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 ,תושבים יקרים
 

  יבכוונת .הראשון "יואב ניוז"שקיבלנו ל על התגובותמודה לכם אני שמחה על ההיענות ו
לשפר את  במטרהות ונושאים חשובים התפתחוי עללעדכן אתכם ככל שניתן להמשיך 

 .השירות שאנו מקדמים במועצה
   etiva@yoav.org.il :להרשמה זו הכתובת .להצטרף ולהרשם םלכאני קוראת 

 
מידע לצורך  בשעת חירוםישמש אותנו גם  ,"יואב ניוז"מאגר הנרשמים לעדכוני , לידיעתכם

, כל שימוש מסחרי או אחר לא ייעשה במאגר זה, בכל מקרה .'זמן אמת'והנחיות ב חשוב
 .את שמכם להסיר  רפת ניתן כמובן לבקשבכתובת המצו. עדכונים משולחן המועצהלבד מ

 

 !רשויות התכנון תומכות בעמדתנו. סביבתי בלתי רגילהישג 
. בהם הועדה המחוזית לתכנון ובנייה התייצבו לצידנו, רשויות התכנון -השבוע נפל דבר

ו לאחר מחצבות חרסית באזורינהמועצה האזורית יואב התנגדה לקידום התכניות להקמת 
. שמירה על הסביבה ועל משאבי הטבעל, שהתכנית לא התייחסה לשיקומן של המחצבות

 ,"נשר"כי חברת שלנו  קיבלה את הדרישההחברה הכלכלית דרשה והועדה המקומית 
תהיה אחראית מלאה על שיקום האתרים ולא הקרן לשיקום  ,שעתידה להקים את המחצבות

 (. יצעה בעבר את תפקידהשלא ב)מחצבות 
לאילן סלמונה ולמועצה שהצליחו להוביל ולדרוש מהמדינה , הישג גדול לחברה הכלכלית

 .לקחת אחריות על משאבי הטבע שלנו
 

 מעל התקן (!) איכות הסביבה פי שלושה
 ?מעל התקן המקובל בתחום המחזור פי שלושהידעתם שביואב משקיעים כמעט 

המועצה הציבה , ה וחברת אמניר"על ידי תאגיד המחזור אללפי המפתח שנקבע , לדוגמה
 .פי שלושה בממוצע מעל התקן המקובל ברשויות -מיכלי איסוף

 . בכך אנחנו ממשיכים להיות בין הרשויות המובילות בתחום המודעות והפעילות הסביבתית
חדשים  בודאי שם לב למיכלים, מי מאיתנו שמקפיד למיין ולמחזר את הפסולת הביתית, אגב

, החלוקה עדיין לא הסתיימה בכל היישובים. למחזור תקליטורים וסוללותשהוצבו ביישובים 
 . נקווה שעד סוף השבוע היא תושלם

 
 עתודה חינוכית איכותית ומקומית

נוכח הצמיחה והגידול באוכלוסייה יש חשיבות רבה באיתור ההנהגה והעתודה החינוכית 
ביחד עם מחלקת החינוך במועצה " 1111שותפות " .שלנו ולהשקיע בחיזוקה ובשדרוגה

לסטודנטים הלומדים לתארים ( בשיעור של שכר לימוד מלא לשנה)העניקו מלגת לימודים 
 .בתחום החינוך והחינוך הבלתי פורמאלי מתקדמים או לימודי המשך

 במסגרתו כל אחד הוביל וקידם פרויקט שנתיפרויקט סיימו לאחרונה מיואב  סטודנטים' מס
  .חינוכי למען הקהילה

ובתקווה שגם בשנה הבאה נמשיך בפרויקט ( ולאוסי ניר הלחמי" )1111שותפות "תודות ל
  ".עתודה החינוכית"ה
 

 .ס"קייטנת המתנב ילדים 051! מספר שיא
את העשרות הרבות של  אלה שמארח בימים, "האלה"באמצע השבוע ביקרתי בבית הספר 

שבחרו הצטרפו אליהם גם ילדים ממספר קיבוצי המועצה , שונהלרא, השנה. ילדי המושבים
חינוך , הצגות, בילוי בבריכה, מחנאות, ליהנות מהקייטנה העשירה שכוללת משחקים בטבע

צוות גדול של ו ס"מחלקת הילדים והנוער במתנ את הקייטנים מובילים ביד רמה. סביבתי ועוד
פגשתי ילדים . בוגרי קורס המדריכים המועצתי, יואבתושבי ', יא -'כולם בוגרי ט, ם"מדצי

 . נעימה ורגועה, שמבלים בצוותא באווירה שקטה
 .בוציםמהמושבים ומהקי, בשנה הבאה נפתח את הקייטנה לכלל ילדי יואב
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 לא נחים לרגע
הנהנים במהלך פגשתי עשרות תושבים  מחלקת הותיקיםבאירוע סיום שנת הפעילות של 

חבורות , טיולי טבע, העשרה, בתחומי השכלה בותית מגוונת ועשירהפעילות תרהשנה מ
 . והישובבמסגרת המועצה מתקיימות  הפעילויות .זמר ועוד

ס ההכנה לפרישה שנערך במשותף סיום של קורשל אירוע מפגש מרגש השתתפתי ב, כמו כן
והציעה " פפהאת הכ וזרק"  ס בשיתוף מחלקת הרווחה"הותיקים במתנרכזת . שדה יואבלנגבה ול

. על היתרונות ועל המשמעויות לקראת יציאה לגמלאות, לחברים לקבל כלים וללמוד על הזכויות
בסיום הסדנה עודדו אותנו להמשיך ולקיימה החיוביות ההיענות הייתה מרשימה והתגובות 

 .ורבדים ף"כפר הרי, הסדנה הבאה תיערך בכפר מנחם .בישובים נוספים
 

 בית ספר האלה
שציינו את סיום שנת הפעילות הראשונה שלהם " האלה"ורים והנהלת בית הספר צוות המ

 .הגיעו אלינו למועצה לפגישת סיכום
הן לצוות המורים והן לצוות ההנהלה . לק בהקמת בית הספר מהיסודהודיתי לכל מי שנטל ח

 בית הספר"כולנו הסכמנו ש. על ההשקעה הרבה בהקמת בית הספר ובביסוסו כמוסד איכותי
 ."לקראת העתיד הוא כמו זרע צעיר שרק נבט ועלינו לטפח אותו ולשמור עליו

 

 של המועצות האזוריות "0111ציונות "
תפקיד ב, בלי ציניות, לפני כשבוע התקיים כנס אסטרטגי משותף למועצות האזוריות שעסק

ועל י חקלאבשמירה על המרחב ה עסקנו. המגזר החקלאי והכפריתושבי , שלנו והערכי הציוני
 .ערכי הטבע והסביבה

מתמודדים כמונו מול , במועצות האזוריות ברחבי הארץ, מצאתי שגם השותפים שלנו
איכותי  חינוך, פיתוח כלכלי ,שמירה על אורחות החיים במרחב הכפריאתגרים גדולים כמו 

משימות אלה מחייבות אותנו  .וכמובן קליטה של תושבים חדשיםמגוונת תעסוקה , ומוביל
 .על מנת לקדם ולקיים את המרחב שבו אנחנו חיים, תוף פעולה בין המועצותלשי

 
 מ"פגישה עם רוה

כ גילה "לאחרונה הוזמנתי להשתתף בכנס נשים נבחרות ציבור ברשויות המקומיות ביוזמת ח
בכנס הוצגו הנתונים המעידים על . מר בנימין נתניהו, גמליאל ובמעמד ראש הממשלה

 . יבוריות המקומיתבצהנשים היעדרותן של 
, רי מועצותחב)מכלל נבחרי הציבור  71%ורק . הן נשים 6רק , רשויות בישראל 152כך מבין 

 .נשיםהן ( 'חברי מליאות וכו
 01%פעול לכך שבשנים הקרובות ייבחרו לפחות ל - הואמשתתפות הכנס ו יבהיעד שהצ

ייתי נבחרת הציבור ה, אם אינני טועה. ויות המקומיותתפקידים ציבוריים ברשנשים ל
הנשים  .הציבורי מהוות חלופה יותר מראויהנשים במגזר :"ביותר ובדבריי ציינתי " טרייה"ה

 ."משתף ומכיל, סגנון פחות ריכוזי -מציעות הנהגה בסגנון אחר
 

 "מגלה עד כמה רחוק הוא יכול להגיע , רק מי שלוקח סיכון והולך רחוק " 

  אלברט איינשטיין
 ,שלכם בברכה

 הרכבי-מטי צרפתי' דר      
 ראש המועצה האזורית יואב

matti@yoav.org.il  
www.yoav.org.il 

152-5656075 ,15-5511111  
 

mailto:matti@yoav.org.il
http://www.yoav.org.il/

