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 אתר דלילה –במאבק  צעד נוסף
מחוזית לתכנון ה. רוח גבית מעודדת קיבלנו השבוע מהועדה נגד אתר הפסולת דלילהאנחנו ממשיכים במאבק 

מפעילי האתר נציגי  השתתפו ,אותו יזמנו ,בדיון רב משתתפים .זילבר ובניה ירושלים בראשותה של הגב' דלית
 אנחנווכמובן  , מנהל מקרקעי ישראלהמועצה האזורית מטה יהודה, המשרד להגנת הסביבהקיבוץ נחשון, ו

. במהלך הדיון חיזקה מנהלת הועדה את עמדתנו וטענה אף היא כי האתר פועל תחת עבירות של בהרכב רחב
מנהל נציגי בהליכי אכיפה.    לאלתרודרשה מהועדה המקומית במטה יהודה להתחיל  חמורות תכנון ובניה

ת הקרובים בשבועו ספק ביכולת הסטטוטורית של קיבוץ נחשון להכשיר את האתר.  והטיל מקרקעי ישראל 
דה , עם פקיעת האישורים לשימוש חורג, תוציא הוע7102לא מן הנמנע כי בראשית ו ישלחו לאתר פקחים

 .ק שלב אחד בדרך הארוכההמחוזית צו סגירה לאתר.  יצאנו מעודדים, אולם ברור לנו כי זהו ר
 

  השירות הפסיכולוגי החינוכי מתגברים את
 , היא הכתובת המרכזיתאלינוער לבנוןהגב' כבר שנים רבות שמנהלת השירות הפסיכולוגי החינוכי )שפ"ח(, 

בצורך ו בהיקף הפעילותמעותי בכל מסגרות החינוך הביאו לעליה הגידול המש. ביואב לכלל מוסדות החינוך
 לחזק את מערך השירות הפסיכולוגי. 

 תקן נוסף לפסיכולוג חינוכי.  ,לקבללשכנע ואף למשרד החינוך, הצלחנו המועצה פניות  לאחר ,לשמחתנו
 גם בגני הילדים. יתנו מענה מקצועי גם בבתי הספר וו יתחלק בין שני פסיכולוגים חדשי שקלטנו התקן

 בשירות הפסיכולוגי של המועצה. משמעותי חיזוק ,אכן
 

 "תעסוקה לרווחה"
בהן לפחות אחד מבני  מיואב משפחותיועדת להמ בתכנית מיוחדת וחד פעמיתאנחנו פותחים מיד אחרי החגים 

במסגרת הליווי יקבל  .והמעוניינים להגדיל את הכנסתם בתנאי שכר נמוכים למועסקיםהזוג אינו מועסק, או 
ההשתתפות לם העבודה. כלים להשתלבות בעו ירכשוו לניהול תקציב משפחתי מבני הזוג הדרכה נכונהאחד 

 . 71-01בגילאי  הוריםהיא ללא תשלום, ומיועדת ל
 הפרויקט הוא בשיתוף המחלקה לשירותים חברתיים במועצה, ארגון מעברים, עמותת בעצמי וארגונים נוספים.

 מאחר והצטרפות לתכנית המיוחדת כרוכה בתהליך קליטה, אנא פנו אלינו או המליצו למכריכם בהקדם.
, רכזת לרותם פרץבמועצה וכן  ובמחלקה לשירותים חברתייםת לכל העובדות הסוציאליות בישובים ניתן לפנו

 חת, מוגבל.הפרויקט. מספר המקומות לתכנית, שתופעל למשך שנה א
 

 זה נוער!
. התנועות החדשה כמעט בכל יישובי המועצה מרחיבות את פעילותן והתחילו את השנה תנועות הנוער

המדריכים יפגשו את הילדים . "האיחוד החקלאי"ותנועת  "השומר הצעיר"המרכזיות הפועלות ביואב הן תנועת 
 וח המנהיגות האזורית הצעירה.  ביישובים פעם בשבוע ויעסקו בפעילות חברתית, בערכים ובטיפ

בשבת האחרונה, קיימה קהילת כפר מנחם את מפקד האש המסורתי לציון פתיחת השנה ב"שומר לדוגמה, 
 . וחברים ותיקים מאות תושביםחניכים,  011כ  -רבים מקרב הקהילה השתתפו  ,הצעיר"

 
 שנת שירות משמעותית 

בתחומנו. אנו רואים בהם את ניצני המנהיגות  פועלותובילות האיכותיות ומי מכינות קדם צבאיות התברכנו בשת
 הקשר איתם.ומטפחים את השותפות ו אזרחית העתידית בישראלה

וישתלבו במסגרות השונות.  יואב יפעלו במספר ישוביםהממוקמת במצודת  נחשוןהמכינה הקדם צבאית חניכי 
בית  שבקיבוץ לכיש ה הקדם צבאיתמכינהחניכי  .חוגי טבע, יצירה, חונכות אישית ועודאת הילדים ב ידריכוהם 

 .ביישובים הצוותים החינוכיים פעלו בשיתוףוי קהילתיוהבתחומי החינוך החברתי גוברין יפעלו גם הם 
 נזכה לסיוע משמעותי של חניכי המכינות שיתגייסו לעזרתנו. םבשעת חירוגם ? רתי, כבר אמחבר'ה איכותיים

 
 החוגים יצאו לדרך

 011כבר כ . נכון להיום רשומים בפעילות תרבות הפנאי והחוגיםיחד עם פתיחת שנת הלימודים, החל המתנ"ס 
ם שזוכים חוגים חדשי נפתחו במגוון גדול של פעילויות: ספורט, מחול וכן העשרה ופנאי. השנה ומבוגרים ילדים

 .מקהלת יואבלגו הנדסי וחוג בין היתר:  ,לפופולאריות  רבה
 שקלט הרכבים ותלמידי נגינה רבים. מוזיקהבקרוב נקיים פתיחה חגיגית של מרכז ה

http://www.facebook.com/Matti.For.Yoav?ref=hl#!/mashehumasriah
http://www.yoav.org.il/image/users/150658/ftp/my_files/eti/%D7%AA%D7%A2%D7%A1%D7%95%D7%A7%D7%94%20%D7%9C%D7%A8%D7%95%D7%95%D7%97%D7%94%202.jpg?id=10713762
http://www.yoav.org.il/150658/%D7%A8%D7%95%D7%95%D7%97%D7%94-1
mailto:rotam1811@gmail.com
http://www.m-nachshon.org/
http://betgovrin.org.il/military_preparatory
http://www.yoav.org.il/150658/חוברת-חוגים-תשעג


 

 
 

 נונהובאר, בחינוך בחוגים הנחות
 יוכל להשתתף בחוג העשרה לאחר שעות הלימודים. כדי לאפשר לכולםמאמינים כי ראוי שכל ילד  אנחנו

הנחות , ס"לחוגי המתנ הנחות מיוחדותוגם אפשרות לקבלת כללית  מדיניות הנחות במועצה מתקיילהשתתף, 
 .למי שיבקש ויעמוד כמובן בקריטריונים - הארנונהוכן בתשלומי  החינוךבתחום בתשלומים 

פרטים באתר  תקין.נהל מוכללי על פי מדיניות שנקבעה  הנחותל ידי ועדת כל פניה מתקבלת ונבחנת ע
 המועצה ובקישורים הנ"ל.

 
  עונת הצידהחלה 

  קולות של ירי. ואכן, נשמעים לאיים.ברישיון של יונים בשטחים החק עונת הציד בארץ בימים אלה החלה
מרשות הטבע והגנים. חל איסור  ,רישיון יונים בלבד, לבעלי כולל צידהציד מותר עד לחודש דצמבר וההיתר 

במידה ואתם עדים לציד בלתי  מטר מיישוב. 011לירות בקרבת ישובים ויש להקפיד על מרחק מינימלי של  
 , הנכם מתבקשים להודיע למשטרה או לרשות הטבע והגנים.םחוקי של בעלי חיים אחרי

 
 צה"ל מצדיע למלכה גורן

מלכה מתנדבת  דת הוקרה כמתנדבת מצטיינת מצה"ל., קיבלה השבוע תעומקיבוץ גלאון 32 ה מלכה גורן בת
נאחל למלכה הרבה  עושה זאת בהתמדה ומסירות אין קץ.כבר מספר שנים בבסיס צה"ל בפיקוד המרכז ו

 עוד שנים רבות.להתנדבות בריאות והמשך 
אנחנו  - ודה חשובהעושות עבתורמות ונשים נוספות מיישובי המועצה ש 01עוד יחד עם מלכה מתנדבות 

 .10-0011270 מתנדביםהתיקים וווהלמחלקת ן לפנות ניתולתרום להתנדב  למעוניינים .מצדיעים לכולן
 

 בכפר מנחםמולייר מגיע לאולם התרבות 
שלוש בחרה מחלקת התרבות והמתנ"ס השנה . חםבאולם התרבות בכפר מנשנה מלאת פעילות מחכה לנו 

של   ,מאת מולייר" תעלולי סקפן" הראשונה שתפתח את הסדרה היא הקומדיה איכותיות.רפרטואר הצגות 
  .7113זכתה לשבחים בהם הפרס לקומדיה הטובה לשנת  הצגהה .אוקטוברב 02 שתוצג ב ,תיאטרון "החאן"

 ₪.  50נהנה מכרטיס מוזל במחיר  ,תלמידהמלווה מבוגר המגיע עם נרשמים וצופים בחינם ו תלמידי צפית
 .נשמח לראותכםפרטים על ההצגות הבאות, בהמשך. 

 
 7/42אנחנו זמינים 

צה למוקד מידע אנושי הפועל גם מחוץ במסגרת שיפור השירות לתושב חיברנו לפני כשנה את בית המוע
ימים בשבוע לכל פניה. בחודש מאי הרחבנו את  2שעות ביממה, 75לשעות העבודה. המטרה היא לתת מענה, 

המענה בהתאם. אם במחצית הראשונה של השנה היו כפלו הפניות ו. בכך הוכל המחלקותהשירות וחיברנו את 
, מספר הפניות במהלך הערב והלילה הוכפל. תושבים המתקשרים שמאזפניות בממוצע בחודש, הרי  001כ 

 למחלקות השונות נענים על ידי המוקד שמקבל את ההודעות ומפנה אותן לטיפול בהתאם לדחיפות ולצורך.
 

 שריחופשה מרוכזת בחגי ת
, ט' בתשריבערב יום הכיפורים,  שהחלה לחופשה מרוכזתיוצאת המועצה לרגל החגים הבאים עלינו לטובה, 

 באוקטובר. 3, לעבודה ביום שלישי נחזור באוקטובר(. 0)ה  תשרי,כ"ב  ,יום שנילעד בספטמבר( ו 70)
 שעות. 75הפועל לשירותכם  10-0011212להתקשר למוקד המועצה כמובן במקרה הצורך ניתן 

 , לסייר השדות, צחי ירושלמי 101-0200017נתן בר  לקב"ט המועצה להתקשר:  ישדחופים אירועים ב
 .101-0773220 וכן למנהל התפעול, יוסי שיש  101-0705220

"את הדברים הטובים והיפים ביותר בעולם אי אפשר לראות וגם לא למשש, יש להרגיש אותם בלב..." 
 )הלן קלר(

  ,10-0011212, טל': 23020, ד.נ. שיקמים, מיקוד יואבאזורית המועצה הע"י  כשירות לתושבים לחההודעה זו נש
 etiva@yoav.org.ilלכתובת  ע"י שליחת הודעת הנך רשאי, בכל עת, להודיע שאינך מעוניין לקבל פרסום זה 

 בפייסבוק חפשו אותנו גם אתר המועצה

http://www.yoav.org.il/image/users/150658/ftp/my_files/eti/%D7%A0%D7%94%D7%9C%D7%99%20%D7%94%D7%A8%D7%A9%D7%9E%D7%94.jpg?id=10514625
http://www.yoav.org.il/image/users/150658/ftp/my_files/eti/%D7%A7%D7%A8%D7%99%D7%98%D7%A8%D7%99%D7%95%D7%A0%D7%99%D7%9D%20%D7%9C%D7%A7%D7%91%D7%9C%D7%AA%20%D7%94%D7%A0%D7%97%D7%95%D7%AA.pdf?id=10780353
http://www.yoav.org.il/150658/%D7%9E%D7%93%D7%99%D7%A0%D7%99%D7%95%D7%AA-%D7%94%D7%94%D7%A0%D7%97%D7%95%D7%AA-%D7%91%D7%97%D7%99%D7%A0%D7%95%D7%9A-%D7%94%D7%A1%D7%91%D7%A8-%D7%95%D7%98%D7%95%D7%A4%D7%A1
http://www.yoav.org.il/150658/%D7%95%D7%A2%D7%93%D7%AA-%D7%94%D7%A0%D7%97%D7%95%D7%AA-%D7%91%D7%90%D7%A8%D7%A0%D7%95%D7%A0%D7%94
http://www.yoav.org.il/150658/%D7%90%D7%AA%D7%99-1
http://www.yoav.org.il/150658/%D7%9E%D7%95%D7%A4%D7%A2%D7%99%D7%9D
http://www.yoav.org.il/150658/%d7%a6%d7%a8%d7%95-%d7%a7%d7%a9%d7%a8-1-1-1-1-1
mailto:etiva@yoav.org.il
http://www.yoav.org.il/
http://www.yoav.org.il/
http://www.facebook.com/moatzayoav

