
 

 
  

 6102מאי  62 ראשון יום
 תרגיל תרגיל

הן יישמעו  במאי שתי אזעקות. 62יישמעו, מחר, יום שני, ה  שיתקיים השבוע "עורף לאומי"במסגרת תרגיל 
יקרון "הכי מוגן שיש" ולשהות בו . בעת התרגיל יש לבחור במרחב מוגן על פי העברחבי הארץ וגם אצלנו

 תרגול בתי הספר ומוסדות החינוך.ומטרתה  06:21אזעקה ראשונה תשמע בשעה  דקות. 01למשך 
 . לטובת תרגול בישובים ובמרחב הביתי 00:11 שנייה תשמע בשעהאזעקה 

 
  4102גזירות  -" תן קח"

ן הממשלה לבין השלטון המקומי. במסגרת הגירעון העמוק של קופת המדינה, נחתם לאחרונה הסכם בי
 הסכם שאנחנו מחויבים לו, גם אם הוא מכביד על הרשות ועל התושבים.

מיליון  211תנו, הרשויות האיתנות, בגובה של כ ת "הלוואה" מאהמדינה לוקח 6102במסגרת זו, בשנת 
שוואה, עיריית ק לשם הר ₪.אלף  221שקלים. המועצה האזורית יואב תעביר לקופת המדינה הלוואה בסך 

)ראו  אלץ להעלות גם את הארנונהיייתכן שנ מיליון שקלים. 01יפו נדרשת להעביר למדינה קרוב ל  -תל אביב
 . ובקיזוז העלאת הארנונהשנה  01די המדינה במשך יתוחזר על ההלוואה  .כתבה בנושא(

ניאלץ להלוות מהבנקים כדי לתת  אנחנו למעשה מדובר במענק למדינה שישולם דרך תקציב המועצה.
 הסכום את המדינה לאוצר תעביר לא מקומית רשות כלשהי ומסיבה למדינה. בנוסח ההסכם כתוב: "במידה

כעת אנחנו לומדים את המשמעויות של  .הרשות" בתקציבי המדינה השתתפותמ האמור הסכום שנקבע, יקוזז
 הסכם זה.

 
 רכבת כפר הרי"ף לא עוצרת בתחנה

פרויקטים האחד  עוד אנו צפויים להיפגע.הגזירות הכלכליות המתוכננות גורמות לכולנו לבדוק היכן 
מנחם. משרד האוצר החליט כפר  -התשתיתיים החשובים בתחומנו, הוא השלמת תחנת הרכבת כפר הרי"ף

למיטב ידיעתנו שלב ב' לבניית  על קיצוץ של מאות מיליוני שקלים בפרויקטים תחבורתיים ואותנו זה מדאיג.
ביחד עם ראש המועצה  שכתבתי במכתב דחוף התחנה טרם תוקצב וזאת בניגוד להצהרות קודמות בעניין.

שורק, פנינו אל שר האוצר ושר התחבורה בדרישה שלא להקפיא את הפרויקט: "אל תהפכו את  נחל האזורית
התחנה ל"פיל לבן" שהושקעו בו עשרות מיליוני שקלים שיכוסו באבק". הזכרנו לשרים כי רק לפני מספר 

ממן את השלמת התחנה ואנו דורשים עמידה חודשים התחייב בפנינו שר האוצר הקודם כי ימשיך ל
בהתחייבות כלפי ציבור גדול במרחב שלנו. הקמתה חיונית לפיתוח האזור שנמצא כיום בצמיחה וקליטה 

 מסיבית של תושבים. כל עיכוב יגרום לכך שכסף ציבורי, הון עתק, ירד לטמיון.
 

 על מפת החינוך יואב
הפוסלים את  וישהמצדדים יש  בכל הארץ,שנערכו ם קודמות משניהמיצ"ב רונה פורסמו תוצאות מבחני לאח

, אני מבקשת להאיר כמה נקודות מעניינות מהנתונים שפורסמו על על המבחנים עמדה לנקוטמבלי . השיטה
כאן המידע המפורט והשלם על  טרם נאספו הנתונים(.שמעצם היותו צעיר,  בתי הספר שלנו )למעט "האלה",

 .תוצאות הבחינה
 . 0בתחום המדע והטכנולוגיה, הוא ממוקם בעשירון . 32גבוה מאוד באחוז באופן כללי תיכון "צפית", דורג 

ם חשופים לאירועים של קללות בבית ם דיווחו כי הרבע מהידים דיווחו שטוב להם בבית הספר, מהתלמ 23%
מהמורים מדווחים על  22%מהמורים מדווחים שהם שבעי רצון ממקצוע ההוראה. יחד עם זה  32%ספר. 

 עומס עבודה כבד. 
נמצא . בתחום השפה העברית, בית הספר 32בית הספר היסודי "שדות יואב", דורג גם הוא גבוה, באחוז 

מהם חוו  22%אבל מהילדים טוב בבית הספר,  32%. ל 0ובמתמטיקה בעשירון ה  01בצמרת, בעשירון ה
 עומס עבודה רב. יםחש מהם 00%, אבל ם כמוריםרצון מעבודת שבעי יםהמור 01% אירוע של קללות.

 יש לנו במה להתגאות, יחד עם זה אין להתעלם מהמידע החשוב שדורש התייחסות. 
 

 מורים משודרגחדר 
דר המורים הנוכחי משמש התחלנו בפרויקט של הרחבת חדר המורים בבית הספר היסודי "שדות יואב". ח

העבודות, במימון  .מ"ר נוספים 011המורים והמורות מ צוות הוראה גדול והמקום צר מלהכיל. בקרוב ייהנו 
המועצה ובניהול מחלקת ההנדסה יסתיימו, בתקווה, עד ראשית ספטמבר והצוות החינוכי יוכל לפתוח את 

 שנת הלימודים החדשה בסביבת עבודה נוחה ונעימה. 
 

http://www.oref.org.il/901-11882-he/Pakar.aspx
http://www.mako.co.il/news-money/consumer/Article-9cf3550d70d9e31004.htm&sCh=31750a2610f26110&pId=786102762
http://www.mako.co.il/news-money/consumer/Article-9cf3550d70d9e31004.htm&sCh=31750a2610f26110&pId=786102762
http://www.kiryatgatim.co.il/index.php?act=articles&id=3737
http://go.ynet.co.il/short/content/2013/madlan/
http://go.ynet.co.il/short/content/2013/madlan/
http://go.ynet.co.il/short/content/2013/madlan/


 

 
 ספורט בצפית

 ת לדרך. יצאנו במכרז לשיפוץ אולם הספורט וסביבתו.וץ אולם הספורט בתיכון צפית יוצאגם התכנית לשיפ
השיפוץ יכלול עבודות שונות בתוך האולם ולא פחות חשוב, פתרון בעיית הניקוז סביב המבנה. בכוונתנו לסיים 

נהל ית ההנדסה והספורט במימון המועצה ומחלקואת העבודות עד פתיחת שנת הלימודים הקרובה. בניהול מ
  .הספורט

 
 פירצה בגדר ההפרדה

בתקופה האחרונה אנחנו, ובעיקר היישובים המזרחיים שעל קו התפר, חווים מציאות בלתי נסבלת באזור גדר 
ודרכה נכנסים שוהים בלתי חוקיים והחשש האמיתי הוא מפני  יום נפרצת מדי ההפרדה במזרח לכיש. הגדר

 גורמים עוינים מאזור דרום הר חברון. חדירת
 באזור פרות כגון חדירה לשטחים שלנו, גניבה ושחיטה של לנזקים עדים שקט אנחנו של שנים לצערי, לאחר

 הפרצות דרך בקלות מהגזרה כולה. ההימלטות מתאפשרת טרקטורים וכלים חקלאיים וגנבת עשרות התפר
של סיכון חיי אדם  נסבלת הבלתי הקלות את ישה להפסיקבמכתב דחוף פניתי לשר הביטחון, בדר .שבגדר

 חשופים נגנבות והאזרחים ההתראה נהרסת, מערכות המיסים למשלם שקלים מיליוני שעלתה ורכוש. הגדר
  .ממש חיים ולסכנת לבתיהם לפריצה

 
 צפוי קיץ תוסס ומרענן

רסמה בימים האחרונים את פבמתנ"ס נוער הילדים והמחלקת שה הגדולה מתקרבת בצעדים גדולים והחופ
הפרטים המלאים וטפסי ההרשמה באתר נות ועשירות. ת מגוווהתוכני. נוערלבני הכניות הקיץ לילדים ות

  המועצה.
פעים והצגות, ימים רטובים ועשייה חברתית. ים, מופעילות ספורטיבית, נסיעה לטיולהילדים יבלו בקייטנות, ב

 הפעילויות מותאמות לשכבות הגיל השונות.
וימי כיף, מסיבות וערבי פעילויות ספורט  ,נסיעות לטיולים מגוונת הכוללתכנית נבנתה תבני הנוער גם ל

 ועוד.ע לכנס מתגייסים בגני יהוש השתתפות על זכויות נוער עובד, ההרצאתרבות, 
 

 לעולים לכרמ
סיור אנחנו ממשיכים בפיתוח תחום היזמות וטיפוח העסקים הקטנים והבינוניים ביואב. בעוד כשבועיים ייערך 

יזמים שהתחילו בעבר בקטן וכיום מנהלים עסק  מצליח.  למפגש בן יומיים עם חשוב ומעניין לאזור הכרמל
 מרחב הכרמל הנו בעל מאפיינים כפריים דומים לאזור שלנו.

הדגש יהיה על הנושאים שמעסיקים את היזם המתחיל בתחומי התיירות, היזמות העסקית, שיתופי פעולה 
התייחסות לאתגרים ולקשיים  בתחומים שונים ובעיקר איך "לעשות את זה" בהצלחה מרבית. כמובן שתהיה

  צפויים בדרך.
נגב  ביואב" ו"מעברים עם "עסקים בשיתוף יהודה" התיירות "שפלת הסיור מתוכנן בקפידה על ידי עמותת

 נצלו את ההזדמנות להיכרות, לקידום העסק,  ללמידה ומי יודע אולי גם לשיתופי פעולה בין אזוריים. צפוני".
 yazam@yoav.org.il, 2211216-112 :ביואב, עינב אוחיוןוהתיירות ת פרטים אצל מנהלת תחום היזמו

 
 צ'אפלין צ'ארלי, "לעולם לא תמצא קשת בענן אם תביט מטה"
 

 שלכם,
 הרכבי-דר' מטי צרפתי       

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

      112-1212203  13-3111216 
 
 
 

  ,13-3111212, טל': 20321, ד.נ. שיקמים, מיקוד יואבאזורית המועצה הע"י  שביםכשירות לתו הודעה זו נשלחה
 etiva@yoav.org.il ע"י שליחת הודעת לכתובת הנך רשאי, בכל עת, להודיע שאינך מעוניין לקבל פרסום זה 

  ב גםחפשו אותנו  עצהאתר המו

http://www.yoav.org.il/%D7%A7%D7%99%D7%98%D7%A0%D7%94.html
http://www.yoav.org.il/%D7%A7%D7%99%D7%98%D7%A0%D7%94.html
http://www.yoav.org.il/%D7%A7%D7%99%D7%98%D7%A0%D7%94.html
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http://sfile.f-static.com/image/users/150658/ftp/my_files/%D7%9B%D7%A8%D7%9E%D7%9C.jpg?id=12629659
http://sfile.f-static.com/image/users/150658/ftp/my_files/%D7%9B%D7%A8%D7%9E%D7%9C.jpg?id=12629659
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