
  

 

 
                         

 5102ינואר  6 שלישי, יום 
 יואב ביתנו 

-3102השנה, יותר מכל שנה, אני גאה לעדכן כי המועצה קיבלה את פרס שר הפנים לניהול כספי תקין לשנת 
על מנהל תקין ושמירה על המסגרות  הקפדהניהול המועצה והענקת שירותים לתושבים תוך . 3102

   . היה ויהיה לחם חוקנו התקציביות
 עובדי המועצה וחברי המליאה השותפים למאמץ ולתוצאות. ההישגים הם כמובן של כלל

תקציב, התכנית  במליאת המועצה האחרונה אושר תקציב המועצה ועיקרי תכנית העבודה. לצד מגבלות
 מציבה בפנינו אתגרים רבים בתחום הפיתוח הכלכלי, החינוך והקהילה.

 אין לי ספק שביחד נמשיך להצעיד את המועצה קדימה.
 

 משלחת חינוכית בליהי ואלי
משותפים  בחנוכה האחרון יצאה משלחת חינוך ראשונה של נשות חינוך מיואב לליהיי ואלי במסגרת פרוייקטים

 ליהיי ואלי.-לבתי הספר של המועצה עם קהילת ליהיי ואלי, דרך שותפות יואב
במשלחת לקחו חלק מנהלת בי"ס האלה, רונית חזן, סגנית מנהלת בי"ס שדות יואב, לילי ריין וכן עוד שלוש 

מים פגשו חברות : אורית לפידות, יפעת קורן ודפי בטט. במסגרת ביקור בן חמישה יהמובילות פרוייקטים מורות
המשלחת את הקהילה היהודית המקומית, ביקרו בבית ספר יסודי ציבורי ובבית הספר היהודי של ליהיי ואלי 

שם העבירו פעילות לילדים ולמורים. הצוות אף השתתף במסיבת חנוכה באחד מבתי הכנסת בעיר שם הציגו 
ארץ כבר ניתן לחוש בהידוק הקשר בין את המועצה, והעבירו פעילו חנוכה ישראלית. עוד בטרם חזרתן ל

, הציגה בגאווה את המועצה ואת שיטת המשלחת שלנו עשתה רושם רבהקהילות ושיתוף הפעולה החינוכי. 
את הסוגיות איתן מתמודדת הקהילה היהודית המקומית.  החינוך המיוחדת בבתי הספר שלנו והכירה מקרוב

בשנה הבאה נוכל לארח כאן משלחת אנשי חינוך מליהיי ואלי. אתם מוזמנים להיכנס שאנו מאוד מקווים 
 מהביקור. ולהתרשם ליהיי ואלי-לפייסבוק שותפות יואב

 

 נישופים - חשמל ירוק
 מרץ יתבצעו באתר תחנת הכוח דליה פעולות הרצה של יחידות היצור. -בחודשים ינואר

 כחלק מהתהליך יתבצעו נישופי קיטור, אשר עשויים להיות מלווים ברעש ופליטת פלומת אדי מים. 
תופעות ורעשים אלו אינם מאפיינים את פעולתה העתידית של תחנת הכוח, אלה מהווים רק חלק מתקופת 

ולם עדיין משתיקי קול ייעודיים לתקופת הנישוף, א החברה מוסיפהההרצה. כדי להפחית את עצמת הרעש, 
נישופי הקיטור  צפויים להישמע באזור קולות נישוף מדי פעם. קולות הנישוף לא יהיו רציפים לאורך זמן.

, בשעות 3211313102 – 1111213102ובין התאריכים  0111013102 – 3111013102יתבצעו בין התאריכים  
 .10:11-02:11בין השעות  ובימי שישי 10:11-33:11( בין השעות 'ה-'היום, במהלך ימי השבוע )א

תעשנה את המרב על מנת למזער את  ומראש על המטרד הזמני  ותמתנצלחברות דליה אנרגיות ואלסטום 
 10-0022011להבהרות נוספות ניתן לפנות לחברת דליה אנרגיות בטלפון  מטרדי רעש.

 
 נערכים לרפורמה – שימו לב

שינוי במגוון רחב של תחומים ובסמכויות של מוסדות התכנון ברמה  מהותההתכנון והבנייה  בחוקהרפורמה 
בנושא התקנות  לחוק התכנון והבנייה 010תיקון לתוקפו  נכנס  10110102-החל מה. המקומית והארצית

 וכד'.  לפטור מהיתר עבור מבנים קטנים, תשתיות
משרדי הועדה לתכנון ובנייה  לחוק התכנון והבנייה 010במסגרת הכשרת הצוות המקצועי ליישום תיקון 

 .10113102-03113102"יואב"  יהיו סגורים בין התאריכים  
 net.co.il/ptor_heter.aspx-http://yov.bartech והבניה המקומית יואב אתר ועדת תכנוןנוספים ב פרטים

 
 משבר בחקלאות -הרוסים 

מסך הייצוא של ישראל  21%-הינו ענף הייצוא העיקרי לרוסיה המהווה כ מישראל ייצוא תוצרת חקלאית
 מהמשבר כתוצאה הכספי הנזק יקףה למדינה. כעת, בעקבות המשבר ברוסיה, היצוא נמצא על סף קריסה.

 .המדינה של דיתיהמי התערבותהוכל ראשי הארגונים החקלאים והתנועות קראו ל נעמד במאות מיליונים
, תמיכה ישירהבחינת  -עצות דיווח שר החקלאות כי משרדו נערך במספר ערוצי טיפול בכנס של ראשי מו

 . נשארתי מודאגת –מתן הלוואות נושא ביטוח חקלאי ו
 

http://m.wfmz.com/israeli-educators-visit-a-pair-of-local-schools/30325506
http://m.wfmz.com/israeli-educators-visit-a-pair-of-local-schools/30325506
https://www.facebook.com/pages/%D7%A9%D7%95%D7%AA%D7%A4%D7%95%D7%AA-%D7%99%D7%95%D7%90%D7%91-%D7%9C%D7%99%D7%94%D7%99%D7%99-%D7%95%D7%90%D7%9C%D7%99-Partnership2Gether-Yoav-Lehigh-Valley/141395709329455
http://bonim.pnim.gov.il/About/Pages/AboutReform.aspx
http://yov.bartech-net.co.il/ptor_heter.aspx


  

 

 
 
 

 חוג תיאטרון לגיל הזהב
התוכנית "סטודנטים למען אזרחים ותיקים" של המשרד לאזרחים ותיקים והתאחדות הסטודנטים, רואה 

שינוי בחברה הישראלית, אשר יכולים לחזק את מעמד האזרחים הוותיקים ולהעמיק את בסטודנטים סוכני 
 הקשר בינם לבין הדור הצעיר, דור העתיד.

בקיבוץ גלאון חוג תאטרון  במסגרת התכנית, ובשיתוף עם מחלקת הוותיקים במתנ"ס, ייפתח בשבוע הבא
ע מעולם התיאטרון, ולאפשר להם לעסוק מטרת התוכנית היא להקנות לאזרחים ותיקים כלים ויד .קהילתי

 בתכנים מחיי היומיום ולעבדם באמצעות התיאטרון. 
 אצל מילי, פרטיםבמועדון בקיבוץ גלאון.  01:11עה בש 01013102מפגש חשיפה יתקיים ביום ג' בתאריך 

 .10-0211130 ותיקים שלנוורכזת ה
 

 מוזמנים להיות בקשר
דור מ"שדות יואב" ובני התלמידי כיתות ה'  שותפיםבו פרויקט "הקשר הרב דורי"  היה לי העונג לבקר ב

תיעוד משתפים את הילדים בסיפורים מהעבר:  )סבא או סבתא( השלישי. במפגשים החברים המבוגרים
 קורות חיים, הכנת ספר מתכונים, משחקים, אילן יוחסין שורשים, תולדות היישוב ועוד... ,זיכרונות

תוך כדי לימוד ועזרה במיומנויות מחשב בסיסיות, הם מתעדים את הילדים מקשיבים, וביחד עם המבוגרים, 
  .בבית התפוצותמשותף יום בסיום התכנית ייערך הסיפורים על גבי המחשב ובאתר בית התפוצות. 

 .במועצהשל המתנ"ס ותיקים הו רכזתובשיתוף  בביה"ס תקשובהת רכז צמודה של בהנחיההפעילות מלווה 
 

 הורה עצמאי 
 עומד שבראשן משפחות עבור מידע אינטרנטי הורחב אתר הבית של המועצה והושק בתוכו אתר לאחרונה

 )משפחות חד הוריות(. עצמאי" "הורה
 משפחות שבראשן עומד "הורה עצמאי".פרוייקט רחב היקף שבמיקודו לקה לשירותים חברתיים מובילה המח

לאסוף מידע רלוונטי לגבי כל הזכויות הידועות לנו עבור "הורים עצמאיים" במועצה הושקעו רבים  מאמצים
 ובמדינה. באתר ניתן למצוא לקט של מאמרים רלוונטיים ל"הורים עצמאיים" .

 למייל ישירות ולקבל מידע קשר של המועצה  אנשי כמו כן מספק האתר מידע כיצד ניתן לחבור לקבוצת
 חברי עם לתקשר ואפשרות, חדשות זכויות לגבי ישיר מידע, ייחודיות פעילויות לגבי  ישירים עדכוניםהאישי: 
 .וכד' הקבוצה

 
 ן"איל -פותחים את הלב 

תלמידי כיתות שנה  . כמדימטפל באלפי ילדים ובוגרים, בעלי מוגבלויות פיזיות, איגוד ישראלי לילדים נפגעים
למסורת  פוהשנה לשמחתי, יצטר .0311013102תקיים בתאריך של איל"ן אשר י התרמההמבצע נרתמים ל ו'

 .י כיתות ו'די, תלמ"האלה"בית ספר הבוגרים הראשונים של ארוכת השנים גם 
 תיאת ההתרמה וההדרכה בב , מזה שנים,מרכזתשל המועצה  אסנת מהמחלקה לשירותים חברתיים

ם בסניף של איל"ן המשותף לבאר טוביה לטובת צרכים של ילדי מופנים, כמובן,כספי ההתרמה , הספר
 .כל הילדים שיוצאים למבצע ההתרמה חשוב לדעת שאגודת אילן מבטחת את. ויואב

 
 
 

 אוספים אנשים ונוטעים בהם את האהבה והכמיהה לים הרחב, הגדול והאינסופי.  "איך בונים ספינה?
 ולא אוספים אנשים ואומרים להם לאסוף עצים, להכין תכניות ולבנות ספינה" 

 ובאדיבות סיון רוט מנגבה  אכזופרי )הנסיך הקטן( -אנטואן דה סנט

 
 שלכם,        
 הרכבי-דר' מטי צרפתי       

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

       122-2020200   ;10-0211113 
 , 10-0211111, טל': 13022הודעה 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 

http://www.yoav.org.il/ll.html
mailto:matti@yoav.org.il
http://www.yoav.org.il/
mailto:etiva@yoav.org.il

