכות אנשים  לתת מענה לבעיות שעלו מן השטח.
שובים והעובדים בבתים הסיעודיים, התקיימו במהלך בתחומי הבריאות והרווחה, וועדות הקשישים בי

 ., פעילויות הפגה ומפגשיםשיחותביקורי בית, מרגשות של יוזמות המבצע 
 יציאה ליום טיול מרענןהייתה גם בשגרה,  עושים רבותלאנשים היקרים האלה, אשר דרך צנועה לומר תודה 

 ג'וינט ישראל.  -אשלהאדיב של בסיוע  ,כרון יעקביובין בתיה הראשונים של זבעתיקות קיסריה 
 

 חומר למחשבה
 בתחומי תוכן שונים, הכניסה חופשית ומומלץ להגיע. סדרת הרצאות מתקיימת ברחבי המועצה

  - אוןבחדר האוכל של קיבוץ גל 51:01בשעה  51.01.02ה הקרוב,  יום רביעי ההרצאה הקרובה תתקיים ב
 .התכנית באתר המועצהניתן לעיין בכל , הרצאתו של אלון בן דוד "ווילה בג'ונגל"

 55.00.5102-ההצגה האחרונה בסדרה "מוצארט הקטן" תתקיים בהצגות בחדר האוכל של גת, –ולילדים 
                  .00:11בשעה 

 

 מעודכנים?
 רוצים להיות מעודכנים, לדעת מה חדש?

 רשם לתפוצת הניוזלטר של התנועות:יההתעדכן באתרי האינטרנט או לממליצה בחום ל
 .לעדכונים שוטפיםאו הרשמה  האתר –התנועה הקיבוצית 

 .הרשמה לניוזלטראו  האתר –תנועת המושבים 
 .)ניוזלטר( בעמוד הראשי לחוזרהרשמה או  האתר -האיחוד החקלאי 

 

 ר?וקשמה 
 כלבים משוטטים בחלק מהישובים והמהווים מטרד.פניות רבות מגיעות למועצה בעניין 

 והקפידו לקשור כלבכם כמתבקש בחוק. ההנחיותאחר מלאו , אנא למען איכות החיים והסביבה
 ל חתולי הרחוב.העיקורים שובמבצע  בחיסונים של חיות המחמד בישוביםובלי קשר, ממשיכים 

 
 , האוויר, העפר, המטר והאשיתחדשו וישובו ימי החול  אחרי החגים יתחדש הכל.

 )נעמי שמר( גם אתה, גם אתה, תתחדש
 שלכם,        
 הרכבי-דר' מטי צרפתי       

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

       122-2626005   ;15-5211015 

 , 15-5211010, טל': 01502הודעה זו נשלחה כשירות לתושבים ע"י המועצה האזורית יואב, ד.נ. שיקמים, מיקוד 
 etiva@yoav.org.il לכתובתהנך רשאי, בכל עת, להודיע שאינך מעוניין לקבל פרסום זה ע"י שליחת הודעת  
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