
 
 
 
 
 
 

 1111ספטמבר  11ראשון  יום 
 שלום כיתה א' 

את שנת נרגשים התחילו  ,חינוךה צוותיביחד עם  ,בגני הילדים ובבתי הספר תלמידים 0822-קרוב ל
מרבית המוסדות בסימן של גדילה וקליטת  לא בעיות.ל בספטמבר 1פתחנו את ההלימודים ברגל ימין ו

 תלמידים חדשים.
של  בכל מוסדות החינוך הביקוריםמנהל מחלקת החינוך,  את  ,אורי מלול ביחד עםהשבוע השלמתי 

 .ופגשנו מערכת ערוכה ושמחה להתחיל את השנה המועצה, הן בגנים והן בבתי הספר
 משמעותית וערכית לכלל התלמידים ביואב. ,לחתצמו זו הזדמנות לאחל שנת לימודים

 
 בספטמבר? 3איפה אתם הייתם  ב 

, לא יודע להילחם על הישראלי אדיש, לא יוצא לרחוב ישבנו בבית וקבענו עובדה:זוכרים שלא מזמן 
זכויות בסיסיות. אני זוכרת. הקיץ הזה שינה את כולנו. את יושבי האוהלים, את המפגינים נגד 

את האמהות העובדות, את ההורים לילדים ובמיוחד  ים ונגד המבקשים לפגוע בענף החלב.הטייקונ
ים אחרים. תקנו אותי אם אני טועה, אבל כמעט כולנו עשינו משהו בגלי המחאה, לא רבעוד הרופאים ו

  נו.כולנשארנו אדישים כי זה נוגע ל
בשבוע שעבר, בהפגנה הגדולה ביותר בתולדות מדינת ישראל פגשתי המון "ישראלים חדשים", 

ותושבים ותיקים  צעירים, משפחות בות  מחברת הנעורים של "צפית", בני נוער,מיואב. עשרות ר
 ,ה כשעל הבמה, כנציגת תנועת השומר הצעירתהינקודת ציון  ."צדק חברתי"שצעדו בתל אביב ודרשו 

 מכפר הרי"ף הנמצאת היום בשנת שירות וכמובן בוגרת תיכון "צפית". יול מעודדנאמה 
 

 שאלה של טיימינג -הוקרה לצח"י 
ים )צח"י( לערב הוקרה. אמנם מועד האירוע בכל שנה מוזמנים המתנדבים בצוותי החירום היישובי

נקבע מראש, אבל השנה, יותר מתמיד, זה "על אמת". פעם ראשונה הודינו להם על התגייסותם 
 מעוררת ההתפעלות בגל ההסלמה האחרון ופעם שנייה... מי יודע )מישהו אמר ספטמבר?(.

ושב יש עם מי לדבר ואצל מי קהילות. לכל תשל יציבות ותחושת ביטחון בכל אחת מהח"י הוא אי צ
יושבי ראש, סגנים, : להתעדכן. במהלך השנה עוברים הצוותים הכשרות מקצועיות על פי תחומם

בא להביע את הערכתנו . ערב ההוקרה רווחה, בריאות, ביטחון, מידע לציבור ולוגיסטיקה חינוך,
 . ישוביהםילחוסן הקהילתי של  ותרומתם , מחויבותםותודתנו להתנדבותם

 
 111במקום לחייג 

רס"ב , אלא לחייג ישירות לשוטר הקהילתי שלנו, 122זקוקים לסיוע המשטרה? אין צורך להתקשר 
. במקרה של פריצה ליישובים לא עלינו ,רועילכל א. בין שאר תפקידיו הוא נותן לנו מענה מאיר בן זקן

רבות האישורים לחברת ולבתים, רס"ב בן זקן הוא הכתובת לקבלת התלונה ולטיפול הראשוני, ל
הביטוח. גם במקרה של אלימות במשפחה, אלימות בבית הספר ובכל עבירה על החוק. פעילותו 

משולבת במחלקת הביטחון במועצה ועם מערך השיטור הקהילתי הכולל את מתנדבי המתמי"ד. חלק 
עה והסברה בגני בלתי נפרד מפעילותו הוא העיסוק החינוכי בתוך הקהילה והוא מפעיל תכניות של מני

  .151-1173711הילדים ובבתי הספר. אנא רשמו ושמרו את מספר הטלפון הישיר שלו: 
 עוד יתרון בולט לחיים בקהילה כפרית ואינטימית.

 
 משרד הפנים שמח להודיע

ממשרד הפנים. גם השנה, כבשנים קודמות תקבל המועצה פרס על התנהלות הודעה משמחת הגיעה 
 .0212כספית תקינה במהלך 

הקריטריונים להענקת הפרס הם כאמור ניהול המועצה והענקת שירותים לתושבים תוך שמירה על 
המועצה לא  לתעודת ההוקרה יהיה גם פרס כספי. מנהל תקין ושמירה על המסגרות התקציביות. פרט

 תתעשר, אבל בהחלט טפיחה על השכם למסירותם של כלל העובדים. 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

 לאן? -כריית פצלי השמן
וע על סדר היום שלנו.  בשבכל הנראה גם בשטח יואב, נמצאת סוגיית פרויקט כריית פצלי השמן, כ
שביל עדולם", המתנגדים לפרויקט. חברי העמותה הציגו את שעבר נפגשנו עם נציגי עמותת "ב

 בהתנגדות עצה תצטרף אליהם ואל מ.א. מטה יהודה באופן פורמאלי הןעמדתם בבקשה שהמו
עוד טרם וזאת הליך תכנוני לפי חוקי תכנון ובניה  והן דרישתלהחלת חוק הנפט על פצלי השמן 

 הפיילוט.
פגישה זו היא נדבך נוסף של תהליך הלמידה שלנו את הנושא המורכב. במקביל תתכנס הועדה 

המועצה. לאיכות הסביבה במועצה שתסייע לנו להציג את הסוגיה בפני הנהלת המועצה ומליאת 
 שתציג את עמדתה בנושא.IEI פגישה נוספת מתוכננת עם היזמים, חברת 

 ברורה שתופץ לכלל הציבור. רשמית בסיומו של תהליך תגבש הנהלת המועצה והמליאה עמדה
 

 מיכלים לאיסוף בקבוקי פיקדון
ר ושימוש ההורים ובני הנוער בכפר הרי"ף חשבו על רעיון מקורי ו"ירוק" של איסוף בקבוקים למחזו

כל הנראה מחוץ ליישוב ראו בכך "הזדמנות כבכספי הפיקדון לפעילות חברתית. אלא מה, אלמונים, 
מחלקת מר גנבו, את הבקבוקים מהמיכלים הפתוחים. בימים אלה רוכשת ועסקית" וחמדו, שלא ל

ווה הניתנים לנעילה, בתק ,ליטר כל אחת 042בנפח  ,מועצה עבור הנערים שני מיכליםהתברואה ב
 שמישהו יבין את רמז.

 עזי -ילדים ונוער באל
 יישוב אל עזי.ילדים ונוער לשרת מדריך ילראשונה, אייש המתנ"ס מ

, בת היישוב שסיימה לאחרונה את לימודי עזי -בוסיינה אלבימים האחרונים החלה את פעילותה 
לילדים ונוער במתנ"ס, התואר הראשון במדעי החיים. בתמיכה ובעידוד פרנסי היישוב ובלווי המחלקה 

חוגי המתנ"ס, בקייטנות הקיץ תוביל בוסיינה פעילויות חברתיות לילדים ולנוער ותלווה את השילוב ב
 במטרה להעמיק את הקשר. ועוד, 

עזי סרט ראשון, פרי יצירתם, במסגרת פסטיבל הקולנוע הראשון  -בשבוע שעבר למשל הציגו נערי אל
 ה.)והמרשים( של נערי יואב. בהצלח

 
 1111-קובעים ביחד את היעדים ל

 . 0210את היעדים לפעילות המועצה לשנת עקרונית מליאת המועצה שהתכנסה השבוע אישרה 
 אנחנו נערכים כעת לקראת תכניות העבודה המפורטות במחלקות השונות.

ני אאת תכניות העבודה. בפניכם תושבים במטרה להציג ים הקרובים נקיים יום פתוח לבמהלך החודש
רואה חשיבות רבה במפגש זה על מנת שגם הציבור יהיה שותף, יביע את עמדתו ויוכל להשפיע על 

 הפעילות, בטרם יאושר התקציב לשנת הפעילות הקרובה.
 ( שמופיעים באתר:0229-אגב, אתם מוזמנים לקרוא את כל סיכומי מליאת המועצה )החל מ

  פרוטוקולים ממליאת המועצה.
 
 )א.א. מילן( "המחשבה ותשומת הלב הן שעושות את ההבדל הקטן"
 
 

 שלכם בברכה,
 הרכבי-דר' מטי צרפתי      

 ראש המועצה האזורית יואב
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