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 כנס ראשי מועצות אזוריות
השתתפתי בכנס ראשי מועצות אזוריות, הכנס נערך באזור 

הכרמל במלאת שנה לאסון. במהלך המפגש ערכנו ביקור בבית 
אורן וראינו את עבודות השיקום והבינוי הנערכות שם. למרות 

השריפה הכבד הכרמל נובט ומתחדש לאיטו והירוק נותן  אסון
 צבע ותקווה. 

בכנס עלו סוגיות חשובות ובסיסיות על מהות היחסים בין 
האם הקהילה בונה חינוך או החינוך בונה   -הקהילה לחינוך 

קהילה, כיצד משפיעה הגדרת החינוך על המטרות, דרכי 
על מהות הקהילה ומה צריך על מנת שתתקיים קהילה  הפעולה והמדדים להצלחה שאנו מציבים לעצמנו,

 חסונה, מהו החזון המועצות האזוריות ואיפה אנחנו עומדים כיום ביחס למקום אליו אנחנו שואפים להגיע. 
החלטה לעבור מתגובה  לכנס קדם תהליך אסטרטגי של מרכז המועצות האזוריות, הוגדר חזון והתקבלה

 למנהיגות והובלה. (פות חדשות לבקריםכפרי נתון למתק המגזר)מתנצלת 
המושתת על ערכים  -: המועצות האזוריות וישובי המרחב הכפרי, רואים בקידום אורח חיים כפרי בחזוננו

את בסיס קיומם המוסרי והערכי. רואים  -של קיימות, קהילתיות, מעורבות, סולידאריות וצדק חברתי 
פעלו בכדי להרחיב, לפתח ולממש את מלוא הפוטנציאל בחקלאות סמל וערך המבטא את  הקשר לאדמה וי

 החקלאי של מדינת ישראל.
לצד הפיתוח הקהילתי והמוניציפאלי בישובים ובאזור, רואות המועצות האזוריות במרכז אחריותן את ניהול 

השטחים הפתוחים ויפעלו באחריות ובמקצועיות למציאת האיזון הנכון בין שימור המרחבים הירוקים 
 ח ההתיישבות הכפרית של מדינת ישראל.לפיתו

 
 רה ארגון צפית

המועצה נערכת למתן מענים לגידול הדמוגרפי החל מהגיל הרך, דרך היסודי ועד התיכון. בצפית אנו 
ארגון בתחום הבינוי בצפית במימון משרד -צפויים להגיע לכאלף תלמידים. אנו בתחילתו של הליך רה

כיתות וארגון מחדש של  81שאישר משרד החינוך מתוכנן בינוי של החינוך והמועצה. על פי פרוגרמה 
 מתחם בית הספר. תחילת העבודה מותנית כמובן בקבלת האישורים התקציביים וכולנו תקווה שבמהרה. 

עד כה בתהליך משתף, הוגדרו הצרכים, הוצגו מספר חלופות אפשריות, הנהלת בי"ס בחרה באופן עקרוני 
 מנהל וועד ההורים וקיבלה את ברכת הדרך.חלופה שהוצגה לוועד ה

 
 השתלמות לוועדים מקומיים בבית המועצה 

אנו רואים חשיבות רבה בליווי ומתן כלים לוועדים לצורך התנהלות נכונה ותקינה, מה גם שהוועדים 
הם זרוע ביצועית של המועצה, ואף נבחנים בביקורת של משרד הפנים.  םהמוניציפאלייהמקומיים 
הנחיות ונהלים  ,ואצילת הסמכויות ת שקיימנו לועדים הדגשנו את מהות הקשר עם המועצהבהשתלמו

 81 –להגשת ומימוש התקציבים השונים ועוד. בהשתלמות נכחו נציגים רק משבעה ישובים, סה"כ כ 
 משתתפים. 

 
 יזמות ביואב ורישוי עסקים 

 עוד סימן לאיתנות האזור הוא ריבוי היזמויות והעסקים הפרטיים ביואב. 
פטמבר החל ביואב קורס "יוזמים עסק" המיועד לתת כלים בסיסיים לכל מי שרוצה להגשים חלום בחודש ס

עסק. בעקבות הביקוש הרב נפתח קורס נוסף בנובמבר ולשמחתי יפתח קורס נוסף בינואר. כל  ולפתוח
 .450-2040141המעוניינים אנא הזדרזו וצרו קשר עם עינב אוחיון, רכזת תחום יזמות במועצה 

עם זאת יש לזכור כי כל עסק מחויב על פי חוק להשלים את הליכי הרישוי. לצורך קידום ההליכים  יחד
הבירוקרטים מול הרשויות, ניתן להסתייע ולהתייעץ עם הממונה על רישוי העסקים במועצה, חיים טל וכן 

 עם התובע המועצתי, עו"ד אבי להם. 
 

 לקראת החנוכה

נו מוצפים באירועים ופסטיבלים למיניהם הכרוכים בעלויות כספיות לקראת חופשת חנוכה הקרבה ובאה א
מחלקת ילדים ונוער של המתנ"ס הזמינה את ההצגה "הרפתקה האזורית יואב! גבוהות. אך לא במועצה 

 בחינם. הזדמנות של חג להעשרה תרבותית מהנה.  –בקרקס"  של תיאטרון אורנה פורת לילדים ולנוער 
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 מורשת יואב ממש מתחת לאף
, הקרויה כמובן על שם יצחק דובנו )"יואב"( שהיה מפקד קיבוץ נגבה במלחמת במצודת יואבהתארחתי 

כבניין של המשטרה הבריטית.  8904-העצמאות ונהרג באחת מהפגזות המצרים. המצודה הוקמה ב
וחללי חטיבת  5במקום פועל מוזיאון מרשים וחדר הנצחה לחללי גבעתי במלחמת העצמאות, חטיבה 

גבעתי המתחדשת. המקום מופעל באהבה והרבה ציונות ע"י עמותת בית חטיבת גבעתי ובסיוע משרד 
 פתוח למבקרים.הביטחון. כתושבי המדינה והאזור בהחלט מומלץ וכדאי לבקר במתחם ה

 
 יואב על בימות הוליווד

תחל הקרנת הסדרה  81.81 -החל מיום שני ה ברחבי המועצה האזורית יואב...  "יחפים"מתהלכים 
ניר. הסדרה מגוללת את  פרקים אותה כתב וביים אורי סיוון )שלנו( מקיבוץ בית שישה"יחפים", סדרה בת 

סיפורו של הקיבוץ דרך שלושה דורות, סבא, אבא ובן ונוגעת בכל נקודות הציון ההיסטוריות והאנושיות של 
חלק גדול מהצילומים התקיים בקיבוצי המועצה ואנו שמחים וגאים להיות  הקיבוץ מראשית דרכו ועד היום.

 עשייה זו. ל שותפים
משתתפים,  82בוע התחדשה פעילות התאטרון הקהילתי שלנו עם עוד באותה רוח תרבותית... הש

במשכנו החדש בבית גילאור. התאטרון פועל זה יותר מעשור. תענוג וברכה של יצירה ועשייה תרבותית 
 המשולבת בהרבה כיף. 

 
 עוד כוכבים והפעם...של יופי

פה ומקיימת בישראל יפה"  ברכות לסגולה וכפר הרי"ף על הזכיה בחמישה כוכבי יופי בתחרות "קריה י
. יש לציין כי בתחרות השתתפו הרבה ערים וישובים וזוהי גאווה גדולה למועצה שקיימות 1488לשנת 

הישובים הזוכים להמשך עידוד וטיפוח מ לכל אחד₪  5444פנינות חמדה כאלה בשטחה. המועצה תעניק 
 הסביבה. 

 
 יצירה ישראלית ביואב  -קול קורא 

יוצא לדרך. מטרת  –בנושא יצירה ישראלית  1444של מתנ"ס יואב בשיתוף שותפות  מיזם תרבותי חדש
יבור לקהילה בתחומים המיזם לאפשר לתושבים לחשוף לציבור פרויקט כלשהו המשלב יצירה ישראלית וח

שונים, תוך כוונה ורצון להשפיע ולהיות מעורבים בתרבות הקהילתית, לקדם ולפתח תחומי תרבות שונים. 
ההצעות שיוגשו ייבחנו על פי קריטריונים מוגדרים מראש והפרויקטים שייבחרו יקבלו אף תמיכה כספית. 

 .8.8.1481 -ה  מהרו והגישו רעיונות עד
 

 1111שותפות  -עתודה חינוכית 
ומחלקת החינוך במועצה. במסגרתו  1444זו השנה השניה בה מתקיים פרוייקט משותף של שותפות 

נבחרו חמישה סטודנטים שקיבלו מלגת לימודים: דנה ישראלי מקיבוץ שדה יואב, הילה בלשר מסגולה, 
 נוף מנגבה ואפרת קוכמן מכפר הרי"ף. -עומרי בוטבול מגת, מיטל אל

הם יובילו הסטודנטים פרויקטים במסגרות הפורמליות והבלתי פורמליות. מטרת התהליך היא לצד לימודי
לבנות ולחזק עתודה מ"בית", שתיקח חלק בעתיד החינוכי של יואב ותשמר לאורך שנים תשתית איכותית, 

 טובה ויציבה. במפגש הפתיחה איחלתי בהצלחה לכולנו בהווה ובעתיד. 
 
 

 תרחש מעבר לטוב ורע.""כל דבר שנעשה מאהבה, מ
 פרידריך ניטשה

 
 שלכם, 

 הרכבי-דר' מטי צרפתי        
 ראש המועצה האזורית יואב

matti@yoav.org.il  
www.yoav.org.il 

                                450-5252481 
                                41-1544041 
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