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!לאמחליפיםאתהירוקבשחור

 בחצר הבית שלנו. שעשויה להתחולל אם יאושר הניסוי לכריית פצלי שמן באזור, אנחנו נהיה עדים לדרמה 
אסור לנו  באזור בית גוברין.השמן במעבה הקרקע,  לאשר הפקה מסחרית של נפט מפצלי הממשלה עלולה

, הדרך להפקה המסחרית תהיה קצרה והמרחבים הירוקים שלנו פיילוטלתת יד למהלך זה. אם יאושר ה
 32:22בינואר בשעה  32ה  יום חמישי,אני קוראת לכולם לקחת חלק במאבק החשוב וב יהפכו לשחורים.

ההכרחי,   בהשתתפות מובילי מטה המאבק שיציגו את כל המידע בקיבוץ בית גוברין כנס תושביםנקיים 
  לרבות הסכנות והנזקים לאזור שלנו.

 רשויות התכנוןן הקריטית שבה חייבים להתגייס ולהתנגד. לעמוד ביחד מול תושבי יואב הגענו לנקודת הזמ
לא  ה תהיה בלתי ניתנת לערעור ולכן חייבים להתגייס ולהשפיע עכשיו!טהחלההניסוי.  את אישורולמנוע 

 מחליפים את הירוק בשחור!
 

 השכפ"ץשלנו
ישובים כפריים על כל גבולות  273 -תקצוב למרכיבי הביטחון להפיקוד העורף הודיע לאחרונה על ביטול 

מעבר לגבול.  פליליתחבלנית או המדינה. חלקם בלב אוכלוסייה עוינת ואחרים מהווים חיץ מפני פעילות 
 הגדר שלנו, בית גוברין ובית ניר. יישובישני החלטה זו כללה את 

והתרענו כי מיקומם הייחודי של שני הישובים החלטנו שלא לקבל את רוע הגזרה ופנינו לשר הביטחון 
מחייב תקצוב של אמצעי מיגון הכרחיים. מחלקת הביטחון לקחה את נציגי פקוד העורף לשטח כדי 

 ראות מקרוב כמה חשובה האבטחה בישובים אלה.הל
, הם "השכפ"ץ של בית גוברין ובית נירהצליח. צה"ל מבין כי  , הלחץ שהפעלנובעניין זה אני אשת בשורה

משמעותית לשמירה על קו התפר. בהודעה שקיבלתי מפיקוד העורף עולה כי גם השנה  ותורמיםהאזור" 
נמשיך לקבל את מרבית התקציב החיוני למרכיבי הביטחון לשני היישובים. עדיין מוקדם לשמוח בכל הנוגע 

להמשך התקצוב בשנים הבאות.
 

עושיםעסק
במועדון בקיבוץ גת.  בינואר( 32שני ) אתמולמועדון העסקים של יואב חזר לפעילות במפגש שנערך 

מטרת ה"מועדון" היא לחזק את ההכרות בין היזמים ובעלי העסקים מהאזור, לקדם שיתופי פעולה 
בהרצאה מרתקת בנושא שיווק השתתפו יזמי האזור ובהמשך נערכה  ולהעניק כלים למינוף העסק.

 לאור בחודשיים הקרובים ותחולק לכל בית אב.לצאת  צפויהמה לחוברת העסקים של יואב שהרש
יזמות הינה תחום דינמי ומשתנה והמיפוי המחודש יסייע בעדכון הפרטים, ביצירת ערוץ תקשורת זמין 

למילוי גם אם אתם בטוחים שאנו מכירים אתכם הקדישו שתי דקות מזמנכם  -יזם/ת ובשיפור השירות. 
 yazam.yoav@sng.org.il. לפרטים נוספים, דר' יעל חן, רכזת יזמויות ועסקים קטנים, השאלון המצורף


 מצדיעיםלמדצ"ים

מצדיעים למדריכים הצעירים שמגלים יואב תנועת השומר הצעיר והמחלקה לילדים ולנוער במתנ"ס 
"תרומה" מוחלף   מחויבות אישית ומשקיעים שעות רבות בהדרכת בני הנוער. בתקופה שבה המושג

 לעתים במושגים אחרים יש מקום להוקיר ולהודות להם על ההשקעה והנכונות ולחזק את בחירתם.

 לאחד את כלל המדריכים לגוף משותף נועדהאירוע . באופן עצמאי ישוביבמהלך השנה כל צוות פועל ב
ץ מרחב יואב". בערב ההוקרה שנערך לאחרונה, קיבל כל מד"צ שי צנוע. במהלך הקי -"השומר הצעיר

  ובי המועצה.מתנועות הנוער והפועלים באופן עצמאי בייש ים"המדצלכלל תקיים המועצה אירוע הוקרה 


ליגהליגה

ללמוד בליגה של  וזכויום הלימודים המתוכנן מ"שבירת שגרה" של  (32.2)ג',  היוםנהנו ספורטאי צפית 
( לאולם הספורט 32.2הגדולים. קבוצת הכדורסל של הפועל חולון, מליגת העל כמובן, הגיעה הבוקר )יום ג' 

 בצפית.
ה שלנו 'החברחקים בליגת נוער איגוד הכדורסל ונערך משחק ידידות בין ה"חולונים" לבין נוער צפית שמש

המפגש נערך בחסות מפעל הפיס ומנהלת ליגת העל בכדורסל בפרויקט שבו שיחקו בספורטיביות. 
נפגשים שחקני קבוצות הליגה הבכירה בבתי ספר ברחבי הארץ במטרה לעודד אורח חיים בריא 

 מבחינתי ניצחנו ! -למרות פער קטן לטובת המקצוענים בסיום  ספורטיבי.ו
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החופשההגדולה
. החלטה זו 'ג-'לילדי כיתות א קיצור החופשה הגדולהלפני כחודשיים הודיעו שר האוצר ושר החינוך על 

ללא מסגרת.  שבועות ארוכיםשנותרים  ,המתגוררים בעיר ,הילדים והוריהםמתייחסת בעיקר למאות אלפי 
ענה מוצלח שמספקות מ יואב מתנ"סינוך חברתי ובמסגרות חברתיות של אנחנו התברכנו במערכות ח

אחרות. לאחרונה דנה ועדת החינוך של מרכז המועצות לחלק גדול מהחופשה, בדומה למועצות אזוריות 
אנחנו . את ההחלטה למסגרות שלנומנת לתת פרשנות להחלטה זו, כך שתתאים האזוריות בנושא, על 
 .הנחיות. פרטים מן הסתם יהיו בהמשךו מידעממתינים להבהרות, 



 לסטודנטיםמלגות
  ואר מים אלה פותח מפעל הפיס את ההרשמה לקבלת מלגות לסטודנטים הלומדים לתבי -מפעל הפיסמלגת  
  מותנית בפעילות של תרומה ו₪  22,222מלגה היא בגובה להשכלה גבוהה. ההמוסדות ראשון באחד מ 
 בפברואר. 2בינואר ומסתיימת ב  37נפתחת ב  באתר האינטרנט של מפעל הפיסלקהילה. ההרשמה  
  התנועה הקיבוצית וקרן המלגות ע"ש אברהם הרצפלד במרכז החקלאי מציעות  -מלגת התנועה הקיבוצית 
 , הלימוד בניהול ציבורי, כלכלהתחומי ב לתארים מתקדמיםמלגות לחברי קיבוץ ולממלאי תפקידים הלומדים  
 . בקובץ המצורף מטעם התנועה הקיבוצית ניתן להגיש מועמדות עד סוף החודש, הפרטים .ובחינוך 


איךאומריםעגבניהבערבית?

שיחה בגובה העיניים והיכרות פנים אל  -בבריסל בירת בלגיהחוויה מיוחדת הזדמנה לי בשבוע שעבר 
פנים עם שכנינו מעבר לגבול. הרקע למפגש הוא כנס לקידום החקלאות ופיתוח הכפר אליו הוזמנתי 

 כנציגת מרכז המועצות האזוריות. הנסיעה היא במימון ובארגון האיחוד האירופי.
ום החקלאות. ישראל הוזמנה כמשקיפה, כמי שיכולה האיחוד האירופי תומך במדינות אפריקה ואסיה בתח

לתרום מהידע וכשותפה לשיח האזורי גם בתחום החקלאות. פגשתי אנשים דומים לנו מאלג'יריה, תוניס, 
הרשות הפלסטינית, ירדן, מצרים, מרוקו ועוד. דווקא בשיחות הלא רשמיות הוסרו מחסומי הדעות 

להבנה שכולנו מעוניינים בפרנסה טובה ובכלכלה יציבה הקדומות והחשד הבסיסי. הגענו להסכמה ו
 שכוללת חקלאות איכותית.



מגדראומגזר?
האם הנשים ביואב הן מגזר הזקוק להתייחסות מיוחדת? האם יש צורך לייצר עבורנו מערך שירותים 

ובתחום מותאם? ברמה הארצית יש ללא ספק פערים גדולים בין גברים לנשים, למשל במעגלי ההשפעה 
התעסוקה והשכר. עדיין לא הזכרתי את התופעה הבלתי נתפסת של הדרת הנשים. אני חושבת שהנושא 

התפקידים  ותבהחלט שווה בדיקה ולמידה. לאחרונה הקמנו ביואב "מנהלת נשים" המשותף לממלא
פנה מליאה וכן נציגות של "פורום נשים" הפועל בהתנדבות. בראש הצוות עומדת ד, לחברות במועצה

רבינוביץ מנכלי"ת המועצה. בישיבה הראשונה של המנהלת זיהינו, באופן כללי, מעורבות של נשים 
מיפוי,  נקיים ראשוןב לבמעגלי ההשפעה השונים וכן פעילות רבה המיועדת לנשים  כמעט בכל תחום. בש

 בדיקה ולמידה של המציאות ביואב. 
 

עץהשדה
הירוק לא אדמה רוויה בגשמי ברכה.  סימן שלו בשבט ב"את טהשנה ציינו היישובים ומוסדות החינוך 

 באזור שלנו. והשקדיות ונדמה לי שיש למה לצפות  מכיוונם של מרבדי פרחי הבר מאחר לבוא
 

י,ִַאְרצ י,ְִבֹלֶבןְִשֵקד יָּה,י ִל ֵתְךִוֶמְרֲחֵביְִשדֹוַתי ְך,ִו יתִאֹות  ְִבזַֹהרִַחמָּ
י,ִהוא ירִנַָּתְתְִבפ  ָּה,ִוְש  י ירִַההֹודָּ גְבולֹוַתי ְךִש  יעֹוִַהְרֵחק,ִַהְרֵחקִמ  ִ)מרדכיִזעירא(.ְִלַהְשמ 



שלכם,
הרכבי-דר'מטיצרפתי

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

www.yoav.org.il 
      250-5656225   ;25-5522723 

 
 , 25-5522727, טל': 73525הודעה 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://news.walla.co.il/?w=/90/2698693
http://www.pais.co.il/Scholarships/Pages/One-year-scholarships.aspx
http://www.kibbutz.org.il/multimedia/sal/media/1982/f5_131231_milgot.jpg
mailto:matti@yoav.org.il
mailto:matti@yoav.org.il
http://www.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.google.co.il/imgres?hl=iw&sa=X&biw=1058&bih=456&tbm=isch&tbnid=rQ0RsTahu4owlM:&imgrefurl=http://www1.amalnet.k12.il/leaders/&docid=YWOLHVC2eIDDSM&imgurl=http://www1.amalnet.k12.il/leaders/PublishingImages/facebook_logo-300x300.png&w=300&h=300&ei=GW9AUcfTJ6nD0QXby4HIAQ&zoom=1&ved=1t:3588,r:14,s:0,i:146&iact=rc&dur=540&page=2&tbnh=169&tbnw=170&start=8&ndsp=12&tx=127&ty=59

