
                                                                                                                        
 
 

  
 2102 ינואר 8 ,ראשון יום

 
 קהילה ביואב –יחד 

אתגרי העתיד וכיצד אנו נערכים  להגדרתמערכתית חשיבה  .ני רואה חשיבות רבה בתכנון קדימהא
יח את המשך פיתוחה של המועצה, שגשוגם של הישובים ומתן שרות ברמה הגבוה ביותר לתושבי להבט

יואב. בימים הקרובים אשלח מכתב אישי לכל תושבי המועצה המזמין את כולם להיות שותפים פעילים 
 ניתן להתעדכן באתר המועצה.. קהילתי-פאלילפיתוח מוניצי בתהליך האסטרטגי

 
 יום הולדת כל השנה

 למועצה. 06 –ילוו אותנו בשנת ה  םאירועימספר 
פעילויות שלנו: צעדת יואב, נטיעות, ציון בבתי הספר וכד'. מהלך ההמאורע באת לאורך השנה נחגוג ונציין 

 מסורתית לציון האירוע. נצא עם מהדורה חגיגית של "כאן יואב" ונמנף את חגיגת שבועות ה
 .06צנוע אך מחמם לב בביתנו החוגג 

 
 לכבישים ללא אבא יש אמא

( ולכן כבישי הגישה לישובים 0, 4, 33, 3המועצה שלנו ממוקמת סביב צירי תנועה מרכזיים )כמו הכבישים 
מ כבישי ק" 36 -וכ ומקשרים ק"מ כבישים פנימיים 06ק"מ כבישים,  066-ארוכים. בשטח המועצה ישנם כ

 גישה לישובים שתחזוקתם באחריות המועצה. 
למועצה קשיים לתחזק את הכבישים כראוי בהיותה רשות קטנה בעלת תקציבי פיתוח מוגבלים. פעמים 

קשנו להעביר חלק מכבישי הגישה לאחריות מע"צ. צוות של משרד התחבורה, מיפה ברמה ירבות פנינו וב
בשרנו כי הצוות הסכים עם הצרכים שהצגנו, וחלק מהכבישים ארצית את הצרכים ולפני מספר ימים הת

בית ניר; כביש הכניסה  –שדה יואב; בית גוברין  -יעברו לאחריות מע"צ. להלן רשימת הכבישים: ג'וליס 
לאחר קבלת המפות נגיב בהתאם למדדים כביש הכניסה לכפר מנחם.  לקדמה; כביש הכניסה לכפר הריף;

 ף כבישים נוספים לרשימה.שהוצגו בפנינו במטרה לצר
 ! בעזרת השם ובלי נדר ועל זה נאמר...

 
 מקהלה אזורית יואב –צלילי הבית 
הותיקה את השנה, בניצוחו של שמעון לבטוב, בקונצרט חגיגי  מקהלת יואבפתחה  0.0.1601ביום ראשון 

זמרים. הקונצרט   46 -המקהלה פועלת בחסות המועצה ומונה כ ובו יצירות מתקופת הרנסנס ועד ימינו. 
זו חוויה עוצרת  ההייתנערך בכנסיית טרה סנטה ברמלה ולעונג היה לי להיות צופה ומאזינה בקונצרט. 

 נשימה עם גאווה רבה בלב!
 

 כל שקל חשוב
מתוך רזרבת שר לשמחתנו ולא מובן מאליו, התבשרנו כי שר הפנים נענה לבקשתנו והקצה לנו תקציב 

 הפנים. אין ספק כי בצוק העתים כל תוספת תסייע בברכה. 
 

 קול קורא מעונות יום
מעונות ביישובים. בשל המסר הערכי, מחלקת החינוך  שיפוץומשרד התמ"ת יצא בקול קורא להקמת 

ת וה אזימנה את נציגי היישובים לפגישה בה הוצג הנושא והמשמעויות הנלוות אליו. מחלקת החינוך תלו
 והמועצה תיתן את התמיכה הלוגיסטית והארגונית.  ,בהיבט המקצועי היישובים שיבחרו להיכנס לתהליך

 
 מפגשי הורים בצפית

בשבוע האחרון התקיימו מפגשי ההורים בצפית. הפעם בכובע של "אמא" פגשתי מחנכים ומורים בעלי 
איכויות, בי"ס עם אוירה טובה ונעימה, ויישום מושכל ומאוזן בין הפעילות הלימודית לבין החברתית 

 ותנועת הנוער. ההפנימייקהילתית של 
 זכינו! –בקיצור
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 מנהלים חינוך
חלקת החינוך ארח אצלנו מנהלי מחלקות חינוך של המועצות באזורנו. הפורום מנהל שיח עמיתים מנהל מ

  החוזקהומשתף בדילמות המאפיינות מערכות כשלנו. במילות הברכה סיפרתי על הייחוד שלנו, על נקודות 
של תנועות של מערכות החינוך במועצה כגון מתן דגש על החינוך החברתי לצד הלימודים, מקומן החשוב 

הנוער בתוך המסגרות, וראייה כללית גם לטווח הרחוק של הקמת מנהיגות צעירה ועיצוב אזרחיה 
 העתידיים של המדינה.  

קראתי למפקחי משרד החינוך לשלב תכנים לימודיים אשר יחברו ויגייסו את ילדינו לאחריות לאומית 
 בשמירה על המרחב הכפרי של ישראל.

 
 ...יש גם קיצוצים טובים

קיבוץ גלאון בשיתוף עם המועצה יחל בפעולה מבורכת של שימוש בגזם בצורה המכסימלית וה"ירוקה" 
ביותר. במהלך החודשים הקרובים ירוכז הגזם הנקי בערימה נפרדת ובסביבות חודש מאי יבוצע בו קיצוץ 

 אשר ישמש את הרפת, ענפי המשק והגינה הקהילתית.
 ובהצלחה! כל הכבוד על היוזמה

 
 דרך התרבות

מועצה אזורית יואב משקיעה משאבים רבים לקיום ופיתוח תחומי התרבות והאומנות בקרב הקהילה. 
בשבוע שעבר, עלינו לבירה ונפגשו עם מר שמעון אלקבץ, ראש מנהל תרבות ואמנות במשרד התרבות 

 את מקורות המימון בתחומי התרבות. במטרה לפתח את הקשר עם המשרד ולנסות להרחיב
 

 צריך פיס בחיים
בפגישה תקופתית של ראשי רשויות שכנות )יוזמה משותפת( נפגשנו עם אלוף )מיל'( עוזי דיין, יו"ר מפעל 

בשנה, מתוכם יותר ממיליארד מחולק לרווחת ₪ הפיס.  פגשנו איש חזון ש"מגלגל" כחמישה מיליארד 
ריונים וקביעת משרד החינוך ומחצית המדינה. מחצית מוטה למימון בינוי כיתות לימוד וגנים, עפ"י קריט

לרשויות המקומיות לפי מדדים אובייקטיבים.  שמענו על הכיוונים האסטרטגיים והתוכניות של מפעל הפיס 
 . ושיתפנו בציפיות ובאתגרים העומדים בפנינו, המועצות הפריפריאליות

 
 יאללה הפועל, מכבי ובית"ר

נבנה בעידוד משרד השיכון. הישוב ומגרש הספורט שלו חגגו  ורדון, הישוב הקהילתי היחיד והמיוחד שלנו,
זה מכבר עשור. לקראת סוף שנת התקציב פניתי בבקשה מיוחדת למשרד השיכון לקבל סיוע בשיקום 

 ושיפוץ המגרש שמצבו עגום. לשמחתנו אושר תקציב למטרה זו ולרווחת התושבים. 
 נפש בריאה בגוף בריא.

 
 
 "ק לזולת היא להיות לו דוגמה טובהנו יכולים להעניהמתנה הגדולה הראשונה שא"

 כריסטופר מורלי
 
 

 שלכם, 
 הרכבי-פתידר' מטי צר      

 ראש המועצה האזורית יואב
matti@yoav.org.il  

www.yoav.org.il 
                                634-3030305 
                                65-5366061 
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