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עדכאן!

להקים בשטחנו תחנות כוח ולהניח מבקשת שוב ושוב המדינה  ?איך אפשר להסביר את ה"פופולאריות" שלנו
?(. אולי כי אנחנו קרובים  'וכו וי מתח גבוהיםו, מוביל הגז, ק6וי רכבת, כביש ו)קלרוב תשתיות לאומיות 

וים אדומים ועדיין ריאות ירוקות? השבוע אמרנו למדינה עד כאן! יש ק פה תקיימויחד עם זאת למרכז הארץ ו
גז להקים תחנת כוח פרטית שתופעל ב מתכוונת הממשלה כילגלות שאסור לחצות אותם. לאחרונה הופתענו 

המועצה הביעו השבוע בפני הות"ל ונפסל כבר בעבר. הקיבוץ אגב, ש ,מאות מטרים מקיבוץ גת. באתר
למשק האנרגיה  די והותרלמהלך זה. תושבי יואב משלמים יות לאומיות( התנגדות נחרצת )הועדה לתשת

רשתב'בהאזינולכתבה  .המשך יבוא !לא עוד .הישראלי
 

 אנרגיותתבנהכמתוכנןדליהבג"צהחליט:תחנת
 הנה ההוכחה. שלמים את חובנו למשק האנרגיה?איך אנחנו מ

בג"צ דחה בשבוע שעבר את עתירת "עמותת תושבים למען איכות הסביבה ביואב", נגד הקמת תחנת הכוח 
.לחצולקריאתפסקהדיןהמלא"דליה אנרגיות" בצפית וזו קום תקום. 

פר בג"צ, לדבריו, לא מצא עילה משפטית להתערב בהחלטת הממשלה להקים, אצלנו, מספר קילומטרים מכ
 חשמל.הממש ליד זו הקיימת של חברת מנחם, תחנת כוח שנייה, 

מאבק ארוך לעצירת התכנית מטעמי הגנה על בריאות הציבור ואיכות החיים שלנו.  חברי העמותה, ניהלו
במאבקה, הצליחה העמותה להעלות את הנושא למודעות ציבורית ורתמה תושבים רבים לנושא הסביבתי. 
לא תם ונשלם. אנחנו נמשיך, נעקוב ונפקח על הליכי הבניה ותפעול האתר. על עמידה בתקנים המחמירים 

 ומניעת מפגעים סביבתיים שייגרמו מפעולתן של שתי תחנות הכוח הסמוכות. ביותר 
 אני מאמינה כי הציבור כולו יירתם למאבק החדש הנכון לנו, נגד התחנה בגת.

 
מדווחומשפיע–מישמריח

זמן רב. גם זה "עננת" אתר הקומפוסט "דלילה" בסמוך לרבדים ולכפר מנחם רובצת מעל התושבים 
 עדה הקימו גבעת שחם וחברת נחשון קיבוץם המועצה פועלים להסרת מפגעי הריח הקשים. וגהיישובים 

, אדמות על אדמות קיבוץ נחשון "דלילה"הקימה את  ומ", וז"בע חומרים מחזור בשם "דלילה שותפות
 את כל האמצעים החוקיים ביחד עם התושביםבינתיים, הנושא מורכב ורתמנו  הגובלות בשטח המועצה.

מינוי אשת מקצוע, כן האכיפה, למשרד להגנת הסביבה והתכנון ולרשויות  דחופות ותכופותפניות תנו. שברשו
משרד להגנת הסביבה נכנס לתמונה ובחודשים הקרובים . מדור איכות אויר במומחית, לנושאים סביבתיים

ייערך  ני טיהור ועוד(.ביתית, בוצה ממכו )פגרי עופות, פסולת באזוריערוך סקר מקצועי של כל מקורות הריח 
כפר ברבדים, אמין. הבדיקות ייערכו ב ניתוח מטאורולוגי ושימוש במודלים של חישוב שיתנו לכולנו מידע

מנחם וכן ביישובים מרשויות שכנות. במקביל ייערך רישום מסודר של דיווחי התושבים על מטרדי הריח. 
 דם.נקווה שהמידע שייאסף יאיץ את הפתרון ויפה שעה אחת קו

 
שוטריםוגנבים

בשבוע האחרון חווינו עליה במוטיבציה של גורמים עבריינים להתגנב בלילות ליישובים בניסיון לפרוץ לבתים, 
העלה מיידית את רף הפעילות שלו והגביר  )מתנדבים במדים( לבתי עסק ולמשקים חקלאיים. צוות המתמ"יד

 משמעותית את הסיורים סביב היישובים.
 בן לחזור ולהזכיר להגביר ערנות, לנעול דלתות וחלונות בלילות וכמובן לשמור על הרכוש.אין צורך כמו

 
 יממההמענהטלפוניבכלשעות

תערבות, ה בהמשך לפנייתנו אליכם להמשיך ולהתריע בפני מפגעים תברואתיים, או כל נושא אחר הדורש
י המועצה. פנייתכם תתקבל בכל ברצוני להזכיר לכם כי גם לאחר שעות העבודה ניתן להתקשר למשרד

  . 08-8500707  או 08 -8500777 פרשעות היממה, בחיוג למס
במקרה של  את הפניות.ומנתב מנותבות למוקד שמקבל השיחות  8.00ועד למחרת ב 16:00מהשעה 

הודעות דחופות הדורשות מענה מיידי מופעל נוהל מסודר של יצירת קשר עם בעלי התפקידים הרלוונטיים 
 תפעול, ביוב, שיטור, תברואה ועוד(.ביטחון, במועצה )

 
 

http://www.ifat.com/VT/Trans.aspx?ID=4042019&CID=31240046
http://elyon2.court.gov.il/files/11/830/056/C05/11056830.C05.pdf


 
 
 



 הודעהחשובהממחלקתהגביה
לצורך שיפור השירות ( ו כמפורטבאתרהמועצהלמי שלא בחר בהוראת קבע או באמצעי התשלום מרחוק )

 ,קבלת קהל גם אחה"צ 2012וינואר  2011תתקיים בחודשים דצמבר  ,במועצה בכלל ובמדור גביה בפרט
 .18:00 – 16:00ביום ג' בין השעות  ,אחת לשבוע


ליםהמקצועימרחיביםאתמעגלהמטפ-תקיפהמינית

על ידי עמותת יחדיו  מופעלה הוא השירות האזורי שלנו לטיפול בילדים ובני נוער נפגעי תקיפה מינית "מאור"
 ומשותף למועצות יואב, שפיר, באר טוביה וקרית מלאכי. של קרן רש"י

אב, נים ביולבעלי המקצוע השו יום עיון וחשיפהמקיימים בראשית דצמבר אנו כעת מצטרפות רשויות נוספות ו
, רכזי רווחה, פסיכולוגים, עובדים , יועצים חינוכיים, אחיות, גננות, מנהלי בתי הספרבהם: רכזות הגיל הרך

סוציאליים, מנהלי קהילה וכל מי שעשוי להידרש לסוגיה רגישה זו בקרב ילדים ובני נוער. יום העיון יתקיים 
  .הזמנהליוםהעיוןבבית הבנים בכפר מנחם. 

ת ניתן לפנות למחלקלפרטים, חשוב שתדעו שיש כתובת וניתן לפנות לשירות איכותי, דיסקרטי ומקצועי. 
  08-8500730/1הרווחה 

 
הנאהכפולה

ביוזמתם הברוכה של ה בימים אל חברת אינטל יוצא לדרךפרויקט תרומה לקהילה המשותף לבי"ס האלה ו
 מזמנם, יתנדבו ויזמו פעילויות שונות הורי האלה. במסגרת הפרויקט יתרמו חברהאשר עובדים ב הורי ביה"ס

מענק כספי לשימושים בביה"ס  את ה, מתגמלת חברת אינטלעילותם זו, למען הקהילעבור הילדים. על פ
מים קיי פרויקטים דומים $(.200מקבל בית הספר , שעות התנדבות בבית הספר 20)עבור כל  שונים

  במוסדות חינוך נוספים במועצה.

 
 פרויקטזהירותבדרכיםבכפרהרי"ף

ר בתכנית מיוחדת שתעסוק בתרבות ז'( וההורים  בכפר הרי"ף יתנסו במהלך דצמב -הילדים )כיתות א'
בנושא זהירות בדרכים,  תליית שלטים  יםמשחקבין היתר יתקיימו . היגה שלנו ובהתנהגות זהירה בכבישהנ

מעשית ברחבי כמו כן תהיה הדרכה .  , הרצאות בנושא רכיבה על אופניים ונהיגה זהירהבמושב ומחוצה לו
את כל מי שרוצה לבדוק ולאמן המיועד ל סימולטוריםמבדק הדמיה ב קט יתקייםהמושב. במסגרת הפרוי

 .מחקר של רכבת ישראל וחברת רי מינדהמבדק הוא חלק מ .נהיגההמיומנויות 
הביצוע יוצא לדרך בשיתוף פעולה של ועד כפר הרי"ף ומחלקת  ,פעילותותומכת בהמועצה מברכת 

 .הרעיון לאמץ אתו לעשות מעשה וראת לישובים נוספיםהתחבורה במועצה. אני ק
 

 ספריות
 בקידום ופיתוח הספריות והתאמתןקיימת חשיבות הולכת וגדלה  ,ספר הכתובשימור ערך הקריאה והלצד 

 ,יה האזוריתיישוביות והספריבנושא הספריות השערכנו ביחד עם נציגי משרד התרבות בדיון . 21למאה ה 
. ספריות מקומיות ידה בסטנדרטיםהמחייבת עמ אזוריתהיה בצפית תמשיך לשמש כספריה יהוחלט שהספר

 היאת כלל התושבים ויהוו חלק ממארג הספרי של סניף יישובי יוכלו לשמש קריטריוניםבישובים שיעמדו ב
ונתברך כולנו  2011נת יעביר משרד החינוך את תקצוב הספריות לש. בהמשך לסיכומים הללו האזורית

 מהנה בהמשך. קריאה רחבה ו בהעשרה
 
 יוהן וולפגנג פון גתה ."תמיד להיות גיבור, אבל הוא תמיד יכול להיות אדם אין האדם יכול"


שלכםבברכה,
 הרכבי-דר'מטיצרפתי

 ראש המועצה האזורית יואב
matti@yoav.org.il  

www.yoav.org.il 
054-5656318 ,08-8500702  

http://www.yoav.org.il/150658/%D7%92%D7%91%D7%99%D7%99%D7%94
http://www.yoav.org.il/image/users/150658/ftp/my_files/eti/%D7%94%D7%96%D7%9E%D7%A0%D7%94%20%D7%9C%D7%99%D7%95%D7%9D%20%D7%A2%D7%99%D7%95%D7%9F.pdf?id=9425700
http://www.pitgam.net/data/%5B%D7%99%D7%95%D7%94%D7%9F+%D7%95%D7%95%D7%9C%D7%A4%D7%92%D7%A0%D7%92+%D7%A4%D7%95%D7%9F+%D7%92%D7%AA%D7%94%5D/1/1/0/
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