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 שגרה דרוכה
 נכון לכתיבת שורות אלה, אצלנו נמשכת השגרה. נקווה להמשיך בה ללא הפרעה. 

 פנינוערכנו ריענון של כל גורמי החירום במועצה, מטה מל"ח ו כינסנו אתמשרד להגנת העורף נחיית הבה
, בלי קשר רכם, לפני מס' שבועותמקלטים ציבוריים. להזכיהדגש על מוכנות בקשה לשים ב לצוותים בישובים

מתושבי יואב מצוידים  07%למעלה מ ש היא ההערכה .נו מבצע נוסף של חלוקת ערכות מגןערכ לאירועים,
הפתוחות  נות  החלוקהלתחניתן לפנות   .המדינה לא פותחת תחנות באזורינו בתוקף. בשלב זהמסכות מגן ב

  בדף הפייסבוק של הפיקוד.או  באתר פיקוד העורףבמרכז הארץ ובצפונה. בכל מקרה מידע והנחיות כלליות 
 

 שנה טובה לתלמידים
 מוסדות החינוך השונים.פקדו את ילדים  0777-כטובה ואני שמחה לבשר כי שנת הלימודים נפתחה באווירה 

 בבתי הספר היסודיים שלנו וכן בתיכון. יםדומ יםפעוטות ומספר 077-כ בגיל הרך
למידה מוצלחת  שגרה שמחה לילדים עם .החוגים ופעילויות המתנ"סהשבוע התחלנו להפעיל גם את מערך 

 .ומשמעותית
 

 רבלחיצת כפתו בנייה
 של הועדה המקומית לתכנון ולבניה ביואב. באתר תוכלו באופן קל אתר האינטרנטויר ובשעה טובה עלה לא

ונגיש למצוא מידע רב הנוגע לבנייה בשטחי המועצה. תוכלו לאתר מידע הנוגע לכם ישירות, כגון מפות 
בל משוב כדי לשפר את נשמח לקיתור בקשות, אישורים, תעריפי אגרות וכד'. תב"ע, אתכניות מעודכנות, 

 . והאתר ועדהוה"חבלי הלידה" של 
 

 רפואה שלמה
בשעות לא שגרתיות. ל רפואי טיפוצורך בשל במקרה על שירות חשוב לתושבי המועצה  כןאני מבקשת לעד

  .הפתוחה כל הלילה , לרפואה דחופה"טרם"מרפאת המיון השירות ניתן ב
 קופותמשרתת את מבוטחי כל ו )ליד ה"שופרסל"( , בקריית גת30ממוקמת ברח' דרך הדרום המרפאה, 

או  בקישור זה הפניה לבית החולים. שעות הפתיחה ומידע נוסף מופעים גםבמידת הצורך ניתנת . החולים
 . 3900-927-927 במס' הטלפון:

 שלא נזדקק. ₪. 00השבוע נדרשת השתתפות עצמית של  השירות חינם ובאמצע-בימי שישי ושבת
 

 הנצחה רשמי אתר -ותומר גבעת תום
וחברים נוספים  של חגית ויואב קידר הודות לפועלם ורצונם העזהפינה הקסומה על הגבעה מול נגבה נשמרת 

אחרונה נספי האסון קיבלו ל 00וכל  תום כיתאיןבנם וחברו תומר שפועלים להנצחת , . ההוריםמהקיבוץ
כאתר הנצחה רשמי ע"י משרד  "גבעת תום ותומר" ה הוקרה והכרה של המדינה. לאחר שנים רבות, הוכר

אני מברכת על הצטרפות  המקום. אחזקתלצחה, אישר סיוע כספי האגף להנ -ןהפנים. גם משרד הביטחו
ה להמשיך במפעל ההנצחה החשוב. הגבעה הפכה בשנים האחרונות המדינה שתסייע בדרכה לבית נגב

 מרחבי הארץ.וכן של אנשים פרטיים קבוצות וארגונים סיורי מורשת של  , אזוריים תרבות מפגשילמוקד של 
 כך ראוי. אני מאמינה כי עכשיו יורחבו המעגלים ומפעל ההנצחה ימשיך ויגדל.

 
 3302 נערכים ל

אבל כבר עכשיו אנחנו נערכים לקראת תכניות העבודה לשנה האזרחית הבאה.  אמנם השנה העברית בפתח,
 . 2732במהלך את כלל העובדים והמחלקות יעדים המרכזיים שינחו עדכנה בתמליאת המועצה ה
פיתוח הכלכלי והגדלת מקורות ההכנסה של המועצה. בתחום ההנדסה נבסס את ועדת נמשיך להתמקד ב

בנושא הקיימות והסביבה נתמקד ציבור. יות בינוי במוסדות החינוך והתכנ התכנון המקומית לצד קידום
י נפעל לפרסום סל בתחום הקהילת. ות חינוכיתהעמקת הפרדת הפסולת, הסברה ופעילבהסדרת חוקי עזר, 

דרכי התקשורת בין המועצה, לישובים ולתושבים יורחבו ונפעל להקמת יחידה לפיתוח  ן. שירותים מעודכ
נון אסטרטגי. קהילתי ותכ  

וץ עלינו לבחון קיצה אנחנו נדרשים ל"הידוק החגורה" באופן משמעותי. כי השנ הזכיריחד עם זה, חשוב ל
עלינו להתאים ולשקול בכובד ים את שאיפתנו לסל השירותים ובמספר תחומים. תקבולי המועצה אינם תואמ

 ראש, תוך צמצום, התייעלות והתאמת התכניות למציאות.
 
 

http://www.oref.org.il/901-12426-he/Pakar.aspx
http://www.oref.org.il/
https://www.facebook.com/pikudhaoref
http://yov.bartech-net.co.il/
http://www.terem.com/%D7%9E%D7%A8%D7%A4%D7%90%D7%95%D7%AA-%D7%98%D7%A8%D7%9D/%D7%A7%D7%A8%D7%99%D7%AA-%D7%92%D7%AA
http://www.terem.com/%D7%9E%D7%A8%D7%A4%D7%90%D7%95%D7%AA-%D7%98%D7%A8%D7%9D/%D7%A7%D7%A8%D7%99%D7%AA-%D7%92%D7%AA
http://www.tom-tomer.org.il/


  

 
 ועדת חינוך

 תכניות חינוכיות ועוד., שכולל קידום תכניות בנייהבתחום החינוך המרכזיים לשנה החדשה הוא אחד היעדים 
לצד זה, לאחר שנים, אנחנו מקימים מחדש את ועדת החינוך של המועצה שתעסוק בשאלות אסטרטגיות 

ספר ממליאת המועצה, מנהלות בתי הת החינוך. יושבים בוועדה נציגי ציבור, נבחרי ציבור והקשורות במערכ
 מדיניות.  בחינה של נושאים שדורשים הרחבה אובועובדי המועצה. הועדה תעסוק 

 

 גאווה לכולנו -ליופי סגולה
במסגרת התחרות  . הפרס,תם בחמישה כוכבי יופיעל זכיי ה פותחים את השנה בבשורה חגיגיתתושבי סגול
הוא שכיית חמדה אמיתית, הודות לאנשי המושב שתורמים  סגולה . 2730, לשנת לישראל"  "קריה יפה

. סביבת המגורים הנעימה ובכך זוכים מדי שנה בכוכבי היופי ובהוקרה מזמנם, מכישוריהם ומהאנרגיות שלהם
המועצה, מסייעת  .וזו ההוכחה והמטופחת היא חלק מהתפיסה כי איכות החיים תורמת רבות לחוסן הקהילתי

 ה.ילעידוד המשך העשי₪  9777בכך וכנהוג, במידה והישוב זוכה, מעבירה סכום של  ליישובים המעוניינים
שוב. התגובות היו אוהדות. נמתין כפר הרי"ף וערך סיור בימושב בראשית השבוע הגיע צוות השופטים גם ל

 גם שם. תוצאות ונעדכן בהמשך מה טיבה של הזכייהל
 

 מינוי רבנים
ודד ממשרד הדתות על רפורמה המתגבשת במשרד, שבעזרת השם, לפני מספר שבועות קיבלנו מסר מע

תסדיר את נושא התקנים ומינוי הרבנים בהתיישבות העובדת. הצורך ברב  מקומי שיהיה מנהיג רוחני מחד 
ומעניק שירותי דת מאידך עולה במיוחד בישובים ורדון, סגולה ונחלה. משרת הרב היישובי אינה מאוישת  

לספק עמר שנעתר, בהתנדבות,  משה שלמה רצון, זצ"ל. במושב כפר הרי"ף מכהן הרבמאז פטירתו של הרב 
 המועצה. שירותי דת לתושבי

למשרת רב רב המועצה ותקן  -עת בקשתנו הרשמית לתקני הרבניםעל שולחנו של שר הדתות, יושבת כ
ר אפשות בחיוב ענההבקשה תכי  נחלה, ורדון וסגולה. התקנים והמינוי הם במימון משרד הדתות ואני מקווהל

 .שירותי דת נאותים
 

 שליחים צעירים
בארצות  -( של הסוכנות היהודית מעבר לים2732בימים אלה נפתחת ההרשמה להדרכה במחנות הקיץ )

  .מיוחדת במינהיה וומובטחת ח הקבלה.תנאי המיונים ועל כאן הפרטים . הברית ובקנדה
 

 מועדים לשמחה ולמנוחה
 -. במקרים דחופים ניתן כמובן לפנות לנתן בר קב"ט המועצהבמהלך חג הסוכותמשרדי המועצה יהיו סגורים 

שעות  22גם מוקד המועצה זמין לפניות . 797-9232003 -ולצחי ירושלמי סייר השדות 797-9033372
 . 73-3977070: ומספרו ביממה

 החגים. ניפגש לאחר ,אצא גם אני לחופשה משפחתית קצרה ול המועד סוכותחב
 

ה. ּה ְלטֹובָּ ֹּאת וְֶאת כָּל ִמינֵי ְתבּוָאתָּ נָּה ַהז ֵלינּו יְיָּ ֱאֹלֵהינּו ֶאת ַהשָּ ֵרְך עָּ  "בָּ
נִים ַהּטֹובֹות". ֵרְך ְשנֵָּתנּו ַכשָּ ה, וְַשְבֵענּו ִמּטּוֶבָך, ּובָּ מָּ ֲאדָּ כָּה ַעל ְפנֵי הָּ  וְֵתן ְברָּ

 
 

 בברכת חג שמח, שלכם,
 הרכבי-דר' מטי צרפתי       

 ראש המועצה האזורית יואב
matti@yoav.org.il;   www.yoav.org.il 

      792-9696033  73-3977072 
 
 
 
 
 

 , 73-3977070, טל': 00309הודעה זו נשלחה כשירות לתושבים ע"י המועצה האזורית יואב, ד.נ. שיקמים, מיקוד 
 etiva@yoav.org.il הנך רשאי, בכל עת, להודיע שאינך מעוניין לקבל פרסום זה ע"י שליחת הודעת לכתובת 

  ב חפשו אותנו גם אתר המועצה

http://sfile.f-static.com/image/users/150658/ftp/my_files/%D7%A1%D7%95%D7%9B%D7%A0%D7%95%D7%AA.pdf?id=13286624
http://sfile.f-static.com/image/users/150658/ftp/my_files/%D7%97%D7%92%D7%99%D7%9D-1.jpg?id=13253309
mailto:matti@yoav.org.il
mailto:matti@yoav.org.il
http://www.yoav.org.il/
mailto:etiva@yoav.org.il
http://www.yoav.org.il/
http://www.yoav.org.il/
http://www.facebook.com/moatzayoav

