
  

 

     
 2015יולי  7תאריך: 

 
 סוף זה תמיד התחלה

 ללימודים בשבועיים האחרונים! ההתרגשות בשיאהו לימודיםהשנת מוסדות החינוך שלנו מסיימים את 
 שדות יואב, שכבת ו' בקדמהבמוסדות החינוך: שכבת י"ב בצפית ו שוניםסיום טקסי הוזמנתי להשתתף ב

. כל סוף כזה הוא התחלה של דרך חדשה. מאחלת הצלחה לכל הבוגרים שלנו , אירועי מתנ"ס וכד'והאלה
. בנוסף ברכה מיוחדת לנערות והנערים שלנו שתצלח דרכם החדשה, בצבא, בשירות הלאומי בהמשך הדרך

 לום ושובו בשלום. אמן!או בשנת שירות. צאו בש
 

 פרפראות קיץ
הצגת הילדים עטורת השבחים של התיאטרון הקאמרי מגיעה אלינו לביקור קייצי  - עוץ לי גוץ לילילדים, 

 , כרטיסים ניתן לרכוש במתנ"ס יואב.11:00בשעה  15.07בבית הבנים בכפר מנחם בתאריך 
לכל המשפחה, שפיים ונהנים- המועצה ומתנ"ס יואב ממשיכים במסורת הקרירה והמרעננת, ומציעה לכם 

חוויית קיץ לכל המשפחה בפארק המים שפיים. מתי? - ב- 24.07  בין השעות 17:30-24:30. כרטיסים 
 מוזלים אצל נציגי הישובים.

בין בייביסיטר לבילוי עם הנכדים, אתם מוזמנים ליהנות מתכנית עשירה לקיץ. במחלקת  - לסבתות ולסבים
הוותיקים של המתנ"ס הכינו עבורכם מגוון פעילויות בנושאי בריאות, תאטרון וקולנוע. קחו כמה ימים 

 .לתכנית המלאההתנסות. לעצמכם, ובואו ללמוד, לחוות ול
 

 נוער. נוער. נוער
של יואב. זוהי גאווה גדולה בשבוע שעבר עצרנו להגיד תודה בערב הוקרה מיוחד למנהיגות הצעירה 

שתנועות הנוער הפועלות במועצה מסכמות שנת עשייה פורייה. המדריכים הצעירים ערכו פעולות, טיולים 
ודאגו למפגשים ערכיים בנושאים שונים ברוב יישובי המועצה. המועצה והמתנ"ס רואים בטיפוח המנהיגות 

רים מתנועות מדריכים צעי 100 –בערב השתתפו כ הצעירה אמצעי חשוב בקידום ערכים ומנהיגות ביואב. 
יואב ורכזי  האירוע נערך בבית גוברין בהשתתפות מחלקת הילדים והנוער במתנ"ס. הנוער הפועלות ביואב

 תנועות הנוער. אשרינו שזה הדור שגדל כאן בביתנו!
 

 מתיחת פנים לאולם הספורט
התלמידים ותושבי המועצה בוצעו השנה מספר רב אולם הספורט בבית הספר צפית שוב על המפה! לרווחת 

חידוש איטום ומרזבים, צביעה, שיקום חדרי השירותים כולל בניית שירותי  –)מה היה לנו שם?  של שיפורים
יותקן לוח תוצאות חדש. קרוב וב אולםה רצפת החלפתשהשבוע בוצעה אני שמחה לבשר נכים חדשים ועוד(. 

 הם חלק מהשקעה בחינוך ילדנו. אולםקעה בהשבסטנדרטים גבוהים וה העמידה
 

 קיטון לקרטון
חזור להזכירכם, בממועצה אזורית יואב פועלת רבות לקידום נושאים סביבתיים בכלל ומחזור בפרט )

מכלי איסוף קרטון ובימים אלו מתבצעת עבודת החלפת  70(. ביואב מוצבים אלופיםבקבוקים אנחנו כבר 
חזור ביישובים. המיכלים מיועדים אך ורק ראות של מרכזי המהמכלים הקיימים למכלים חדשים לשיפור הנ

באתר הנחיות מפורטות בנושא מחזור  ,ויש להקפיד ולשטוח את הקרטון לפני השלכתו למיכל חזור קרטוןלמ
 .המועצה

 
 כנס איכות אויר, זיהום וסביבה

בנושא  כנס סביבתיבאיגוד ערים לאיכות הסביבה, אני מזמינה אתכם להשתתף ב המועצה במסגרת חברות
. הכנס ללא עלות אבל מצריך רישום מוקדם באמצעות אתר 22.7 -באיכות אויר, זיהום וסביבה ויתקיים ב

 . a.org.il-www.eהאינטרנט של האיגוד: 
 

 נהלים לרעלים
ם החקלאות. כחלק הועדה החקלאית של המועצה עוסקת בין היתר בנושאים הסביבתיים שנמצאים בתחו

 הדברה חומרי מאוחסנים ובו מחסן כלהועדה החקלאית מודיעה כי מהשמירה על הסביבה ובריאות הציבור, 
או אצל מרכזת הועדה  באתר המשרדהסביבה פרטים נוספים  להגנת רעלים מהמשרד בהיתר חייב לחקלאות

 המועצתית. הקפידו על כללי הזהירות תמיד ובפרט לקראת חופשת הילדים והנוער שבפתח.
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 מזכ"ל התנועה הקיבוצית
דבר המציב אותו כמזכ"ל התנועה הקיבוצית ת הבוחרים, שיג את תמיכבתום ספירת הקלפיות, ניר מאיר ה

. 37% -מכלל הבוחרים, בקרב קיבוצי יואב נרשמה תמיכה בשיעור של כ 45%ניר נבחר בתמיכה של הבא. 
 איחולי הצלחה לניר הנכנס ולח"כ איתן ברושי היוצא בדרכם החדשה.שולחת אני 

 
 "מעברים" 

מעברים מזמינה אתכם להצטרף לסדנת תכנון המועצה במסגרת השתתפותה ב - הילוך בקריירהמעבירים 
לפרטים המדרגה הבאה בקריירה.  קריירה, בניית מטרות תעסוקתיות ולרכישת כלים פרקטיים לבניית

 שבאתר מעברים. בהצלחה! משרות החמותלהתעדכן ב. ולאלו מכם שנמצאים בין עבודות, מומלץ והרשמה
המועצה ומעברים מזמינים אתכם לבוא הרצאה ממוקדת על קידום בגוגל,  על קידום בגוגל כבר שמעתם?

במועדון  7.7 -ללמוד איך מקדמים את העסק שלכם בעזרת כלים פשוטים ושימושיים. ההרצאה תתקיים בו
 .לפרטים והרשמהשל קיבוץ גת, 

, gוואטצאפ, +היום יש תמונת פרופיל בכל מקום, באתר האינטרנט, פייסבוק,  - מראה מראה שעל הקיר
 -מארגנת יום צילומי תדמית לבעלי עסקים, יזמים ולכל החפצים ב מעברים נגב צפונילינקדין ופרסומים שונים. 

 והרשמה.  לפרטים נוספיםבקיבוץ גת.  14/7
 

 תקנות הרשת הארצית לכבאות
 לאחרונה נכנסו לתוקף תקנות הרשות הארצית לכבאות בנושא כללי התנהגות ובטיחות אש בקיום מדורות

 , התקנות נשלחו ליישובים. לקראת חופשת הקיץ, בה בני נוער מבלים לעיתים במדורות2015 –תשע"ה 
 התקנות מנחות את היישובים לקבוע בכל ישוב מקום להדלקת מדורה בהתאםחברתיות, חשוב לציין כי 

 .באתר המועצהלתנאים של התקנה. אתם מוזמנים להרחיב את הקריאה 
 
 2016 מיסים לשנת  צו

 2016צו המיסים לשנת . בקשת המליאה של המועצה הוצאותהצמיחה הדמוגרפית הברוכה מגדילה את 
 פיזור הממשלה עקב נידונה לאהבקשה )שנה  לפני שהוגשה הבקשה על בעיקרה מתבססתממשרד הפנים 

 החקלאים, בתי הוחלט שלא להעלות ארנונה בשטחיםברוח חזון המועצה גם השנה, (. ולפיכך לא יושמה
 .מלאכה ובעלי הארחה

 
 גת המחלוקת המשפטית למול כרמי

שהצדדים  הוחלט .שבע בבאר המחוזי משפט בבית סעדים ולפיצול זמני למתן סעד דיון לאחרונה התקיים
העיקרי.  בהליך דין פסק לקראת משלים להגשת טיעון או הסעד לעניין החלטה תינתן ולאחריה תגובה יכינו

  את צדקתנו. כולי תקווה שנצליח להוכיח
 
 "יש דרך קצרה שהיא ארוכה, ויש דרך ארוכה שהיא קצרה"

 ('ערובין נ"ג ב ,תלמוד בבלי)                                             

 שלכם,
 הרכבי-דר' מטי צרפתי       

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

       054-5656318   ;08-8500702 

 

 
הנך רשאי, בכל עת, להודיע שאינך מעוניין , 08-8500707, טל': 79835מיקוד  הודעה זו נשלחה כשירות לתושבים ע"י המועצה האזורית יואב, ד.נ. שיקמים,

 etiva@yoav.org.il לכתובת לקבל פרסום זה ע"י שליחת הודעת
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