
  

      3102נובמבר  01 ראשון יום                                                                                                   
 מתנגדים - דלילה

דלילה. הודות הפסולת והבוצה אתר הבלתי חוקית בפעילות הנגד מאבק מנהלת המועצה, מזה שנתיים 
. לשמחתנו החל וסביבתיים ם תברואתייםלסגירת האתר שגרם למפגעי הביאללחץ שהפעלנו הצלחנו ל

 מחודש מרץ השנה, האתר אינו קולט פסולת. 
עם המועצה האזורית מטה יהודה לפתוח את המקום מחדש  בשיתוף, הפסולת אתרמאז, פועלים בעלי 

 ,תוך התחייבות לשמירה על תקנים שימנעו מפגעים. מנגד, אנחנו ממשיכים ,לקליטת פסולת ובוצה
 בהתנגדות לעצם הכשרת אתר הפסולת. דים, כפר מנחם ורבבשיתוף 

תכנית ל התנגדותה הרשמיתבשבוע שעבר הגישה המועצה לוועדה לתכנון ולבניה במחוז ירושלים את 
הגישה כביש למחוז דרום להכשרת  נוספת התנגדותהגשנו במקביל  שמטרתה הכשרה חוקית של האתר.

 .האזורית יואב בשטח השיפוט של המועצה אמור לעבורש
הגישו רפו למאבק באופן אקטיבי וגם הם הישובים שהושפעו ממפגעי האתר, כפר מנחם ורבדים, הצט

 .למחוז ירושלים תנגדותםה
 

 פיקוח על הילודה – ובחחתולי ר
. המבצע, במימון מלא של עיקור וסירוס של חתולי הרחובבסוף החודש פותחת המועצה במבצע של 

רית, יוצא לדרך במטרה להפחית את הריבוי הטבעי של החתולים. המועצה ובאמצעות המחלקה הווטרינ
ואף תסייע בשיפור ביישובים תמנע מפגעים תברואתיים וסביבתיים  הפיקוח על אוכלוסיית חתולי הרחוב

 .איכות חייהם של דרי הרחוב
הווטרינרי השירות  צוותיוחזרו על ידי יאספו ואף , נגד כלבת ויחוסנו שינותחוחשוב לציין כי החתולים 

לסביבתם. תושבים המעוניינים לסייע במבצע או להודיע על ריכוז של חתולי רחוב בסביבתם הקרובה 
 ._vet@yahoo.comvadim, 0059058-50:  'טרינר המועצה, דר' ואדים איסקוביץויכולים לפנות לו

 בעלי החתולים הביתיים מתבקשים בתקופה זו להחזיקם בחצר הבית ולסמנם בקולר זוהר. -חשוב
 

 כלבי הבית
שעה המדויקת, היישובים. פרטים על המיקום והשבוע במרבית השייערך שימו לב למבצע חיסון הכלבים 

 בהמשך יפורסמו המועדים לחיסון בשאר הישובים.  כאן.
 

 אתגרים משפחתיים
משפחות חד תיים במועצה ופורום הנשים בליווי עוסקת המחלקה לשירותים חבר בשנתיים האחרונות

לים להתמודדות עם האתגרים הוריות בתחומים מגוונים. התכניות השונות התמקדו באיתור צרכים ומתן כ
 המיוחדים המאפיינים את המסגרת המשפחתית. 

 המיועדתקבוצה תהליכית  מפגשים, של 50במפגש ראשון מתוך את המשתתפים ברכתי  בשבוע שעבר
מונחית ע"י שתי עובדות סוציאליות ו אינטימי נפגשת בפורום ההקבוצ להורים במשפחות חד הוריות.

ויטל מור עו"ס ומנחת קבוצות, וענת רוטשילד פרנקו עו"ס ר מהמחלקה לשירותים חברתיים במועצה:
 ומטפלת זוגית ומשפחתית.

 

 מפעילים קשרים
בישראל  המקומיות לאחרונה נבחרתי ע"י מרכז השלטון המקומי לתפקיד הנציגה הרשמית של הרשויות

לקדם  שתפקידו  CEMR ((Council of European Municipalities and Regions בארגון הבינלאומי:
 את קשרי החוץ של הרשויות בישראל עם רשויות מקומיות באירופה.

את האתגרים  פניהןב וץ במרכז השלטון המקומי ופרשנוי חת היחידה לקשרעם נציגֹו לאחרונה אף נפגשנו
 . של המועצה והישובים  ותכניות הפיתוח העתידיות

שלטון המקומי ומועצה אזורית יואב מרכז המועצות האזורית מהדק את ממשקי העבודה שלו עם מרכז ה
צטרפות לפיילוט של שיתופי הפעולה. בקרוב נלמד על משמעויות הארגון ועל כל הראשונות שמ היא אחת

  מה שניתן לעשות על מנת לקדם את קשרי המועצות האזוריות וכמובן של המועצה האזורית יואב.
 

 בין לאומיכרטיס הטבות 
הנות מהטבות והנחות י, נצלו את האפשרות ל26, גברים מעל 26נשים מעל גיל  -תושבים ותיקים

 משמעותיות בטיולים ובביקורים בחו"ל. כרטיס גמלאי בינלאומי, מונפק לכל אזרח ותיק ללא תשלום. 
. הכרטיס 8840*הטלפון ובמספר  www.vatikim.gov.ilפנו למשרד לאזרחים ותיקים באתר האינטרנט 

  נשלח בדואר בתוך כשלושה שבועות.
 50-0055660למעוניינים, ניתן לקבל סיוע מליאת זוסמן, במחלקת הוותיקים במתנ"ס: 
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 חינוך קיבוצי
כל העוסקים ם עלפגישת היכרות  אלינו בשבוע שעברעה הקיבוצית הגיעה מחלקת החינוך של התנו

 . שוביםוביי במועצה בחינוך
הכרה פועלת כעת מול משרד התמ"ת לקבלת ו הקיבוצית עוסקת בשינויים ארגוניים התבשרנו כי התנועה

, . מהלך זה, תוך שמירה על הייחודיותכארגון רשמי המפעיל מוסדות חינוך לגיל הרך, כדוגמת ויצו ונעמ"ת
 . מערכות החינוך המקומיות האיכויות של לסייע לנו בשימור יכול אם יצא לפועל,

 רכים של קהילה מאוחדת וסולידרית.והשמירה על ע רים התרשמו מהעשייה החינוכית ביואבהמבק
 

 סדר בניקיון
הגבוהות שהמועצה סופגת קבע גם  העלויות נוכחבשטח המועצה פועלים עסקים רבים ובהיקפים מגוונים. 

 .הכללית לארנונה מעבר מעסקים  נוסף תשלום לגבות תורשאי תוהמקומי תיוהרשו כי העליון המשפט בית
לאחרונה החליטה מליאת המועצה לאשר הסדרה של פינוי הפסולת מבתי העסק. השינוי יפחית את 

יות ולהקטין את היקפי יצור עודד את העסקים לקחת אחרהפינוי וההטמנה של המועצה מחד וי הוצאות
 בפסולת המיוצרת כתוצאה מהפעילות העסקית, תהיה על חשבון העסק.  וךהכרכל  האשפה.

חשוב לציין כי המועצה תמשיך לפנות מבתי העסק את הפסולת המכונה "פסולת מטבח", הנאספת מעצם 
 בעסקים קטנים בהם הפסולת זניחה לא תוטל האחריות האמורה.שהות העובדים במקום העבודה. 
 בעסקים הגדולים שיוכלו להסתייע במערך הפינוי שמפעילה המועצה.המהלך המשמעותי יהיה בעיקר 

ההסדר החדש הוא בהתאם לתהליך ארוך שנערך על ידי אנשי מקצוע בתחום התכנון הסביבתי ובכפוף 
 ליעוץ משפטי. מליאת המועצה אישרה בשבוע שעבר את המהלך והנחתה את המועצה להתחיל ביישומה.

 
  עד הבית -תחבורה ציבורית

ותיקים, אזרחים  -ת המאפשרות ניידות, אבל לא לכולםרטיומרבית תושבי יואב יש כיום מכוניות פל
עלי רמת נגישות נמוכה חלק מהישובים שלנו ב. נזקקים לתחבורה הציבורית בני נוער ואחרים, צעירים

י וקועמים ביום התחבורה מפעיל בשנה האחרונה מספר פמשרד  וממוקמים במרחק קילומטרים מהכביש.
 ישובים.וברים ביעו וטובוס שיוצאים וחוזרים מבית שמשא

 ת גת ובחזרה.יומגיע לקרי , שיוצא מבית שמש, עובר גם בבית ניר ובגל און68למשל קו 
ים את המסלול ייוצא גם הוא מבית שמש ועובר בישובים שבדרך, ביניהם כפר מנחם וכפר הריף ומס 62קו 

הנסיעה ניתן למצוא באתר  פעמים ביום. פרטים נוספים על שעות 2ים ביישוב יםעוברקוים אלה  בקסטינה.
 ים.והמפעילה את הקו סופר בוסהאינטרנט של חברת 

שיוצא מבית שמש, נכנס לבית גוברין, בדרכו לקרית גת. האוטובוס  55בחודשים האחרונים נוסף גם קו 
  "י חברת אגד תעבורה.מופעל ע

 גם אם מעט תושבים נזקקים לשירותים אלה, חשוב לדעת על קיומם.
 

"יש מוזיקה באוויר, היא סובבת אותנו, העולם מלא אותה. כל אחד יכול לקחת ממנה כמה שהוא צריך" 
 )אדוארד אלגר(

 

 שלכם,
 הרכבי-דר' מטי צרפתי       

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

www.yoav.org.il 
      508-0202250  50-0055656 

 
 , 50-0055656, טל': 69020הודעה זו נשלחה כשירות לתושבים ע"י המועצה האזורית יואב, ד.נ. שיקמים, מיקוד 

 etiva@yoav.org.il דיע שאינך מעוניין לקבל פרסום זה ע"י שליחת הודעת לכתובתהנך רשאי, בכל עת, להו 

  ב  חפשו אותנו גם אתר המועצה
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