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ובחינם - הרפתקה לילית במערות  

להרפתקה לילית שכוללת טיולי עששיות, סיפורים  51-52.4מערות בית גוברין נפתחות השבוע ב 
   .לפרטים נוספים לחצו כאןליליים, תיאטרון צלליות, מופעי אש ועוד 

!!!ללא תשלוםשימו לב, לתושבי יואב הכניסה לגן הלאומי בית גוברין היא   
כל אגב, על פי הסכם עם רשות הטבע והגנים, הכניסה לגן, לתושבי יואב, היא חינם במהלך 

 השנה.
 

 מחלום למעשים -יזמות
המועצה יפתחו בראשית ספטמבר את כנס מעברים ומרכז טיפוח יזמות )מ.ט.י(, ביחד עם 

 יחה של "יוזמים עסק" ביואב.הפת
להיות יזם וכמובן למי שכבר התחיל בהגשמת החלום  התכנית הייחודית מיועדת לכל מי שחולם

המפגשים יופיעו מיטב המרצים בישראל ובעלי  51ומעוניין בכלים נוספים לקידום העסק. במהלך 
 הניסיון בתחום היזמות.

 משתתפים, 52. נדרש מספר מינימום של ףלמשתת₪  022התמ"ת מסבסד את הקורס ועלותו רק 
פרטים ל . מידע נוסף על הקורס לקבלת. יזמים 02-מנרשמו למעלה  מספר ימים אולם בתוך

או במייל  210-2040040פיתוח יזמות   רכזת, עינב אוחיוןנוספים ולהרשמה ניתן לפנות ל
yazam@yoav.org.il  

 
יואבפסטיבל הקולנוע הראשון ב -יצירה מקומית  

מה עושים בני הנוער ביואב? סרטים.  כשהמתנ"ס החליט לקיים פסטיבל קולנוע ראשון לבני 
הנוער, הוא לא ידע מי מהיישובים ייכנס לתהליך המורכב. כעת בסיום הפרויקט הסתיימה עריכת 

נציגות לכל יישובי המועצה.)!( ויש  סרטים 50  
שיחקו והפיקו סרטים קצרים על מגוון נושאים  הנערים כתבו את התסריטים, צילמו, ערכו, ביימו,

 המעסיקים ומטרידים אותם. 
פסטיבל הקולנוע הראשון של בני  בית הבנים בכפר מנחםביתקיים  02642בשעה  05.4ביום שני, 

.בואו בהמוניכם – כולם מוזמנים לפרגן -הנוער ביואב  
 

 ?דליה אנרגיות לאן
הקים את תחנת הכוח הפרטית "דליה אנרגיות" לפני כשבועיים אישרה הממשלה את התכנית ל

עמותת "תושבים למען  על ידיבאתר צפית. כתוצאה מהחלטה זו, הוגשה השבוע עתירה לבג"צ, 
 כנגד הקמתה של התחנה.  איכות החיים ביואב"

התכניות לאישור התחנה המופעלת על גז ומנגד מאבק התושבים נגד ההקמה נמשכים כבר מספר 
 שנים.

עמדת מליאת ) את עמדתה ביחס לתחנהבפני הציבור ובפני המוסדות המוסמכים  יעההב המועצה
 .נפגשתי עם מגישי העתירהגם לאחרונה ו (פרוטוקול -המועצה

כל המשתמע מכך על מנת , על החלטת הממשלה המועצה מלווה מקרוב את הטיפול בתכנית לאור
אנו מחויבים בהגנה על סביבתנו ונשאף להבטיח איכות  כל תהליכי הפיקוח והבקרה. יישוםלוודא 

 לכל התושבים. חיים
 

 משבר החלב 
 ים, ארגוניתמיכה גורפת והתגייסות מאומצת של חקלאזוכה למאבק הרפתנים נגד הממשלה 

 פוליטיים המייצגים את הענף.וגורמים  מגדלים
שהתארגנו  בלטו בנוכחותם תושבי קיבוץ גתבהפגנה הגדולה בת"א  !יואב רפתני -בין המפגינים

 נענתה ומימנה אוטובוס צהוב להסעת הקהילה להפגנה.לנסיעה משותפת, המועצה 
ענף הרפת הוא ענף מרכזי בחלק מקיבוצי המועצה ואסור לנו להישאר אדישים כשהראשונים 

  להיפגע יהיו החקלאים באזור. זה כנראה לא "סוף פסוק" וצפוי לנו מאבק ממושך. 
 
 

http://www.lahan.co.il/projects/yoav_yehuda/
http://www.yoav.org.il/image/users/150658/ftp/my_files/eti/%D7%9E%D7%A2%D7%91%D7%A8%D7%99%D7%9D-%20%D7%99%D7%95%D7%96%D7%9E%D7%99%D7%9D%20%D7%A2%D7%A1%D7%A7%20%D7%91%D7%99%D7%95%D7%90%D7%91.doc?id=8710508
mailto:yazam@yoav.org.il
mailto:yazam@yoav.org.il
http://www.yoav.org.il/image/users/150658/ftp/my_files/eti/%D7%9E%D7%9C%D7%99%D7%90%D7%94%207-10.pdf?id=7214182
http://www.yoav.org.il/image/users/150658/ftp/my_files/eti/%D7%9E%D7%9C%D7%99%D7%90%D7%94%207-10.pdf?id=7214182
http://www.yoav.org.il/image/users/150658/ftp/my_files/eti/%D7%9E%D7%9C%D7%99%D7%90%D7%94%207-10.pdf?id=7214182


 
 
 

 דשן ירוק בחצר הבית
אנחנו ממשיכים בתהליך של הקטנת כמות האשפה הנטמנת. אחת הדרכים המוצלחות היא יצירת 

קומפוסט ביתי משאריות אורגניות בחצר הבית.  לפעמים מחירו הגבוה של המתקן הביתי 
 .לקהילת הממחזרים )הקומפוסטר( מרתיע גם את מי שמעוניין להצטרף

  כיום על שעומד ברכישת מתקן ביתי 12%המועצה החליטה להשתתף בעלות של , לצורך כך
המחיר לתושב ו ותשתתף במחצית העלות המעונייניםתרכוש עבור  ,כאמור ,המועצה. ₪ 435 

 בלבד.₪  542יעמוד על 
 .212-1445401תברואן המועצה, חיים טל6 לבהקדם  לתיאום הרכישה ופרטים נוספים ניתן לפנות

על הפחתה  לספר, אני יכולה ביתנוקומפוסטר בחצר בכבר שנתיים  שמשתמשיםניסיון  יכבעל
 משמעותית של האשפה. 
כמה מאות  !טוענים כי משפחה יכולה לחסוך בערך טון אשפה בשנה!!במשרד להגנת הסביבה 

 משפחות יש ביואב?
 

 כתובת לפניות הציבור -בחירת מבקרת חדשה
על פי חוק במינוי מבקר פנים. לשמחתי, תפקיד זה  בישראל הרשויותמחייב את כל משרד הפנים 

קידום השירות לייעלות והתלהוא אחד החשובים והמרכזיים לשיפור תהליכים מוניציפאליים, 
 לתושבים.

, תושבת גוש עציון שתיכנס רותםבשבוע שעבר נבחרה מבקרת הפנים החדשה, עו"ד ליאת 
 הקשר עמה. יבחודש הבא לתפקידה. לאחר כניסתה יפורסמו אמצע

במסגרת תפקידה תשמש המבקרת כנציבת תלונות ופניות הציבור. כמו כן, באחריותה לבדוק את 
ות במועצה והתאמתן לצרכים. המבקרת תבצע בקרה על חשבונות ורכוש הפעולות המתבצע

הרשות וכן על פעולות הועדים המקומיים. ממצאי הביקורת יפורסמו ויתקיים מעקב אחר ההמלצות 
 והמסקנות.

 
 במקרה של אזעקת אמת

ת בשבוע שעבר קיבלו תושבי גת, נגבה ושדה יואב, תזכורת רצופה, יום אחרי יום, של אזעקת אמ
 עולה ויורדת. 

 למזלנו ולשמחתנו, הרקטות שנורו התפוצצו בשטח פתוח במועצה שכנה ללא נזק או נפגעים.
אירועים אלה מזכירים לנו שכולנו מחויבים לרענן נהלים בבית ובמקום העבודה ולבדוק מה הוא 

בקרב המרחב "הכי מוגן שיש" בסביבה הקרובה לנו. בכל מקרה של קושי או מצוקה שאתם מזהים 
 תווכמובן למחלק (צח"יישובי )יצוות החירום ההאנשים הקרובים לכם הנכם מוזמנים לפנות ל

לסייע. המועצה פועלת על פי הערכות המצב של פיקוד  ותהרווחה במועצה שערוכו טחוןיהב
 העורף. 

 . כאן במייל מהמועצה בשעת חירום הנכם מוזמנים להירשם ומידע קבלת עדכוניםלשלא נצטרך, 
 
 " לא כובד המשא מכריע אותנו, אלא איך שאנו נושאים אותו"
 
 

 שלכם בברכה,
 

 הרכבי-דר' מטי צרפתי       
 ראש המועצה האזורית יואב

 

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

       210-1212454 
        24-4122320 
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