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 מציאות חיינו

 .הדרום החלה הסלמה באזור הרייםאתמול אחר הצ
ו, אין נפילות בשטחי המועצה, נו ואזעקות נשמעו במספר יישובים. נכון לשעות הבוקר, למזלנלא נפקד מקומ

ובהנחייתם  בשלב זה הופסקו בהוראת פיקוד העורףבכל מוסדות החינוך מודים יהלאין נזק או נפגעים. 
אין  .הבלעדית. מערכת הביטחון הורתה על סגירה גורפת, גם של מוסדות חינוך שיש בהם מענה מיגוני

המקלטים  ולנהוג על פי "הכי מוגן שיש".הנחיה לפתיחת מקלטים אלא הוראה לשהות בקרבת מגורים 
צוות החירום נפגש במהלך הלילה וקיבל עדכונים. מיד עם קבלת  ייפתחו לפעילויות חינוך במידת הצורך.

ת המצב מפיקוד העורף עדכנו בהנחיות את כל צוותי החירום ביישובים וכמובן בכל אמצעי התקשורת כהער
)למי שבחר להירשם לאגר  מייליםבוהארציים אמצעי התקשורת  ,אתר המועצה, פייסבוק צח"י, הקיימים:

 הצח"י, באתר המועצהיו"ר הנכם מוזמנים להתעדכן בהנחיות ובעדכונים השוטפים אצל  .מקבלי ההודעות(
 www.yoav.org.il כמובן להירשם למאגר מקבלי ההודעות, במייל וetiva@yoav.org.il . 

 
    בזכות ההתמדה

, כך על פי הדיווחים ממחלקת הביטחון שלנו, חלה ירידה משמעותית בהיקף הפשיעה בחודשיים האחרונים
חברי המתמי"ד  071ועבירות הרכוש ביישובי המועצה. ההישג המרשים נזקף לא מעט לזכותם של כ 

יוצאים מדי ערב לסיורים סביב היישובים על הכוננות שלנו. תושבי המועצה לחברי כיתת )מתנדבים במדים( ו
מנת להעלות את הביטחון האישי. התוצאות, כאמור, ניכרות. השבוע נערך ערב ההצדעה למתנדבים על 
פעילותם ועל הנכונות לקחת אחריות לביטחון הקהילה. כיבדו אותנו בנוכחותם קצינים בכירים ממשטרת 

שראל וממג"ב. אני גאה להיות בשנים האחרונות וגם בימים אלה ממש, חברה מן השורה בצוות י
 המתמיד"ים.

כותנו לשעת יעראנחנו ערוכים כיום לשמירת שגרת החיים באמצעות המתמי"ד וכיתת הכוננות בנוסף לה
 הצח"י. שלא נזדקק. -חרום, ביחד עם צוותי החירום ביישובים

 
 סלע קיומנו

  ת בגדר מקרקעי ישראל.ות הנכללוחקלאיה ותקרקעהניהול וועדה לבחינת מדיניות  ימההקלה הממש
וכלי עיקרי לאומי ד י הוא ערך יסו"המרחב הכפרמרכז המועצות האזוריות המייצג גם אותנו הביע את עמדתו: 

בן אנחנו כמו בשמירה, הגנה וטיפוח השטחים הפתוחים בדגש על אחזקה ועיבוד של הקרקע החקלאית".
פגישת עבודה עם ראשי הרשויות השכנות לנו )חוף אשקלון, באר יזמתי  . לאחרונהמסכימים עם העמדה

משרד )שרות ההדרכה והמקצוע ב "םמנהל שהו משקי הדרום"עם מנהלים מ"טוביה, שפיר ולכיש( וכן 
א. כל קיומנו כי החקלאות לא ירדה מנכסיה, נהפוך הו ולהבהירלינו לאחד כוחות ברור לנו שע החקלאות(.

אינטרס אזורי כהנושא  לביסוסהוא סביב החקלאות האיכותית באזור ובכוונתנו לקדם מהלכים משמעותיים 
 משותף.

החקלאות, עידוד  פרויקטים משותפים עם משרדקיום בין היתר נשקול לעודד לימודי חקלאות בסיוע מלגות, 
נהלים בתחום, הקמת מרכזי מחקר ופיתוח עיבוד הקרקע כדרך חיים, הכשרת דור חדש של מדור ההמשך ל

במציאות של החלשות הלובי החקלאי בכנסת קל וחומר שעלינו והשבחת ההון האנושי בתחום החקלאות. 
  לעשות מעשה, בידינו האחריות לעתידנו.

 

 קרן הלוואות לחקלאים
קיבוציים והן במהלך פגישות העבודה השוטפות שאני מקיימת עם ראשי הארגונים ההתיישבותיים, הן ה

 המושביים נחשפתי לקיומן של קרנות ייחודיות, בתנאים מועדפים, המיועדות לחקלאים וליזמים בתחום.
לפני שאתם בוחרים ליטול הלוואה סטנדרטית מהבנק, מומלץ לבדוק בתנועות ההתיישבותיות את מגוון 

במגזר הכפרי. בין היתר, ניתן ההלוואות והקרנות המיועדות  למי שבוחר להשקיע בחקלאות ובפיתוח עסקי 
 לבדוק באתרים של התק"צ, האיחוד החקלאי, תנועת המושבים, משקי הדרום וכד'

 
 כביש גישה לתחנת הכוח צפית

בשעה טובה הסתיים השבוע שדרוג הדרך לתל צפית וליער חרובית. גם השוליים נכבשו באספלט, מה 
 שמאפשר גישה בטיחותית ונוחה לנסיעה גם לאחר הגשמים שיבואו עלינו לטובה.

 הכביש פתוח לציבור המטיילים וזו הזדמנות נהדרת לטיולים ולפיקניקים כל השנה וגם בסופי השבוע.
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 הארץמלח 
 01צעירים וצעירות בני  י המכינה הקדם צבאית נחשון,השבוע הזדמנה לי חוויה מיוחדת כשנפגשתי עם חניכ

לפני גיוס שמכוונים גבוה ובלי ציניות מדברים על מנהיגות חברתית וערכית. הצעירים מתגוררים במצודת 
עוסקים בהתנדבות ברוכה  יואב ולומדים להכיר את החברה הישראלית על כל גווניה ולצד הלמידה הם

ועל  אזורית ועצהיני המועצה האזורית יואב, מה זו מובתרומה. התפתח דיון שבמסגרתו הרחבתי על מאפי
חקלאי. נשאלתי ושיתפתי את הצעירים בסיפור החשיבותה בשמירה על קרקעות המדינה והמרחב הכפרי ו

חלטה לקחת חלק אקטיבי בהנהגה חיי שהוביל אותי מילדותי דרך תחנות משמעותיות בחיי ועד הה
של הפגישה התרגשתי לראות חבורה מעורבת שכבר בצעירותם לוקחים חלק פעיל  האזרחית.  בסיכומה

 בעשייה.
 

 עסקים עד הבית
 פיילוט ארצי ראשון מסוגו מתחיל אצלנו ביואב, ממש השבוע.

ז "מעברים", אנחנו מרחיבים )מרכז טיפוח יזמות של משרד התמ"ת( ומרכ .ט.יבשיתוף פעולה ראשון בין מ
 ומשדרגים את השירותים ליזמים ולבעלי העסקים החדשים והוותיקים.

י בבאר שבע או בקרית גת. אנחנו פותחים .ט.השבוע אין צורך להגיע למשרדי מאז מה החידוש? החל מ
מעברים", עינב אוחיון שריכזה את הקשר עם היזמים מטעם " סניף מקומי במשרדי המועצה וגם ביישובים.

מרחיבה את פעילותה כממונה על פיתוח היזמות והעסקים ביואב. היא תפעל ממשרדי המועצה ואף תגיע 
 אליכם ליישובים. 

של פתיחת המיזם וקבלת החונכות  הנדרשיםעינב תלווה את היזמים המתחילים, כולל ההכשרות וההליכים 
 חיב פעילותם ימצאו אצלנו את הכתובת.המתאימה. בעלי העסקים הותיקים המעוניינים להתמקצע ולהר

-150פרטים על מועדים מדויקים ושעות פעילות יפורסמו בקרוב באתר המועצה. ניתן לפנות לעינב ישירות: 
2040646, yazam@yoav.org.il  

 
 תנאי דרך ארץ ומסירות ללא

 קיימת החברה למתנסים ערב הוקרה לעובדיה המצטיינים.בכל שנה מכ
 הכנס השנתי של מחוז הדרום הופק השנה ע"י מתנס יואב ונערך במלון הולידיי אין באשקלון.

כתב בתעודת כפי שנו .מתנס יואב נבחרה לקבל תעודת הצטיינות תמר יעיש ממושב נחלהקרב עובדי מ
 לנוער ולקהילה ,לדיםקהילתית ליו חברתיתת, את רוב זמנה לעשייה חינוכיישה "תמר מקד :ההצטיינות

באין סוף  הקניית ערכים, ,סובלנותו דרך ארץלפעילות ב עוסקת במסירות ללא תנאיבאהבה ו נחלה.ב
 ."ויכולת לתת רצון סבלנות,

 

 בית מדרש מסתובב -חברותא

, בחסות קת התרבות של המתנ"ספתחה השבוע מחל, שנה שעברהבחברותא" " בעקבות ההצלחה של
את התכנית החדשה שעוסקת ביהדות, ישראליות, חברה וקהילה. הכניסה כמובן חופשית.  ,6111שותפות 

אנשי רוח, מרצים, אקדמאים וסופרים מבקרים כל חודש בישוב אחר למפגש מרתק. הפתיחה החגיגית  
התכנית המלאה באתר מבר מפגש נוסף. התקיימה בשבוע שעבר בקיבוץ גלאון עם הסופר חיים באר. בנוב

 . המועצה
 
 "כדי להזיז הר ממקומו, עליך להתחיל עם האבנים הקטנות ביותר" )פתגם סיני( 
 
 
  שלכם,         

 הרכבי-דר' מטי צרפתי        
 ראש המועצה האזורית יואב

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

                                150-5252401 
                                11-1511716 
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