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 לשמורעלהבית

לשמוע את  כדי , הגיעו בשבוע שעבר בשעת ערב למועדוןמקיבוץ בית גובריןעשרות תושבים, מרביתם 
  פצלי השמן מבטן האדמה.הפקת של פרויקט  ותשלכות המדאיגהה
מה  בהתנדבות ובמקצועיות מעוררת השראה, הציגו בפנינו סימני שאלה רבים: מטה המאבק, הפועל ינציג

 033 לשכבת הסלע של  לאורך שניםם עומק של מאות מטרים וחימולמאות קידוחים לאזור עם יקרה 
יום? מה יקרה לסביבה, בית גוברין מאות אלפי חביות של נפט ב . האם באמת יפיקו מהשטח שלידמעלות

לאדם. אילו תחנות כוח יקומו? כמה מאות משאיות עמוסות בפסולת יסתובבו צמחיה, לבעלי החיים ול
 . ו דרוםהאזינו לראיון שקיימנו ברדיאצלנו מדי יום? 

כל  במגרש שלהם" ועלעכשיו "הכדור הם מבינים ש .י שהגיעו תושבים שהנושא חשוב להםהתרשמת
אני לקחת חלק פעיל במאבק לעצירת התכנית. המועצה כבר מגויסת כמו גם ארגונים ורשויות רבות.  תושב

 כל קול חשוב. .למטה המאבקולהצטרף  העצומהלחתום על  מזמינה אתכם


אצילתסמכויות
בין המועצה  מסמך המגדיר את האחריות, הסמכויות והתפקידיםמליאת המועצה אישרה בשבוע שעבר 

לוועדים המקומיים. המסמך הוכן בשיתוף המנהלים וקיבל את אישורו של היועץ המשפטי של המועצה. 
מנוהל על ידי ועד מקומי. סמכותה של ב כל יישוו רובדית-אזורית הינה גוף הפועל במסגרת דוההמועצה 

ו קיים ועד מקומי, בהתאם לסמכויות המועצה משתרעת על כל שטח המועצה והיא נסוגה בכל מקום שב
מרגע אצילת הסמכויות הופך הועד  מסמך הוצג לוועד המקומי ביישובים.ה שהמועצה אוצלת לוועד בתחומו.

המקומי לבעל הסמכות לכל דבר ועניין בתחום היישוב וחובתו של הועד המקומי לפעול במסגרת סמכויות 
 תקציב הועד המקומי. אלה, על פי הכלים העומדים לרשותו ובכלל זה,

 

החבר'הרוציםלהיותביחד
השבוע הצגנו בפני המליאה את היקפי הפעילות של החינוך החברתי ופעילויות הפנאי של הילדים ובני הנוער 

הוכפל ועומד כיום  המספרביואב. קצת נתונים: בשמונה השנים האחרונות זינק מספר הילדים והנוער ביואב. 
ילדים ובני נוער. אני שמחה לראות שלמרות הגידול והגיוון באופייה של האוכלוסייה, רוב הילדים  0033על כ

 מצביעים ברגליים ומשתתפים בפעילות החינוך החברתי ביישובים ובחוגי הפנאי.
מבני  63%גרות משתתפים במסגרות החינוך החברתי. גם בשכבות הבו 6-07מקרב הילדים בגיל  27%כ

 מבני הנוער. 30%ו' ו-מקרב חניכי ד' 20%בפעולות של תנועות הנוער משתתפים  הנוער פעילים במסגרת זו.
 ומחשבה.שמשקיעות משאבים  משלימותאיכותי עם מסגרות  חברתי ךחינועל כך שיש לנו הנתונים מעידים 

 

להיותבתנועה
בעלת השפעה חיובית. באמצעותן גיבשו ישראלים רבים תנועות הנוער משמשות מסגרת חברתית וחינוכית 

את זהותם ואת תפיסת העולם בבגרותם. גם אנחנו מחשיבים מאוד את נוכחותן של תנועות הנוער ביואב 
ומעודדים את היישובים לשלבן במסגרת החינוך החברתי. מחלקת הילדים והנוער במתנ"ס יואב מקדמת 

המפגשים הקבועים יסייעו בקידום בני הנוער, הנוער שפועלות במועצה."שולחן עגול"  שמרכז את כל תנועות 
רכזת תנועות הנוער המועצתית היא שני לגיל, בטיפוח המנהיגות הצעירה ומערך הדרכת הנוער בכל יישוב. 

תנועות, בהצלחה רבה, את פעילות ט"ו הלקחו על עצמם מדריכי  לפני כשבועייםסגולה. מדריכת התנועה ב
  , ביער חרובית."האלה"בשבט לתלמידי 



טיפולנכון
תקנות "לאחרונה קיימנו מפגש שתוף ציבור להצגת נושא תכנית האב לביוב לעשורים הקרובים. עקב שינוי ב

, אנו מחויבים לשדרג את מערכות הביוב שלנו לעמידה בכללים מחמירים של איכות מי הקולחין. "בריאות העם
צוות מקצועי עוסק בחודשים האחרונים בבחינת חלופות ובהכנת תכנית אב. התפישה העומדת בבסיס 

מזרחי. במסגרת התכנית נבחנת ודרומי , מערבי, צפוני: התוכנית מחלקת את המועצה לארבעה מתחמים
האפשרות להקים מתקני טיהור חדשים או לחבר את המערכות לפתרונות קצה אזוריים. היקף ההשקעה 

 ותהיה לה השפעה על כולנו. נמשיך לעקוב ולדווח. ₪ בתכנית יכול להגיע לארבעים מיליון 


 ספר,זהכלהסיפור
ון לשמר את המוסד, את מתוך רצ מרכזי.ערך קהילתי  תאנחנו רואים חשיבות רבה בספרייה היישובית כבעל

השתתפות בתקציב ייחודי וייעודי  ,, זו השנה השלישיתמליאהמאשרת ה -המסורת ואת חדוות הקריאה
 ועד לרכישת ספרים לספריות היישוביות ובבתי הספר. יהמ



 

http://www.mynet.co.il/articles/0,7340,L-4482138,00.html
http://www.ifat.com/VT/Trans.aspx?ID=5471726&CID=31240046
http://www.avaaz.org/he/save_ella_valley/?copy
https://www.facebook.com/saveadullam?fref=ts
http://sfile.f-static.com/image/users/150658/ftp/my_files/azil.pdf?id=14468838


  

 יואלי
של הנהגה והובלה. בזכותו של  שנה 73כמעט  פורש לגמלאות לאחר הוותיק יואלי ברקאי, גזבר המועצה

יצוב המועצה כרשות איתנה מתקין ובכספי יואלי זוכה המועצה מדי שנה בהוקרה ובפרסים של ניהול 
 , כבכל שנה, זכינו בפרס שר הפנים לניהול כספי תקין. 7300בומובילה. רק השבוע התבשרנו שגם 

ועם חזון שרואה קדימה קהילות  אדם עם לב ענק וחםעבוד לצד לתפקיד ה"גזברי", זכינו ל עברמ
 מגובשות, חינוך איכותי ורווחה לכל תושב.

בשנתיים וחצי האחרונות מאז כניסתי, היה יואלי מקור תמיכה חשוב, בעל ראיה רחבה, הבנה של הפרטים 
 והאותיות הקטנות. ליואלי זכויות רבות וטובות ואני מאחלת לו נחת, בריאות טובה והצלחה.



מרענןזההזמןלשינוי
העוסקים במקצועות שוחקים ומעוניינים להירשם לקורס מקצועי במימון המדינה,  03תושבי יואב, מעל גיל 

מציעים את האפשרות לשפר את תנאי  קרן מעגלים. "מעברים", בשיתוף הטופס המצורףמוזמנים למלא את 
התעסוקה על ידי השתתפות בהכשרות המקצועיות וללא עלות. פרטים נוספים אצל טל רייס, עובדת 

 m.kehila@sng.org.il , 6778667-303: של יואב במעברים סוציאלית קהילתית
חוברת מקיפה של כל היזמים ובעלי העסקים ביואב. מצורף קובץ  נפרסםעסקים, בקרוב הבעלי ותזכורת ל

 .להרשמה ולהצטרפות לחוברתובו  הפרטים 


זרעיםשלשותפות
לפני כשנה נחנך ברבדים מפעל הדגל של חברת "זרעים גדרה" שמעסיק עובדים מהאזור, בהם גם תושבים 

השתתפות בסיוע מיואב. בכך לא מסתכמת המחויבות שלהם לקהילה ולאחרונה הודיעה החברה על 
תושבי יואב שלומדים לסטודנטים כל אחת, ₪  0333שלוש מלגות בגובה  תעניקהיא  לסטודנטים שלנו.

מקצועות הנושקים לתעשייה. 


לתתבלילקחת
מידע חשוב לניצולי שואה יוצאי הונגריה: לפני מספר שבועות פתחה הקרן לרווחת ניצולי השואה מענק חדש 

. בטופס המצורף השלים את הפרטים בהקדם, לכן כדאי ל72.7.03ניתן להגיש בקשות עד . וצאי הונגריהלי
 ,מגוונים טיפולים רפואייםלזכאים, ניתן לקבל החזר למסיעת לניצולים ללא עלות.  אביב לניצולי שואהעמותת 

 072-2424404 למידע נוסף ולעזרה ניתן לפנות לטלפוןציוד רפואי ושיקומי, תרופות, ציוד בסיסי לבית ועוד. 


ביחדקהילות
שנבחרה השבוע  ליהיי ואלי -יואב פלג מקיבוץ כפר מנחם, היא רכזת השותפות החדשה ולדנר יונית

מטעם הסוכנות יונית תמשיך  ותחליף את אוסי הלחמי ניר שממשיכה לדרך חדשה בסוכנות היהודית.
תעסוק בקידום פרויקטים קהילתיים . פנסילבניהב נובחיזוק הקשר עם הקהילה השותפה שלהיהודית 

 .yonitw@jafi.org ;3702703-300ונית ים בעלי זיקה ישראלית יהודית. יועיסוק בתכנ
 

סעלאט
נטע שלום ועליה סנדר, תלמידות  , זה הסלוגן שלשיחותיך להשפיע על חייך"ל"אל תיתן להסחות הדעת ו

מ"צפית". הסלוגן שלהן נבחר במסגרת הפעילות השנתית בבית הספר לקידום המודעות לזהירות  כיתה ח'
 "שדות יואבהיסודי מ" ילדילכל תלמיד.  וחולקהעל ידי מחלקת התחבורה  הודפסהמדבקה הבדרכים. 

נקודת מבטו  -קדו בזווית ראיה שאינה מוכרת להםבטיחות והתמבנושא ההשתתפו גם הם בפעילות  "האלה"ו
של הנהג. בתי הספר מקדמים את תחום הבטיחות לאורך שנים ובהשקעה רבה על מנת להטמיע הרגלים 

מורים, מחנכים ורכזי בטיחות  בזכותבהובלת מטה הבטיחות ונכונים והתנהגות זהירה. ההישגים הם 
 מחויבים ומגויסים.

שלכם,
הרכבי-דר'מטיצרפתי

 יואבראש המועצה האזורית 
matti@yoav.org.il;   

www.yoav.org.il 
      303-0606008   ;38-8033237 

 
 , 38-8033232, טל': 23800הודעה 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
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