
  

 
 

 4112 נובמבר 11שלישי,  יום                                                                          
 פארק תעסוקה יואב

לאחר אינספור דרישות לשינויים, תיקונים, חתימות ואישורים של כל הגורמים המעורבים במישרין ובעקיפין 
דונם  0,111-של פארק תעסוקה יואב להפקדה. התכנית תחול על כ בפרויקט, אושרה בשעה טובה התב"ע

באזור צומת ראם ותכלול שטחי תעשייה, לוגיסטיקה, משרדים ומסחר. התכנית היא אתגר גדול למועצה, לא 
ידענו תכנית בהיקף כזה בכל שנות קיומנו. מימושה המלא של התכנית יניב למועצה הכנסות ארנונה גבוהות 

 עו במימון האתגרים הרבים הניצבים בפנינו כקהילה. שללא ספק יסיי
 

 מחזירים כסף
רק על  קייטנות הקיץ וביה"ס של החופש הגדול בגיןנ"ס יואב מעביר בימים אלו את ההחזרים להורים מת

 הימים בהם לא פעלה הקייטנה עקב המצב הביטחוני והוראות פיקוד העורף.
הורי קייטנות הצהרונים וקייטנת המושבים יקבלו החזר ע"פ הימים בהם לא פעלה הקייטנה או פעלה באופן 

)מתוך  ₪ 051הורי ביה"ס של החופש הגדול יקבלו החזר בסך:  מסלול ההרשמה של כל משפחה. חלקי. לפי
 לא פעל. בית הספרששילמו( על הימים בהם  ₪ 011

 מאחלים לכולנו ימים טובים ובטוחים והמשך עשייה משותפת.
 

 ביואב כוכבים נוצצים
במסגרת התחרות "קריה יפה וב"כוכב זהב"  בכוכבי יופי כפר הרי"ף וסגולה זכובאופן קבוע, כמדי שנה, 

שתורמים מזמנם, מכישוריהם ומהאנרגיות שלהם זוכים  ים.  הודות לאנשי המושב4102לישראל" , לשנת 
מדי שנה בכוכבי היופי ובהוקרה. סביבת המגורים הנעימה והמטופחת היא חלק מהתפיסה כי איכות החיים 

ועצה, מסייעת ליישובים המעוניינים בכך וכנהוג, במידה והישוב תורמת רבות לחוסן הקהילתי וזו ההוכחה. המ
 לעידוד המשך העשייה. , הזכייה בחמישה כוכבי יופיעל  ₪ 5111זוכה, מעבירה סכום של 

 
 פורום עמיתים 

מנהל היחידה לפיתוח הקהילתי, עמיר אלנברג חידש את פורום בעלי התפקידים בקהילות. מטרת הפורום 

, שבה ניתן לקיים למידת ולבעלי התפקידים השונים בקהילותלהוות סביבת עבודה ולמידה למנהלים היא 

עמיתים ולשתף בתהליכים מרכזיים במועצה וזאת על מנת לפתח את היכולות והמיומנויות של המשתתפים 

 .0104מפגש ראשון יתקיים ב  ולסייע בפתרון בעיות רלוונטיות.

 

 מצלמים –נא לחייך 
ילדים   מיועדת לבני הנוער ביישובי המועצה בניצוחה של מחלקת  חדשה בתחום הצילום הקהילתי תכנית

במהלך התוכנית יתקיימו סדנאות שמטרתן לאפשר ביטוי מגוון של  ונוער במתנ"ס ובשיתוף פרויקט מצילה.
 ולפתחתחושות ומחשבות היחיד כלפי הקהילה. העבודה הקבוצתית מייצרת שיח בין חברות וחברי הקבוצה, 

 תערוכת תוצרים.גם תתקיים בסוף את ההכרה בנקודות מבט שונות ומגוונות. 
 בעלות סמלית. התוכנית מוצעת למערכות החינוך ביישובי יואב

 
 תכנית אב לביוב

, 4101בשנה האחרונה אנחנו עסוקים בתכנון שדרוג מערכת הביוב של יואב והתאמתה לדרישות תקנות בריאות העם, 

וועדות  ,רשות המים אנחנו מונחים ע"ישלישוני. המחייבות אותנו לטפל בכל השפכים המיוצרים ביואב עד לטיהור 

מאחר וכמות השפכים שאנו מייצרים קטנה יחסית )מקבילה  שיתוף ציבור ודיוני מליאה., לצד משרד הבריאותתכנון וה

לכמות המיוצרת ע"י שכונה קטנה בתל אביב(, ומאחר שאנחנו פזורים על שטחים גדולים שאינם מאפשרים הקמת 

מתקן טיהור אחד, מתמקד התכנון בפינוי השפכים למערכות אזוריות שכנות. צפון המועצה מתוכנן להתחבר למט"ש 

למט"ש קריית גת.  –למט"ש שפיר, ליד מאגר נגבה, ודרום המועצה  –ב שבאזור גדרה, מרכז המועצה ומערבה נשג"

מדובר בתכנית גדולה מאוד, הכוללת הקמת קווי הולכה ותחנות שאיבה בהיקף של מיליוני שקלים, ואשר ביצועה יארך 

ים ומשרד הבריאות ונוכל לבטל את כשנה. עם השלמת השדרוג נעמוד בדרישות התקן המחמירות של רשות המ

 המט"שים הפתוחים הפועלים במועצה כיום. 

 
 
 



  

 
 

 מה עניין שמיטה לארנונה
בגין ארנונה בסיווג אדמה חקלאית ובתנאי שלא נעשה בה שימוש  011%המליאה אשרה הנחה בגובה 

בלבד ורק לקרקעות חקלאיות שאינן מעובדות  4105מטעמים של שמירת שמיטה. ההנחה תינתן בגין שנת 
 מטעמי שמירת שמיטה ועובדו בפועל בשנתיים מתוך שלוש שנים שקדמו לשמיטה. 

 
 משמרות הזהב בבתי הספר היסודיים

בתחילת שנת הלימודים עברו ילדי כתות ו' בבית הספר האלה השתלמות והדרכה לשמש משמרות זה"ב. 
לאחר החגים החלו משמרות הזהב לפעול ומאפשרים לילדי בית הספר לחצות בבטחה במעברי החציה 

רי(, ובשדות יואב )המורה רויטל מונסונגו( קואיריס שבבית ספר האלה )המורה הסמוכים לבית הספר. 
מתקיימות פעילויות בנושא זהירות בדרכים שכוללת הרצאות בכיתות פעילות עם משטרת ישראל ויציאה 

נבל ענבר( ספר קדמה )יעקב נרקיס( ובצפית )עבדרכים. גם בבית ה  למגרשי הדרכה של הרשות לזהירות
 מון מחלקת התחבורה והבטיחות של המועצה.ישנה פעילות כל השנה בשיתוף ומי

 
 יואב -מרכז הורות ומשפחה  -מפגשים""

במטרה , לפני כשנתיים הקימה המחלקה לשירותים חברתיים במועצה את היחידה הטיפולית "מפגשים"
להרחיב ולאפשר לתושבי המועצה ליהנות  ממענה טיפולי איכותי ומקצועי בעלויות מסובסדות. צוות 

"מפגשים" כולל מטפלים רגשיים בעלי תחומי התמחות שונים: טיפול אישי למבוגרים, ילדים ובני נוער, טיפול 
, EMDRם, טיפול ממוקד טראומה: להורים גרושי –זוגי , טיפול משפחתי, ייעוץ והדרכה הורית, תיאום הורי 

  טיפול באומנות.
באיתור וזיהוי צרכים למענים רגשיים בבתי הספר וביישובי המועצה במטרה לפתח מענים גם עוסקת היחידה 

ולמחלקת החינוך במהלכו  לבית הספר "צפית" הושק לאחרונה פרוייקט המשותף כך, ותוכניות ייחודיות .
 משולבות מתמחות לטיפול באומנות לעבודה פרטנית וקבוצתית בתוך בית הספר "צפית". 

או עם העוסיו"ת  פרנקו, עו"ס, מנהלת היחידה -המעוניינים מוזמנים ליצור קשר עם ענת רוטשילד םתושבי
 היישוביות.

 
 מוזמנים להיות בקשר

סדרת מפגשים חד שבועיים בין תלמידי כיתות ה' מ"שדות יואב",  - יוצא שוב לדרך" הקשר הרב דוריפרויקט "
ובין הדור השלישי. במפגשים אלו, החברים המבוגרים משתפים את הילדים בסיפורים מהעבר:  תיעוד 

 אילן יוחסין שורשים, תולדות היישוב ועוד... חיים, הכנת ספר מתכונים, משחקים,זיכרונות, קורות 
ד עם המבוגרים, תוך כדי לימוד ועזרה במיומנויות מחשב בסיסיות, הם מתעדים את הילדים מקשיבים, וביח

 הסיפורים על גבי המחשב ובאתר בית התפוצות. 
 .)המפגש הראשון יתקיים באמצע נובמבר( 10-0511040פרטים והרשמה במחלקת ותיקים 

 
 בידיים טובות

, אצל השכנים ביד בנימין הוקם, בחסות המועצה האזורית נחל שורק, מרכז הוליסטי 0ממש מעבר לכביש 
מעיסויים, שיאצו, דיקור, הומאופתיה,  בידיים טובות. במחיר שווה לכל כיס ניתן ליהנות 7400000-150

 טיפולי יופי, ליווי התפתחותי לרך הנולד ועוד. ממה ששמעתי רבות ורבים כבר ביקרו.
 

 שיר בלב
 9(, ₪ 01מתנ"ס יואב בשיתוף בימות פיס מזמינים את כולם למופע של יוני רכטר במחיר שווה לכולם )

 , בחדר האוכל בגת.40:11, יום שלישי 4102דצמבר 
 

 )יוני רכטר וענת גוב( יש אי שם, מישהו אוהב אותך כל כך, מישהו חולם עלייך, יש אי שם
 

 שלכם,        
 הרכבי-דר' מטי צרפתי       

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

       152-5757000   ;10-0511014 
 , 10-0511010, טל': 09005הודעה 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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