
 

1121אוגוסט21ראשוןיום


המאבקנגדאתרהקומפוסטדלילה
י תריח בל כי מדובר במטרד הראשון הוא להסביראנחנו ממשיכים במאבק נגד אתר הקומפוסט דלילה. האתגר 

 . ח ריח בפקס או בדואר. איך עושים את זה? הרי אי אפשר לשלושנים 01 מזה, לציבור גדול בלנס
. האתר, כאמור, לישיבת עבודה בשטח ,ה דדוןהשבוע הזמנו את ראש המועצה האזורית מטה יהודה, מש

את הנושא תחת ללמוד ובעיקר  להציג את עבירות התכנון והבניה . אין כמו מראה עינייםבשטח השיפוט שלו
ויפנה לקיבוץ נחשון לברור המפגע. דדון  . דדון ציין בפנינו כי לא היה מודע לחומרת המצבעננת ריח מעיקה

  .את התערבותו ודורשים עד כמה אנחנו נחושים הרנו לובה. אנחנו דים לאתרהסתייג מפינוי בוצת אדם ופס
 לשר החינוך ולמפקד מחוז הדרום במשטרה כנגד הפרה שיטתית ומסוכנת של חוקי התנועה.במקביל פנינו 

בדיוק במקום בו , תוך סיכון הנוסעים האחרים, כניסה לכפר מנחםהמשאיות  עוברות על קו הפרדה לבן ב
 תלמידים לבתי הספר. 0111 -כ באוטובוסים מדי יוםעוברים 

 או  * 1100 מוקד המשרד להגנת הסביבה שמספרו:תושבי כפר מנחם ורבדים שימו לב: יש "קו חם" ב
 אנא התקשרו ודווחו בכל שעה על המטרדים..  10-1035500

 
 אפשרלמנוע-מפגעיריח

י ריח ביישובים בעקבות פיזור זבל אורגני מתרבות במחלקת התברואה התלונות על מפגע בחודש האחרון
לקראת גידולי החורף. אנחנו בעד חקלאות איכותית ולצד זה מחייבים הקפדה על מספר כללים כדי למנוע את 

אנו במועצה מקבלים את  .הנחיות ברורות ופשוטותהמפגעים הסביבתיים. המשרד להגנת הסביבה הוציא 
 מקרה זה ניתן להתקשר ל"קו החם".גם ב  הדיווחים על המטרדים, מבצעים מעקב ואכיפה נגד הִמפגעים.


פסטיבלהתנ"ךהמוצלח

יים, דתיים, של חילונ וקהל רבכל הכרטיסים אזלו  שלושה ערבים מלאים עד אפס מקום, !הצלחה שכזאת
 שנה למועצה. 11מבוגרים וצעירים. לא יכולנו לבקש יותר לרגל חגיגות העשור וציון 

, גם בזכות השותפות ולא פחות בזכות צוות ההפקה הגדול. תודה נחל הצלחה "זאפה"הפסטיבל בשיתוף 
נועם  ,עיותמקצושב ומתנדבי המתמי"ד הרביםטחון ימחלקת הב, עמותת התיירותלאנשינו במתנ"ס,  מיוחדת

אין לי ספק שנדע עוד פסטיבלים תרמו להצלחת הפסטיבל.  מחויבותוב הליכות, ההקפדה על הפרטים
 מוצלחים.


 חוקההסדריםנגדהאזוריותהמועצות

בתקבולי הרשויות,  המדינהמגבש שיטה חדשה שתקטין את השתתפות  האוצרלאחרונה התברר כי משרד 
 . חוזק" של רשויות מקומיותחוק ההסדרים שמגדיר "מדד באמצעות 

תה דנו במסגר דיעין כל ראשי המועצות האזוריות לפגישת עבודה דחופה,בשבוע שעבר התכנסנו בחבל מו
  ל"מדד חוזק"במסגרת ההגדרות החדשות, צפויה המועצה האזורית יואב, לעלות . בקיצוצים בתקציב המדינה

 פגיעה שמעותית בתקבולי הממשלה, בין היתר,לפגיעה מבפועל, המשמעות מדאיגה מאוד ותביא  .)!( 1
 תרד, היא 03%כ של  אחידה בהסעות התלמידים, למשל, במקום השתתפות .החינוך משרדבתקבולי  חמורה
 , כך גם בתחום החינוך המיוחד.51%ל  ביואב
, שהשתתף שלא לקבל את השינויים הצפויים. גם שר החינוך מאוחדים בדעתנו, כל ראשי המועצותכולנו, 

ביחד עם מרכז המועצות האזוריות.  הודיע כי יתנגד לתקצוב הדיפרנציאלי ומשרדו ייאבק בתכנית  בפגישה,
 המשך בוא יבוא.

 

 בשורהעלגלגליםלתושביסגולה,ורדוןונחלה
 .נחלה-ורדון-גולהעוצר בתחנת ס באר שבע -תל אביב 511קו  שעברשבוע החל מ

. והמשרד נענה לפני שנה, פנינו למשרד התחבורה בבקשה להציב תחנת הורדה בצומת המרכזי והסואן
תושבים רבים ללא רכב פרטי, בהם תלמידים, חיילים וותיקים פוקדים מדי יום את הצומת. מהיום אין צורך 

לתפוס טרמפים וכולנו נזכה לשירותי תחבורה זמינים ובטוחים.







http://www.yoav.org.il/image/users/150658/ftp/my_files/eti/edod/%D7%96%D7%99%D7%91%D7%95%D7%9C%20%D7%A7%D7%A8%D7%A7%D7%A2%20%D7%97%D7%A7%D7%9C%D7%90%D7%99%D7%AA%20%D7%91%D7%90%D7%96%D7%95%D7%A8%D7%9A.pdf?id=10503638
http://www.facebook.com/moatzayoav?sk=wall#!/media/set/?set=a.257611261022314.59815.255984187851688&type=3
http://www.mhh.org.il/693/758.htm


 





בקליקתשלומיחינוך
ביחד עם מחלקת הגביה ומחלקת החינוך את  שדרגנו,  התהליךועל מנת להקל על כבר בפתח שנת הלימודים

 אפשרויות ביצוע התשלומים השונים.
 קד: באתר האינטרנט של המועצה, במושלם בדרך הנוחה לכםאפשר ל לא צריך לצאת מהבית,מהיום 

סריקת הברקוד  , ע"יבאמצעות הסמארטפון במשרדי הגביה במועצה. ניתן גם, התשלומים האנושי והממוחשב
 בקופות הבנקים.כמובן על גבי השובר שיישלח אליכם ו

 
 ביואב העסקים ואנשי ליזמים באינטרנט שיווק קורס

. בעולם העסקים והיזמות לחלק בלתי נפרד מהשפה של כולנו הפכו שתות חברתיות אחרותור גוגל,  סבוקיפי
 זה ממש בבחינת "אם אתה לא שם, אתה לא קיים".

בקורס לומדים ועד ליזמים ואנשי העסקים ביואב. מועצה קורס שיווק באינטרנט המיבניין הלפני כחודש פתחנו ב
 מעשיים בעלי העסקים מקבלים כלים .ואיך זה בדיוק עובד וירטואליוה מה באמת ניתן לעשות שם, בעולם

ם מוזמנים , את"עסקים ביואב"בפייסבוק הנקראת חדשה . הקמנו קבוצה למינוף העסק במדיות החברתיות
להצטרף,  המיועד לפרסום ולחשיפה ללא כל עלות. המעוניינים אתר מיוחדלעשות לנו לייק. במקביל, הקמנו 

   .etiva@yoav.org.il , 3513111-131 ניתן לפנות לאתי והבה:


 עמותתהתיירותיםחדשיםבשותפ
ה שלנו, שצפויה הוותיק  בעמותת התיירותאנחנו נערכים להרחבת השותפות עם מועצות אזוריות שכנות 

פרד מהמועצה האזורית מטה יהודה שתפעל בעתיד באופן עצמאי. משמעות שיתוף נ ,להתרחב. במקביל
ברת הקשר עם משרדי ממשלה ומוסדות ממלכתיים ופתיחת ערוצים נוספים לפעילות, לתקציבי הפעולה היא הג

 פיתוח ולהשקעת משאבים בתחום התיירות.
 .משךהשם חדש לעמותה. פרטים ב גם יוליד ככל הנראההחיבור החדש, לכשיסתיים, 


מענהייחודילמשפחותמיוחדות

י והוא מגוון ורב פנים. גם אצלנו, ביואב, קיימת עליה בשנים האחרונות משתנה ההגדרה של התא המשפחת
ליצור  , בשיתוף פורום הנשים במועצה, החליטוחלקה לשירותים חברתייםהמ במס' המשפחות החד הוריות.

כדי להכיר  אלמנות והורים יחידניים מבחירה( ,)הורים גרושים, אלמניםקשר עם כלל המשפחות החד הוריות 
הקרובים, באמצעות פניה אישית של המיפוי ייערך בחודשים  .להן צרכים מיוחדיםמקרוב, וללמוד האם יש 

נוספים ניתן  פרטים תכנית שתיתן מענה למשפחות. תבנה ביישובים. לאחר הבדיקה,העובדות הסוציאליות 
  .וחהבמחלקת הרולקבל 


 מחזורזכוכיתופחיותחדש:

 אנחנו ממשיכים להיות אחת המועצות המובילות בישראל בתחום מחזור האשפה.  אחרי החגים נתחיל 
ליטרים.  0111 -להפריד גם את אריזות הזכוכית והפחיות. המועצה תציב ביישובים מיכלים ייעודים בנפח של כ

 כל שני לאיסוף קופסאות שימורים, פחיות ואריזות פח.  מיכל אחד יקלוט צנצנות ובקבוקי זכוכית ומי
 .ר.י.מ.בהתאם לחוק האריזות ובמימון תאגיד תכל יישוב, היא  הצבת המיכלים במרכז

 
שיעורלחייםעםהרבמנחםהכהן

רב תנועת המושבים, הרב מנחם הכהן, הגיע לגבורות. במכללת אחווה ביחד עם מוקיריו הרבים בתנועה חגגנו 
 ועל מפעל חייו.  דתית, ציבורית וקהילתית עשרות שנות פעילות מיוחד הסוקר וקיימנו ערב  01לו 

אחת החוויות המשמעותיות שהיו לי בשנה האחרונה, הייתה כוס הקפה ששתיתי עם הרב, במהלך המסע 
  ימי ואנושי.לפולין. קיבלתי שיעור לחיים. שיעור באהבת האדם, בסובלנות ובפלורליזם. זכיתי להכיר אדם אופט

 
 

 וקנה לך חבר" )פרקי אבות( -"עשה לך רב
 

http://www.yoav.org.il/150658/%D7%92%D7%91%D7%99%D7%99%D7%94
http://www.facebook.com/pages/%D7%A2%D7%A1%D7%A7%D7%99%D7%9D-%D7%91%D7%99%D7%95%D7%90%D7%91/198824113545383
http://www.yoav-business.co.il/
mailto:etiva@yoav.org.il
http://www.touryoav.org.il/
http://www.yoav.org.il/150658/%D7%A8%D7%95%D7%95%D7%97%D7%94-1

