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 חקלאות במשבר
 הכפר וההתיישבות. הקצאתתיירות כפרית, החקלאות,  בתחומי מדיניות בגיבוש תלוי הכפרי המרחב עתיד

 הכפר של וליכולת הקיום הלאומית לשליחות ומים, הכרחיים עבודה, הון, קרקע ייצור כמו וגורמי משאבים

במטרה  האוצר ומשרד החקלאות משרד עם מ"מו מנהליםהאגודות השונות בתקופה האחרונה, והחקלאות. 

ליבי עם החקלאים אשר  וחשיבות לאומית. בכבוד פרנסה של למסלול והחקלאים החקלאות את להחזיר

מתמודדים בכל יום עם חוסר וודאות תפעולית וכלכלית ללא אצבע מנחה ומכוונת. החקלאות היא חלק בלתי 

 נפרד מביטחון אזרחי ישראל ואני מקווה שזעקתם תעורר את מקבלי ההחלטות לנקוט במדיניות המתבקשת.

 למתן הלוואות בערבות מדינה. םקרנות סיוע לחקלאיימת לרשאני מפנה את תשומת לבכם 

 
 לא עוצרים בירוק

מיליון טון פסולת עירונית ומסחרית. כמות הפסולת  4.8 -במדינת ישראל מיוצרת מידי שנה כ -הידעתם? 
ק"ג  612 -, כק"ג אשפה 1.7 -, כאשר כל תושב מייצר בכל יום בממוצע כ2% -גדלה מידי שנה בשיעור של כ

 -מהפסולת המוצקה מועברת להטמנה וכ 80% -. מתוך כלל הפסולת המיוצרת בישראל, כפסולת בשנה
  .מועברת למיחזור 20%

הוטמנו  2013לדוגמא: בשנת  אצלנו הפסולת המוטמנת יורדת בכל שנה! -יואב שוברת את הסטטיסטיקה 
, אנו מעריכים לפי נתוני חודש יוני 2015ק"ג והמגמה נמשכת גם בשנת  353 2014ק"ג לתושב, בשנת  378

ק"ג לתושב. הנתונים המרשימים של  349 -האחרון שבסיום השנה הפסולת המוטמנת לתושב תעמוד על כ
להטמנת פסולת הילתית של תושבי יואב. הירידה העקבית הם תוצאה של אחריות סביבתית ומחויבות ק

  ם.טת גזי חממה, זיהום קרקע ומי תהוזיהום אוויר ופלי שלהשלכות סביבתיות 
ולהרוויח  לרכוש קומפוסטר במחיר מסובסדממחזרים יותר! המועצה מציעה לתושבי יואב  –אז מה עושים? 

 פעמיים: צמצום משמעותי של האשפה הביתית וגם קומפוסט עשיר תוצרת בית לדישון הגינה. 
 

 הבינלאומי הניקיון יום
מדינות  140 -הבינ"ל. יוזמת הניקיון הזו מתבצעת ביותר מ את יום הניקיון ל"קקבשיתוף  גם אנחנו ציינו

 ומחזור איסוף של החשובה עולמית הכלל למשימהביואב תרמנו את חלקנו  גם ,משותף במאמץבעולם. 
תנועות הנוער של השומר הצעיר והאיחוד החקלאי בשיתוף מועדוני חברות ילדים של היישובים קיימו  .אשפה

 פעילות של מרחבים ציבוריים בישובים, ניקון מבני חינוך ופעילויות חברתיות הקשורות לניקיון ושמירה על
  הסביבה. 

 
 אמץ חבר

בעלי חיים הכלבייה שלנו )משותפת עם באר טוביה( מלאה בכלבים עזובים שממתינים למשפחה חמה. 
מחקרים מוכיחים את התועלת שבקשר של  .תורמים לבני האדם מבחינה פיזית, בריאותית, רגשית וחברתית

ילדים עם חיות מחמד ותמיד נחמד שיש מי שקופץ עליך משמחה כשאתה נכנס הביתה. פתחו את הלב 
 .8509804-08והבית ובואו לאמץ חבר: 

 
  5מושב 

אני ". בהתרגשות רבה קריה יפה ומקיימת בישראל יפה" כבכל שנה, המועצה לישראל יפה עורכת את תחרות
טיפוח  הטמעת ההכרה בחשיבותכוכבי יופי של התחרות.  5-שרת על זכייתו של מושב סגולה בבמ

תחרות ניתן הזכייה בהמסר אותו מעבירה הם חלק מיעדי המועצה ואת  לאיכות החיים של התושבים הסביבה
כל תושב בכל ישוב זכאי להרגיש כי  -לבטא בסיסמה, "הבית לא נגמר במפתן הדלת", או במילים אחרות 

כיוון שסגולה זכתה במירב . המרחב הציבורי בו הוא חי הוא חלק מביתו, ולראות אותו מטופל בצורה הולמת
ובים במועצות האזוריות", התוצאות הניקוד בתחרות, הוא יתמודד גם על התואר הנכסף דגל היופי בבית יש

 !של תחרות זו יפורסמו בסוף חודש נובמבר. בהצלחה וכל הכבוד
 
 
 

http://www.yoav.org.il/image/users/150658/ftp/my_files/6754.pdf?id=24819699
http://www.yoav.org.il/150658/%D7%A7%D7%95%D7%9E%D7%A4%D7%95%D7%A1%D7%98%D7%A8
http://www.israel-yafa.org.il/hebrew/Article.aspx?Item=684&Section=631
http://www.israel-yafa.org.il/hebrew/Article.aspx?Item=684&Section=631
http://www.israel-yafa.org.il/hebrew/Article.aspx?Item=684&Section=631


  

 

 
 

 בטוטו! כפר הרי"ף זכה
המועצה ומחלקת הספורט פנתה למועצה להסדר ההימורים בספורט בבקשה למימון שיפוץ מגרש הספורט 

וזכינו במענק! השיפוץ יכלול פירוק האספלט הקיים והחלפתו בחדש, התקנת תאורה ומערכת  בכפר הרי"ף
 חשמל, הנגשה וכמובן מתקני ספורט חדשים )סלים ושערים(. העבודות יחלו ממש בקרוב וימשכו כחודשיים.

 
 חודש האזרח הותיק

אוכלוסיית הוותיקים במועצה גדלה משנה לשנה ולפנינו ניצבים אתגרים של היענות הולמת והיערכות לשינוי 

הדמוגרפי המבורך. כן תרבו! המשמעות של אוכלוסייה בוגרת השתנתה בעשורים האחרונים וכולנו עדים 

ל מנת לאפשר לכם להתפתחות משמעותית שחלה בתקופת חיים זו. אנו במועצה מברכים על כך ופועלים ע

 ליוזמה הארצית של חודש האזרח הוותיק הצטרפהמחלקת וותיקים במתנ"ס, ליהנות מחיי חברה מגוונים. 

להמשיך . בנוסף, תוכלו היה כיף – מגוונים אירועים ומפגשים נובמבר-ודשים אוקטוברבמהלך חהציעה ו

 .08-8500728כל הפרטים במחלקת וותיקים . מהטבות והנחות במגוון בתי עסק ליהנותו

 בטיחות בדרכים
הינה כים. הורדת מספר ההרוגים בתאונות ישראל הולכי הרגל מהווים כשליש מההרוגים בתאונות הדרב

בסימן "הולכים על בטוח" ומטרתו  בטיחות בדרכיםהשבוע  עמדהשנה . משימה לאומית ממדרגה ראשונה
ענפה בטיחות התקיימה פעילות כחלק מן האירועים  לבטיחותם של הולכי הרגל בפרט.העלאת המודעות 

 ו בפעילות שהתקיימה בבית הספר האלה.ואנוכי השתתפנמנהלי מחלקות מהמועצה  בבתי הספר.
 

 כביש אדום
בסמוך לכפר מנחם. אני מוצאת לנכון לעדכן אתכם  383השבוע התרחשה תאונה קטלנית נוספת בכביש 

בכדי לקדם  התחבורהשהמועצה פועלת ללא הרף בהגשת בקשות תוך הפעלת מכבש לחצים על משרד 

שר  לא תיישהפנשיקום והרחבת תשתיות בטיחות בכבישים העוברים בשטח המועצה. בבקשה האחרונה 

 1,600 -הינו עורק תנועה מרכזי של תושבי המועצה ועורק תנועה יחידי של כ 383כביש ציינתי כי , התחבורה

אולם , זהירות ברורים ונוקשים תלמידי מערכת החינוך של יואב, כל יום שעובר בשלום הוא תוצאה של כללי

 יםנהיגה אחראית של הנהגים לא יכולה למנוע תאונה חו"ח, כביש שאינו בטיחותי מהווה סכנה מהותית ולנהג

 .הקדםאני מקווה שהמאמצים שלנו יישאו פרי ב אין כלים להתמודד עם סכנה זו.

 ערב הוקרה לצח"י
היישוביים. מפקד מחוז דרום של  צוותי החירוםערך כמידי שנה ערב הוקרה למתנדבי נקטובר בתחילת או

. זו , אלי חוגג, בירכו את הנוכחיםרונן דגמי ומנהל מחוז דרום של רשות החירום הלאומית פיקוד העורף, אל"מ
 להודות לכל המתנדבים המסורים שלנו ולקוות לשנה שקטה! נפלאה הזדמנות 

 
 
 
 
 " משחרר יותר מן השמחה, היא מוציאה לחופשי את מוחך ומשרה עליו שלווהאין דבר "

 (רבי נחמן מברסלב)                                                                                         

                                                                                   
 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': 79835הודעה זו נשלחה כשירות לתושבים ע"י המועצה האזורית יואב, ד.נ. שיקמים, מיקוד 
 etiva@yoav.org.il לקבל פרסום זה ע"י שליחת הודעת לכתובת
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