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 חתימה טובה
בשעה טובה ומוצלחת זה קרה, שר הפנים חתם על כל האישורים והועדה המקומית והעצמאית לתכנון ובניה 

התכנסה הישיבה החגיגית בשבוע שעבר . הרצל אלעניאינג' המועצה,  סבהובלתו של מהנד ביואב יצאה לדרך
 תיקים שהמתינו להיתרים ולקידום.דה וכבר צללה לעבודה ודנה בשל הוע והראשונה

 בית הספר "האלה".  שלאני שמחה לדווח כי כיושבת ראש הועדה, היתר הבניה הראשון עליו חתמתי, הוא 
  ה לדרך עצמאית תסייע לנו בפיתוח האזור ובקידום התכניות בקצב מהיר ובאיכות גבוהה.אני מאמינה שהיציא

פרטים על שעות הקבלה  בקרוב יעלה לאוויר אתר האינטרנט של הועדה ובו מידע מפורט בנושאי תכנון ובניה.
ה המורחבת שלנו הכוללת גם חשוב לציין כי משרדי הועדה מצטרפים למחלקת ההנדס .באתר המועצהשל הועדה, 

החברה הכלכלית, רישוי העסקים, עמותת התיירות ופיתוח היזמות,  מחלקת ההנדסה,גם תשתיות. בינוי ופיתוח 
 שירות טוב וזמין.למחודש המשותף וה במתחם נמצאים כעת

 
 הישג חשוב בדרכים !

יענות לדרישתנו ולהעביר לאומית לדרכים )מע"צ( שהחליטה להנו השבוע מהחברה הבשורה חשובה קיבל
ית גת. המשמעות היא אחזקה שוטפת של יהמחבר בין קיבוץ גת לקר ביטחוני-הנופי לאחריותה את הכביש

 המחברת בין היישובים גת, גלאון, בית ניר וקריית גת. בדרך חשובה זו, עובדה שתגביר את הבטיחות הכביש
שנתיים האחרונות פניתי אין ספור פעמים בדרישה לגורמים השונים במשרד התחבורה להעברת האחריות ב

עשרות בערר שהגשנו ובעוד ההחלטה התקבלה לאחר שוועדת חריגים בינמשרדית דנה למע"צ. לשמחתי, 
 פניות של רשויות מקומיות ברחבי הארץ. 

 
 ועוד בדרכים

המחבר את נחלה, סגולה  2552לכביש הגישה  ,ולל הוספת שולייםעבודות השיפוץ והסלילה, כ הסתיימו
בחודשים הקרובים ישוקמו כבישי וורדון. גם כאן העבודות מבוצעות במסגרת ההסכם בין המועצה לבין מע"צ. 

 .הגישה לישובים כפר הרי"ף וכפר מנחם
   כניסה למושב סגולה.את קטע הכביש בהמועצה  שיקמהבמקביל, 

 
 מןהנהג שלנו חבר

. מחלקת התחבורה ורכזי ילדים מדי יום 3311יסיעו בשנת הלימודים הקרובה כ שלנו נהגי האוטובוסים 
 כשבועייםלפני  הבטיחות בבתי הספר משקיעים במהלך כל השנה בהכשרות והשתלמויות בנושא הבטיחות. 

צבי לחץ, יחסי דדות במ, תקנות התעבורה, התמונוספת בנושא בטיחותהשתלמות מקצועית  ערכו הנהגים
 שימו לב ללוח ההסעות המעודכן. -. הנהגים שלנו ערוכים לפתיחת השנה אנוש ועוד

 
 שעת כושר בצפית

התיכון וכן את האולם שמשרת את תלמידי  .ושיקום אולם הספורט בצפיתוץ של שיפ ובימים אלה אנו בעיצומ
, הוספת שירותי כוללת איטוםש משמעותית הקבוצות התחרותיות בכדור סל ובכדור עף עובר מתיחת פנים

 ₪. 051,111 -עלות הפרויקט כ ועוד., החלפת דלתות העי, צבנכים
 

 לתשומת לב הסטודנטים 
מלגות לסטודנטים ויוצרים, תושבי יואב. מדי שנה  01ב חגיגי ובו הענקנו כמעט לפני כשבועיים התכנסנו לער

הוא היצירה ו ההשכלה עידודעבור מלגות לסטודנטים ואמנים מקומיים. ₪  851,111משקיעה המועצה כ 
לאקדמיה משמשים עוגן מרכזי  הצעירים שיוצאים .אזורבחיזוק הקשר של התושבים לואמצעי חשוב בטיפוח 

בכל לפעול תרומתם משמעותית הרבה יותר בשעה שהם נרתמים  אך מסייעים להםאמנם . אנחנו יואבב
  מתמי"ד.להתגייסות בחוגים למבוגרים ובבחינוך, בחינוך החברתי, . תחומי הקהילה

פרטים על המלגה באתר לשנה הקרובה,  לסטודנטים שימו לב, יצאנו לדרך עם מלגת הלימודים החדשה
 בהצלחה באוגוסט. 31. מועד אחרון להגשה בסוף חודש זה, המועצה
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 המשך המימון – הבעת אמון
תכנית הייחודית "תעסוקה הבעת אמון והערכה קיבלנו ממשרד הרווחה שהאריך בשנה נוספת את מימון ה

. השותפות מועצותמחלקות הרווחה בובשיתוף  מעבריםפועלת באמצעות שזוכה להצלחה . התכנית לרווחה"
ן אחד מבני הזוג איננו מועסק ומעוניינות לשפר את הכנסתם וללמוד כיצד התכנית מיועדת למשפחות בה

בודה בליווי ובסיוע צוות לנהל נכון את התקציב המשפחתי. בני המשפחה רוכשים כלים להשתלבות בעולם הע
 להתקדם להתפתח.רבים כלים הם כי התכנית נתנה ל מדווחות ןחלק, משפחות 21 עד כה השתתפו מקצועי.
 העובדות הסוציאליות ביישובים שותפות לאיתור המשפחות. .גיוס המחזור החדשהפרטים ל ורסמויפבקרוב 

 
 קרקע יציבה

נמשכות פגישות העבודה עם שרי הממשלה הרלוונטיים. לאחרונה הגעתי, ביחד עם חבריי, ראשי מועצות 
הבוערים של המגזר אזוריות נוספות, למשרדו של שר החקלאות יאיר שמיר. העלינו בפניו את הנושאים 

הסדרת הפסולת החקלאית ברמה התקנות החדשות של רשות המים, תיישבות העובדת כגון החקלאי והה
 . הלאומית

 .בישראלקידום וטיפוח החקלאות את הקשר עם השר הלומד את גודל המשימה לחשוב מאוד לקדם 

 
 איחוד לשכות משרד הבריאותל מתנגדים

רד הבריאות לערוך שינוי ארגוני במחוזות המשרד, לבטל את הלשכה לאחרונה נודע לנו כי בכוונת מש
באשקלון ולאחד אותה עם הלשכה בבאר שבע. ביחד עם שמונה ראשי רשויות נוספים, שלחנו בשבוע שעבר 

מהעובדה שהמהלך צפוי לפגוע בשירותי הבריאות והפיקוח  הבענו את דאגתנומכתב, לשרת הבריאות ובו 
 הרפואי של תושבי האזור. קראנו לה לשקול מחדש את ההחלטה ולפעול לביטולה.

 
 נקי וגם שמח חג 

מהישובים  לפעילות מוגברת של פינוי הפסולת ומתארגנת לימי החג הארוכים מחלקת התברואה נערכת
 . המרובותעקב שעות הפעילות שתתכן אי נוחות  מראש מתנצלים עללקראת חגי תשרי. 

 
 חוזרים לספסל הלימודים

 .החדשה תשע"דשנת הלימודים זהו, כמעט והסתיימה החופשה הגדולה ובעוד כמה ימים נפתחת 
אני מקווה שבמהלך השבועות האחרונים הילדים נחו, נהנו, בילו הקייטנות של המועצה והיישובים הסתיימו ו

לחזור לחברים, למחנכים ולמסגרת.  העת ההגיעזמן איכות עם ההורים וכעת הם מלאים באנרגיות חדשות. 
מאוד במהלך החופשה שלהם ודאג לשיפוצים, כשהם ישובו לבית הספר הם יגלו שמישהו עבד קשה 

 . וחברתייםפרויקטים חינוכיים תכניות לימודים,  הצוותים החינוכיים עמלו על. מבנים חדשים וכד'פורים, שי
אתם חלק משמעותי בהישגים בפגישה שערכתי עם המורים שמתכוננים במרץ לשנה הקרובה, אמרתי : "

שתמשיכו ללמד, אבל גם לחנך לדרך ארץ ולערכים, לאהבת הארץ הנאים, ברמת החינוך הטובה וַבהצלחה. 
 ". חיזוק הקשר של הילדים לאזור שלנוו

ים אאחל חזרה מהירה וברוכה להור ולמידה ברצון.ב שנת לימודים משמעותית מאחלת לתלמידי יואאני 
 עד לחגים.לשגרה...

 

 מרווה קולינס" , בתוך כל תלמיד נצור ילד מבריק"
 

 שלכם,
 הרכבי-דר' מטי צרפתי       

 עצה האזורית יואבראש המו
matti@yoav.org.il;   www.yoav.org.il 

      150-5656281  11-1511013 

 
 
 
 

  ,11-1511010, טל': 03125נ. שיקמים, מיקוד , ד.יואבאזורית המועצה הע"י  כשירות לתושבים הודעה זו נשלחה
 etiva@yoav.org.il ע"י שליחת הודעת לכתובת הנך רשאי, בכל עת, להודיע שאינך מעוניין לקבל פרסום זה 

  ב חפשו אותנו גם אתר המועצה
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