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לפני שיהיה מאוחר מדי
לפני כשבועיים ,לצערי ,אירעה תאונת דרכים קשה נוספת בצומת קוממיות .צעירה שחצתה את הצומת
המסוכן נפגעה ע"י משאית ונפצעה אנושות .אירוע זה מצטרף לתאונות קטלניות שאירעו בשנים האחרונות
בצומת .התרענו פעמים רבות בפני משרד התחבורה ונתיבי ישראל (מע"צ) כי "מדובר בכביש דמים"
ודרשנו להציב רמזור .לפני יותר מחצי שנה עדכנתי כאן ,ב"דף הבית" ,על ההחלטה שקיבל סוף סוף
משרד התחבורה להציב בצומת רמזור .למרבה הכאב ,בטרם הוצב אירעה התאונה המחרידה.
בשיחה עם הנהלת נתיבי ישראל ,השבוע ,נמסר לי כי בימים אלה מסכמת החברה את ההתקשרות עם
הקבלנים המבצעים .עלות הפרויקט כולו עומד על כ  5.5מיליון  .₪העבודות על הסדרת הצומת והצבת
הרמזורים צפויים להתחיל בראשית  4102ועשויים להמשך מס' חודשים ,בתקוה שזו תהיה התאונה
האחרונה.
"יחד קהילה ביואב"
בימים אלה מחולקת לכל בית אב החוברת תכנית אסטרטגית לפיתוח קהילתי -מוניציפאלי .בשנתיים
האחרונות עודכנתם והייתם שותפים לתהליך שלקח בחשבון את הצרכים של הישובים שנמצאים בצמיחה
ובהשתנות .היערכות נכונה ,בעקבות הצמיחה ,מביאה הזדמנות לחיזוק וביסוס איכות החיים ביואב והתאמת
המבנה הארגוני והשירותים .התהליך האסטרטגי ובשמו "יחד קהילה ביואב" נערך בשיתוף תושבים ,הנהגות
הישובים ,בעלי תפקידים במועצה ואנשי מקצוע.
החוברת שנשלחה אליכם מסכמת את השלב הראשון ומהווה כלי עזר בדרך ליישום ההמלצות.
שיקול כלכלי
המציאות הכלכלית המורכבת בישראל משפיעה גם על המועצה בבואה להכין את תקציב  .4102חשוב לי
שתושבי יואב יהיו מודעים למערך השיקולים המשפיעים אשר בחלקם אינם תלויים בנו:
בעקבות ועדה לחלוקת הכנסות ,קבע משרד הפנים פחיתה משמעותית בהכנסות שלנו מחלוקת הארנונה
מאזור התעשייה י.ש גת המשותף לנו ולשלוש רשויות נוספות.
הצמיחה הדמוגרפית וקליטת אוכלוסייה איכותית וחזקה ,העלתה את הדירוג הסוציואקונומי של המועצה
ל .7-אמנם מקור לגאווה ,אך למעשה  -קיצוץ והקטנה משמעותית של תמיכת המדינה בתקציבים שונים
(חינוך ,רווחה ,ביטחון ועוד) .לכך ניתן להוסיף את הגדלת ההוצאות בעקבות העלאת המע"מ ב .0%
בחמש השנים האחרונות לא שינתה המועצה את תעריף הארנונה למגורים ,פרט לעליה הקבועה בחוק
ובכך נוצרה שחיקה מצטברת של כ .7%-הארנונה ביואב היא מהנמוכות באזור.
למרות כל זאת ,השאיפה שלנו היא להמשיך להעניק לכל תושב את סל השירותים שגדל בשנתיים
האחרונות ולשמור על רמת שירות איכותית.
יש עתיד
בשבוע שעבר יצאתי נרגשת ומעודדת מהביקור במרכז הלמידה "עתיד פלוס" ,בנחלה.
התרשמתי מרוח הלמידה והמוטיבציה של הילדים שמכוונים רחוק וגבוה ומהמסירות הגדולה של אסתר
יהודה שמרכזת ומובילה באהבה את המקום.
כ 21-מילדי המושב ,מכיתה ג' ועד סיום התיכון ,מגיעים פעמיים בשבוע למרכז הלמידה וזוכים לליווי של
מורים מקצועיים שמסייעים להם באסטרטגיות למידה ,בשיפור הישגים ,בהכנה למבחנים ולבגרויות.
יש תוצאות להשקעה וההישגים מרשימים ,גם בבחינות הבגרות.
בשנת הלימודים תשע"ג ,לדוגמה ,כ 01%-מהתלמידים שיפרו את הציונים במקצועות האנגלית
והמתמטיקה .המרכז שמסובסד על ידי המועצה ,מכשיר את בני הנוער בנחלה לצאת עם כלים לעולם
דינאמי ומשתנה.
אנרגיה חיובית
אחד התחומים המרכזיים בהם ניתן להתייעל ,הוא בתחום צריכת האנרגיה .לאחרונה אנחנו מבצעים סקר
אנרגיה במבני הציבור והחינוך של המועצה ,במטרה לשפר ,לצמצם ולייעל את הצריכה.
בשלב זה ,תתמקד עיקר התכנית בבית הספר התיכון "צפית" ,שנמצא כאחד מצרכני האנרגיה העיקריים
ומאתגרי הייעול המרכזיים שלנו .הסקר נערך בהשתתפות המועצה ומשרד התשתיות .ביצוע התכנית ,על
ידי המועצה.

קשר בריא
אנחנו מרחיבים את ערוצי הקשר שלנו עם ליהיי ואלי ,הקהילה השותפה שלנו בפנסילבניה.
דר' אופיר פז ,קרדיולוג במכון הלב בבית החולים קפלן הוא תושב כפר הרי"ף שביקר לאחרונה בליהיי ואלי
כאורח איגוד הרופאים היהודים.
בביקור בן  3שבועות הצליח דר' פז לחזק את הקשר הן ברמה המקצועית ולא פחות חשוב מכך ,להעמיק את
ההיכרות והמפגש הבלתי אמצעי עם הקהילה היהודית החמה שמטפחת את זהותה גם בקרב הדור הצעיר.
לאחר שובו ציין דר' פז" :אזור ליהיי ואלי הוא אזור חקלאי בעיקרו הדומה במאפיינים רבים למועצה האזורית
שלנו .חברי הקהילה נחמדים באופן יוצא דופן ,אוהדים ביותר את ישראל ובעיקר צמאים לקשר אתנו .ביחד
נעבוד על תכניות לחיזוק שיתוף הפעולה והכרות מעמיקה יותר בין קהילה נפלאה זו לקהילת יואב".
להזכירכם ,בימים אלה מסיימת אוסי הלחמי ניר את תפקידה כרכזת השותפות "יואב -ליהי ואלי" והסוכנות
היהודית פרסמה מכרז לרכז/ת קשרי גומלין חדש/ה.
חממת תיירות
אם לשפוט על פי פגישת חממת התיירות שפלת-יהודה שהתקיימה בבית המועצה בשבוע שעבר ,הולך להיות
כאן שמח .עשרות יזמים מתחום התיירות במרחב הגיעו לחממה להציג את תכניותיהם ולקבל עזרה מקצועית
ותמיכה כספית .בין המיזמים שהוצגו היו עסקי הסעדה ,בתי מלון וחדרי אירוח ,אך גם פרויקטים ייחודיים כמו
רכב למכירת מרק בשטח ,עסק להשכרת קרוואנים נגררים ,מרכז מבקרים בחווה לגידול היביסקוס ,אירועים
בחווה לגידול ארטישוקים ועוד .יש ברחבי הארץ  05חממות תיירות שנועדו לסייע ליזמים בתחום התיירות
במרחב הכפרי .מיזם העומד בקריטריונים יכול לקבל מהחממה מימון בשעות יעוץ של מומחי תיירות.
החממה תיפגש מידי חודש-חודשיים ותבחן מיזמים נוספים .יזמים מיואב בתחום התיירות הכפרית מוזמנים
לפנות לחממה דרך עמותת התיירות.
שירת המקהלה
מקהלת יואב העניקה לאחרונה בהיכל לאמנויות הבמה בהרצליה ,קונצרט ווקאלי "מיסה דה גלוריה מאת
פוצ'יני" .מופע מרשים ואיכותי שעומד בסטנדרטים גבוהים ביותר .המופע ,מול קהל גדול ,נערך בליווי של
התזמורת הסימפונית ראשון לציון.
המקהלה קולטת לשורותיה זמרים נוספים -הקונצרט הבא צפוי ב 43ליוני.
יש לנו במה להתגאות.
איש מצחיק
קחו לעצמכם ערב חופשי ובואו להופעה מהנה של איש מצחיק -גורי אלפי  .STAND UPההופעה,
באולם התרבות בכפר מנחם היא במסגרת פרויקט "בימות פיס" ובו משתתף מפעל הפיס ,ביחד עם
המועצה בסבסוד מופעי תרבות איכותיים ברחבי הארץ.
במוצאי שבת הבא ,ה  40בדצמבר בכפר מנחם ,בעלות סמלית של  ₪ 31בלבד .כולם מוזמנים.
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שלכם,
דר' מטי צרפתי-הרכבי
ראש המועצה האזורית יואב
; matti@yoav.org.il
www.yoav.org.il
15-5511714 ; 152-5656305
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