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 הודעות יו"ר. .1
 

היום יום מיוחד לבני הנוער,  אנו מקדישים את השבוע לצורכי הנוער,  ההחלטות היום במליאה  :משה דדון
הן משמעותיות ותינתן אפשרות לקבל החלטה תקציבית לפעילות הנוער. ברכות לבני הנוער על 

 העשייה המבורכת.
 

הספר יכנסו למגמת  היום חנכנו את הרדיו הקהילתי, שמתחיל לפעול כרדיו אינטרנטי, כל בתי
תקשורת, נמצאים אתנו כאן מנהלי בתי הספר שהגיעו לחנוך עמנו את הרדיו הקהילתי אני מברך 

 את ראיד מנהל בית ספר עין נקובה, על הציונים והצלחת התלמידים בבית ספרו. 
 

היה חלק של דוד דוד ז"ל ראש המועצה לשעבר, מודיע בצער רב  על פטירתו 
 יהודה, יהי זכרו ברוך. סטוריה של מטהיההמ

 
  12...2אישור פרוטוקול מליאה מתאריך  .2

 
 : לאשר.הוחלט

 
 12...1בקשה לביטול היטל שמירה כפר אוריה מתאריך  .3
 

במליאה הקודמת ועד מקומי כפר אוריה בקש לבטל את היטל השמירה, ואנו רוצים לשמוע   משה דדון:
יטחון בישוב, כמו כן ולשמר את הבאת חברי הועד מדוע רוצים לבטל חוק שמטרתו להגן 

 אנחנו מבקשים לדעת מהן החלופות.
 

פעלנו עפ"י הפרוצדורה הקבועה ואימצנו את חוק העזר, בינואר הקמנו ועדת בטחון,  : מנחם אהרון
החברים לא  רץ כבר לא היה כסף לשלם לחברה.מחודש בההסדר עבד טוב, ואולם חודשיים 

מכאן באה להפסיק את השמירה, במסגרת האסיפה חלטה קבלנו ה 52...5 -מוכנים לשלם, ב
היא את הסיבות, ויועצת המשפטית למועצה הסברנו ל הפעלת החוק.לבטל את  נובקשת

ת ולהיות משותקים ורנילא רוצים לחזור אחאנחנו אישור מליאה.  הבהירה לנו שיש לקבל
 .והחוסר בגבייה מקשה עלינו עד מאוד מפעילויות

 
 , איך תתמודד אם מחר הישוב לא ירצה לשלם ארנונה ?לגיטימיזה  : ניסים גדסי

 
וולנטרי, לא חוק כמו הארנונה, צריך להבין כי במרבית היישובים בחרו חוק עזר המדובר ב : משה דדון

 שלא להפעילו.
 

מהתקציב, היינו משותקים לחלוטין, הצלחנו לאזן  72%התחלנו את הקדנציה בגרעון של  : יוסי אהרון
, בפועל היו שמירה, התחלנו בעבודת שטחציב בעזרת המועצה ואת תהליך האת התק

שלמו במושב והיתרה במועצה. הנסיבות של  22%ב, הבטחות שהארנונה תשולם במוש
יש חשיבות הגניבות הובילו אותנו לדיון במציאת פתרון ולכן הקמנו את השמירה. גם עתה 

חנו לא רוצים לנגוס אנזרים מזומנים, ונקלענו לבעיה של תלנושא השמירה, הצורך מובן, 
 בתקציב הישוב, מאחר והוא מיועד לצרכים אחרים.

 
אחריות גם טחון האם תהיה שמירה בהתנדבות, יש לנו ימה האלטרנטיבה בסוגיית הב : משה דדון

 טחונית.יב
 

 שוב.על ידי חברי היאת השמירה פעיל עצמאית ונאנחנו נחזור לחוק השמירה בישוב  : מנחם אהרון
 
 ? כמה שומרים אתה מממן ובאיזה עלות : דוד בוזגלו
 

 שומרים ורכב אחד. 2לחודש , ₪  522כל משפחה  :יוסי אהרון
 
לגבות היטל שמירה על ידי המועצה  עהרבה ישובים עובדים בשיטה של גביה מרוכזת, מצי : דוד בוזגלו

 .כמו הגביה המרוכזת
 
 
 
 
 
 
 



4 

 
 
לפנות למועצה לגבות כמו שגובים ארנונה אם הם  הם יכולים, יחידהחוק העזר קבוע לפי  : משה דדון

 רוצים.
 

ועד, יש עליהם חובת עבודה למילוי תפקיד, כך לא מנהלים ישוב, מציע וחברים שרצים ל  יגאל אבדר:
  .חודשים שיפעילו את חוק השמירה שהחברים יצאו לשמור 3לתת להם 

 
 ? אחוז המשלמים: לא כולם לא משלמים, מה אלחנן גוטריימן

 
 .2%. -כ :יוסי  אהרון

 
לטת הישוב, אם הם לא יכולים לשאת במימון ומבקשים לחזור אנחנו צריכים לקבל את הח : שמאי ועלני

 אחורה, אנחנו לא צריכים להתנגד.
 

הוא נבחר, אז הוא רשאי לקבל החלטה, אך יש לזכור שבסוף הקדנציה יבחנו ועד האם   רמי בראל:
ועדים שלא וכמו הרבה ועדים שלא קבלו החלטה להצבת החוק, אותו דבר ל, בדיוק אותו

החלו את חוק העזר לשמירה, אם הם בדקו הם כנראה יודעים שלא טוב להם החוק, הועד 
 טחונית, הועד יצטרך לתת את הדין לתושבים.ינבחר יש לו סמכות, אם תהיה בעיה ב

 
 אם הועד יש לו שיקול לקבל את החוק , זו זכותו גם לבטל את החוק,  : ברק כץ

 
זו זכות ולא חובה כמו שבקשו להחל את החוק זכותם לבטל את החוק, המליאה לא יכולה  : אריה עובדיה

 לאכוף עליהם. 
 

 אני במצב שאין לי איך לשלם את שאר ההוצאות לישוב. : חיים אהרון
 
 נית וגורפת לכל הישובים.ההחלטה היא עקרו : משה דדון

 
 התקיימה הצבעה:

 .22  –בעד 
  1 –נגד 

 
במידה והמליאה תאשר את ביטול הפעלת חוק העזר האחריות על ההשלכות כתוצאה  :משה דדון

מביטול זה, תהיה על כפר אוריה. כמובן שהמועצה תסייע בפתרונות אולם האחריות 
  הביטחונית תהיה של ועד הישוב.

 
 את חוק השמירה לישוב כפר אוריה.: לבטל הוחלט

 
 ₪.  232,222אישור תקציב רדיו "קול יהודה"   ..

 
   הוחלט: לאשר.

 

האיחוד מימון מלא  6/12/.11-1רענן אהרונסון  –משלחת מלגה ספרד  –ידידי כדור הארץ  ..
  האירופי.

 
 .מסביר את נושא המשלחת    :יוסי משה

 
 מציע לעלות את נושא פצלי השמן במשלחת.   :ברק כץ

  
 לאשר. הוחלט: 

 
 מינוי ועדת ביקורת שדות מיכה: אילן שטרית, מיכאל אלהרר, אליהו אמסלם .6

 
 : לאשר.הוחלט     
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מועצה מעוניינת למחזר את הלוואת ביוב בסך אישור הלוואה למטרת מחזור הלוואות ביוב:  ה .7

 ההלוואות הנ"ללצורך מחזור  בריבית כפי שיסוכם עם הבנק שנה 12למשך ₪ מיליון  7. -של כ
  י.המועצה תיקח הלוואה מבנק דקסיה ו/או בנק לאומ

מסביר את נושא מחזור ההלוואות ומציין שתקציב המועצה במשך שנים מימן את משק   :   משה דדון
 הביוב.

 
הלוואות אוצר עבור בניית תשתיות הביוב בישובים, נכון המועצה קיבלה המודל, מציג את  : ברק שליו

 1%מיליון  הלוואות צמודות בריבית של  36 -להיום הלוואות אלו עומדות על סך של כ
  לשנה.

לאחר משא ומתן שהתנהל עם הבנקים הצליחה המועצה להשיג תנאים להלוואות אלו 
 מיליון. 53 -בריבית נמוכה יותר דבר שחסך למועצה כ

כן המועצה פנתה למשרד האוצר לקבלת אישור למחזור הלוואות עלות פירעון המוקדם כמו 
כך  12%מיליון לסכום הנ"ל המועצה קיבלה הנחה של  5 -של הלוואות אילו עמוד על כ

 אלפ"ש. 122 -שעלות פירעון מוקדם הינה כ
גור המועצה מעוניינת למחזר את ההלוואות בשלושה מסלולי ריבית בהתאם לתנאים שתס

מיליון לקבל כהלוואה נוספת לשם הקטנת  53 -עם הבנקים כמו כן את גובה החיסכון כ
המועצה מימנה את משק הביוב  2255המימון שהמועצה נתנה למשק הביוב נכון לסוף שנת 

 .מיליון 3. -בסך כולל של כ
 מסלולי הריבית

 הלוואה בריבית פריים  .א

 הלוואה צמודה + ריבית  .ב

 ההלוואה בריבית קבוע .ג
 

מש"ח, פנינו לבנקים והגשנו  16שנים אנחנו צריכים להחזיר  52 -מש"ח ל 36ת של ויש הלווא  משה דדון:
מש"ח,   53בקשה לקבל את אותה הלוואה בתנאים טובים יותר , הבנקים נתנו לנו חסכון של 

אחוז, המועצה מתקציבה השוטף שילמה, כדי לקטין סיכונים מבקש להציע  3.21בריבית של 
מש"ח  53פריים והשני לא תלוי פריים החיבור מוריד את ההתייעלות במקום   12%אשר ול
מיליון , כאשר יש לנו נקודת  2.1וחצי מש"ח, צמצום הסיכון לכאורה מפסידים  52 -ל

 52המועצה  קציביציאה, מבקש מרם בראל להוביל יחד עם ברק שליו, הפעולה מחזירה לת
כולים שמוחזר ממשק הביוב, בשל מצבנו האיתן אנחנו י מש"ח לתזרים, זה כסף של המועצה

 .לקבל הלוואות בתנאים טובים
 : לאשר.הוחלט

 

 .סניף בית שמש פתיחת חשבון  בבנק דיסקונטאישור   .8
 לאשר. הוחלט:

 
 תבר"ים: .9

 פיתוח בתי עלמין 9.1

 תקציב    מקור מימון
 522,222    משרד הדתות

 522,222     סה"כ
 לאשר. הוחלט:

 ספורט בישובים *מגרשי  9.2

 תקציב           מקור מימון
 122,222        משרד הפנים

 212,222     המועצה להסדר  הימורים בספורט
 572,222                          הסוכנות היהודית

 1,222              קרנות רשות
  521,222             סה"כ

 : לאשר.הוחלט
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 תב"רים בהתאם לבקשת משרד הפנים  . -תב"ר זה אוחד מ * 39.

 כמו כן יש לבטל את התב"רים הבאים:

 סה"כ תקציב
 522,222 מגרש כדורסל                –הראל  – 52.6תב"ר 
  522,222 מגרש כדורסל –רמת רזיאל  – 52.5תב"ר 
 11,222.  מגרש ספורט –שריגים  – 5275תב"ר 
 272,222  מגרש  כדורסל –בקוע  – 5212תב"ר 

 521,222      סה"כ :
 לאשר. הוחלט:

 :עדכוני תקציב .12

 עדכון תקציב מרכיבי בטחון

 עדכון תקציב שם הסעיף מס' סעיף
תקציב 

 חדש

1222000/991 
שיקום שערים -השתת. מ. הבטחון

 50 50 0 בישובי המועצה

1222000/992 
שיפוץ מחסן נשק -השתת. מ. הבטחון

 4 4 0 במטע

 

 54 54 0 סה"כ הכנסות

     
1722000/750 

שיקום שערים בישובי -עבודות קבלניות
 50 50 0 המועצה

 4 4 0 שיפוץ מחסן נשק במטע-עבודות קבלניות 1722000/751

 

 54 54 0 סה"כ הוצאות

 הצטיידות ממ"ד צור הדסה-עדכון תקציב חינוך

 עדכון תקציב שם הסעיף מס' סעיף
תקציב 

 חדש

 147 147 0 הצטיידות צור הדסה-השתת. מ. החינוך  1313210/923

 

 147 147 0 סה"כ הכנסות

 153 147 6 הצטידות ממ"ד צור הדסה 1813210/930     

 

 153 147 6 סה"כ הוצאות

 עדכון תקציב חריגים

 עדכון תקציב שם הסעיף מס' סעיף
תקציב 

 חדש

 15 15 0 עמלת היטל שמירה 1266000/664

 85 85 0 מקומייםעמלת גביה ועדים  1266000/663

 

 100 100 0 סה"כ הכנסות

 100 100 0 ועדת חריגים 1613000/785

 

 100 100 0 סה"כ הוצאות
 הוחלט: לאשר עדכוני תקציב.

 
 :2212אישור היטל מיסים ותקציב ועד מקומי לשנת  .11

 
 סך התקציב  הישוב מס'

מס ועד מקומי 
 הערות )**( מגורים למ"ר )*(

 

 
 מוגש למליאת מאי  9.41 320 תעוז 1

 

 
 מוגש למליאת מאי  6.47 220 עגו'ר 2

  
 :2255אישור היטל מיסים ותקציב ועד מקומי לשנת  

 
 יוגש למליאת מאי 6.28 200,000 בקוע 1

  
   הוחלט: לאשר.
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 נושא עיקרי לדיון: נוער

 
 .וימסור דגשים לחבריםיתן סקירה על מח' הנוער, ימציג את דור מחליפו, דור כסלון,  :ערן אוחנה

 
 מציג את אגף הנוער ופעילותה במשך השנה מול כל הגורמים והתנועות.   דור:

 
  .זו השנה  השלישית שאנו מקיימים את שבוע הנוער במועצה, מאז בחירתו של משה דדון  :      ערן אוחנה

 
ולקחת חלק ביום היום היה יום חילופי שלטון מוצלח בני הנוער נלחמים בכדי לתפוס מקום 

החברים  הזה, משתדלים לתת מענה למתאימים, מודים לראש המועצה שנותן את הקרדיט.
  לה מצד המועצה הוא יעיל.ועלקחו יוזמות ופעילויות, שיתוף הפלקחו חלק פעיל 

 
 ר, עם הרכב להקות נוער.בני נוע 222ול התקיים ערב הוקרה לפעילי נוער, הגיעו מעל אתמ

בני הנוער השאיפה שלנו שתסיימו את השרות ותחזירו אלינו למטה  העתיד הוא שלכם
 יהודה לישובים שלנו.

 
    זה החזון של מח' הנוער.

 
 מודה לראש המועצה וצוות המועצה. רון רפאל:
 

מעורבות בני נוער בנעשה בחברה הישראלית, ובמועצה בפרט. לדוגמא: נקיטת עמדה  .12
 הישראלית ובמועצה בפרט.ויצירת פעולות בנושא האלימות בחברה 

 
לאור האלימות הגואה בקרב בני נוער )ומבוגרים( בחברה הישראלית, ולאור תופעות  :רון רפאל

מדאיגות נוספות הרווחות במדינה ורלוונטיות בעיקר לבני נוער כגון השתמטות מגיוס 
ם לצה"ל, עלייה בתאונות הדרכים, תופעות של שימוש מופרז בסמים ואלכוהול, יש מקו

לפתוח דיון על המצב ובעיקר על נקיטת עמדה ויצירת פעולות מצידנו כרשות, ומצד בני 
 הנוער בפרט.

 
 אני גאה בבני הנוער שהעלו את הנושאים החשובים. :משה דדון

 
ברכות על פתיחת האולפן, ברכות לפרוייקט שלקחת את החינוך הבלתי פורמלי למעלה, אני  ניסים גדסי:

הנוער למנוע אלימות ותוקפות אנו צריכים לשמש דוגמא לבני הנוער,  חושב שכדי להביא את
אנחנו כמנהיגים צריכים לשמור על אמינות ולהתחייב לעמוד במילה שלנו בכל מצב כולל 

 מערכת בחירות.
 

 איך אתה בישוב שלך פועל למניעת האלימות ולהעלאת המודעות. :  רון רפאל
 

, ואם הנוער רואה אותנו כמנהלי תרבות של שיחה ולא תוקפנות זו בדיאלוג עם בני הנוער : ניסים  גדסי
 דוגמא וזה ימנע אלימות.

 
מצטרף לברכות, ההשקעה החשובה היא לתת משאבים לבני הנוער שלא ישתעמם נקצה לו    יוסי משה:

 משאבים.
 

וב להגביר את חשוב לי הנוער וחשובה לי הקהילה, בכל הפעילות הנוער שותף בקהילה וחש  אבי פליישמן:
העשייה של הנוער מול הקהילה. אהבתי לראות את הנתונים שהצגתם של המתנדבים 

 לשרות. ממליץ לאמץ את הגישה של משה דדון .
 

אני מכהן זמן רב בפעילות אזורית, אצלנו בישוב רואים את נושא החינוך הבלתי פורמלי   יגאל אבדר:
והקהילה כדבר חשוב וזה בא לידי ביטוי בתקציב גבוה והעסקת כח אדם ברמה גבוהה ושכר 

 גבוה. זה משתקף בפעילות של הנוער, אנו משמשים דוגמא לנוער, אין מאבקים פוליטיים , 
 

יחד עם בני הנוער, ישתפו אחד את השני בתחושות ובדעות, ידברו על חשוב שחברי המליאה, 
 התופעות הללו ויגיעו להבנה והסכמה כי יש צורך לעשות משהו בנידון.

 
רוצה שינוי בחשיבה, מציע הנוער  של היום הוא חכם, פיקח וערני , אתם דוגמא ומופת   גל כפרי:

כיתה והישוב, חשוב הבטחון , כל שיכולים להוביל קדימה עוד חברים מסביבו בתוך ה
 הנושאים שאנו מורעפים בתקשורת ברדיו באינטנרט, הכל מתחיל ממנהיגות נכונה . 
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 : יש לי עצה לכל בני הנוער להירתם ולאכוף את הנהיגה הלא חוקית בישובים. מבקש מראש מיקי פרנקוביץ

 המועצה לקדם את הנושא של קומונה באזור עדולם, 
 

 ות אפשריות בעניין: דוגמאות לפעול
 

 עצרת מחאה של נוער מטה יהודה כנגד האלימות במדינה. .א
אפשרי לקיים צעדה כלשהי עם   –יום בסימן "נוער מטה יהודה נלחם בתאונות הדרכים"  .ב

 עצרת בסיומה כנגד התופעה. אפשרי בשיתוף משטרת ישראל )מתנ"א(, בתי ספר ועוד
יום מודעות בנושא חברתי בוער כלשהו )גיוס לצבא, סובלנות וכו'( הערה:  \אוהל הידברות  .ג

לכל הרעיונות הללו ניתן לגייס משאבים דרך מינהל חברה ונוער במשרד החינוך, משטרת 
ישראל ועוד. כמו כן לקיים יחד עם בתי"ס )איגום משאבים(. מעבר לכך, במידה ואכן 

 הי או שתיים מבין הנ"ל, יש צורך לתקצב אותה.יתגבשו צעדים לפעולה כלש
 לשנה ₪  2,222.פעולות:  2תקציב נדרש )משוער( עבור 

 
 לאשר :הוחלט  

 

נוער, יישובים ועוד. חיזוק החינוך הערכי לילדים ובני נוער במועצה דרך בתי ספר, תנועות  .13
 יביא לחיזוק הקהילות ביישובי המועצה.

השנים האחרונות, שבה החינוך  3-יש צורך להמשיך בדרך החיובית שמתווה ראש המועצה ב : רון רפאל
הבלתי פורמאלי מקבל במה חשובה. על מנת להגיע למרבית הילדים והנערים במטה יהודה, 

שנתיים קיימת -יש צורך בהמשך חיזוק תנועות הנוער. יש לשאוף להגיע למצב שתוך שנה
ואחד מיישובי המועצה. לצורך כך, יש צורך בהגדלת כוחות ופועלת תנועת נוער בכל אחד 

העזר מקרב תנועות הנוער )רכזים, קומונרים, גרעינרים וכו'(. כמו כן הגדלת היקף 
 .הפעילויות התנועתיות, הן ברמה ישובית, הן אזורית וכמובן מועצתית

 
א לחיזוק של ראוי לציין כי חיזוק ומיסוד החינוך הערכי בקרב בני הנוער במועצה יבי

הקהילתיות ביישובים עצמם. בני נוער ערכיים ייקחו יותר חלק ומעורבות בנעשה 
יום )וכתוצאה מכך תהיה פחות אלימות, פחות ונדליזם ומיגור של -ביישוביהם בחיי היום

 .תופעות שלילות שהוזכרו בנושא הקודם
 

 .לשנה₪  522,222תקציב נוסף נדרש: 
 

עד לפני כמה שנים היתה תפיסה שלתנועות אבד הקלח, ההוכחה שכל מי שמגיע לתנועת  : פיני תורן
בי המועצה שהתשתית ונוער הסיכוי שהוא פונה לכיוונים שליליים שואף לאפס, יש

פות תהחינוכית שלו היא תנועת נוער, אין אלימות, יש לנו יעד ותהליך שאחוזי ההשת
 522%בפעילות יהיו 

 
: ניהלתי שיחה לא מזמן עם עובד נוער, נתן הארה אני חושב שהיום הבעיה העיקרית של גרעינר אזור המזלג

בני הנוער היום הנוער הוא עצלן, ולכן חשוב הדגש על תנועת הנוער, מאמין בעבודה מול 
 תנועת הנוער.

 
ה בני הנוער הם טובים, והרמה עולה ומשתבחת, כל שנה הקומונה שמגיעה אליי לעבוד : ישראל אלוני

בכנות היא טובה יותר, נושא הנוער אצלי בישוב פחות מפותח ואני חושב שברמה של מועצה 
צריך לקדם את הישוב שבהם יש פחות פעילות, שתהיה משיכה לפינות החסרות בישובים. 

 ומבקש מהמועצה לסייע בישובים בנושא זה
 

שלי , הרבה הורים לא מבינים את המהות  : מהות ההורים והדוגמא האישית, מנסיוןדניאל גרעינר אזור גיזו
של פעילות הנוער, צריך המון השקעה לא רק בנוער אלא גם בהורים שלהם, ההורים צריכים 

 לדחוף אותם להגיע לפעילות של הנוער, יש לקיים סדנאות וסמינרים 
 

נציגי הנוער, זו אנחנו בתהליך של ראיונות לקבלת מנהלים לבתי ספר, וניהלנו ראיון עם  : שרונה בר נס
היתה חוויה , אנחנו עובדים בשיתוף פעולה מלא עם אגף הנוער, בשעות היום משקיעים 
בערכים ומעורבות חברתית, אני תומכת במהלך המשותף עם בני הנוער והפעילות אחר 

 הצהריים.
 
 איך אתם יוצרים אינטגרציה בין כל התנועות. : אלון ורדי
 
הקמנו מועצת נוער שתייצג ישוב וישוב שתעלה החלטות בנושא הנוער, איזה שנתיים קודם  : רון רפאל

 פעילויות לעשות ולקדם, ויפעלו במועצת נוער מכל התנועות
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חיזוק המנהיגות הצעירה במועצה: מועצת נוער מועצות תלמידים, מד״צים, מעורבות  ..1
 חברתית.

וער רשותית, המייצגת את בני הנוער בשנתיים האחרונות החלה לפעול במטה יהודה מועצת נ רון רפאל:
מול הרשות בתיאום מול מחלקת נוער. עם זאת, עדיין ישנם לא מעט קשיים ודרוש חיזוק 
 משמעותי של תחום זה )הנחייה וליווי מקצועי, גיבוש מועצת הנוער, סמינרים וימי עיון

 לחברי מועצת הנוער, תקציבי פעולות ועוד(. 
 

כים צעירים( ביישובים. לשמחתנו המספרים של נערים כמו כן נושא המד"צים )מדרי
. המשמשים כמד"צים הולכים וגדלים משנה לשנה, ויש רצון להמשיך ולחזק את תחום זה

קצוב נוסף של השתתפות בסמינרי ההדרכה בקיץ ובסמינרים העיוניים גם כאן דרוש ת
במהלך השנה. חשוב מאד שתימשך המגמה מהשנים האחרונות, בה היישובים משתתפים 
בסבסוד סמינרים עבור המד"צים ביישוביהם, הן בקיץ והן במהלך שנת הפעילות, זאת 

 מתוך הבנה והכרה בחשיבות העניין.
 

 לשנה.₪  12,222תקציב נוסף נדרש: 
 

 .: לאשרהוחלט
 

  מלגות ותגמולים למדריכי נוער וענ״קים מצטיינים. ..1
אחד התפקידים המשמעותיים והחשובים בעבודת מחלקת הנוער במועצה היא עובדי הנוער  :רון רפאל

( ומדריכי הנוער ביישובים. מתוך כוונה למשוך אלינו מדריכים איכותיים והקהילה )ענ"קים
ומקצועיים, ולהשאיר אותם לתקופה משמעותית בה יצליחו להביע חותמם ולקיים 
תהליכים חינוכיים ראויים, יש לבחון אפשרות לתגמל את הבולטים והעקביים מבין 

 בלים. הענ"קים והמדריכים בדרכים נוספות, מעבר לשכר שהם מק
 

רעיונות: מילגות לימודים )חלק ניכר ממדריכי הנוער הם סטודנטים(, סיוע בשכר דירה, 
 הגדלת הוצאות נסיעות וטלפון וכדו'. רעיונות אחרים נוספים יתקבלו בברכה... 

 חשוב לשמוע את דעתם ועמדתם של חברי המליאה בעניין זה. 
 לשנה.₪  32,222תקציב נדרש: 

 
 ₪ . 222,222נדרש לשנה עבור הנושאים וההצעות הנ"ל:  סה"כ תקציב       

 
 .: לאשרהוחלט

 
)לאחר המליאה ₪  2.2,222בסך     .12-1אישור תקציב ייחודי של המועצה לסעיפים  .16

 מקור תקציב(. הגזבר יאתר
 

 .: לאשרהוחלט

 

 אישור השתתפות יו"ר מועצת נוער  בישיבות מליאה. .17
 

שנים  1אני מציעה שהמועצה תקבל החלטה שאם עובד נוער וקהילה הוא טוב ניתן לו   :ישראל אלוני
 וספות ואח"כ ניתן מענ"ק.נ

 
הרעיון שלך שווה את ליבי אני ממנה אותך את ניסים גדסי אבי פליישמן יגאל אבדר פיני  :משה דדון

 תורן וגזבר המועצה.
 

המשאב הכי יקר לנו, העסקת ענק במשרה מלאה זה החינוך הבלתי פורמלי ודור ההמשך זה  : יגאל אבדר
 טוב יותר לישוב, אני רואה את הנושא של הטיפול בנוער כמשימה חשובה.

 
 וצריך להוביל מהלך להעסקת ענק במשרה מלאה.

 
 שנים זה הרבה זמן , שווה לחשוב על רעיון שיעשה את העבודה כדאית גם לשנה שנתיים. 1: גרעינרית צלפון

 
 אני מוסיף לועדה את דליה יונאית, נציג הגרעינרים, ויו"ר ועדת נוער  משה דדון:
 

 לאשר  פה אחד השתתפות יו"ר מועצת הנוער בישיבות מליאת המועצה הוחלט:
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בני נוער  52 -של הסוכנות היהודית, אנו נשלח כ מבקש להודיע כי הוזמנו לכנס מסבירנים : משה דדון

 לקורס הכשרה הם יהיו שגרירים שלנו בחו"ל.
     

אי אפשר לקחת את הנוער לאן שהגענו בלי היכולת והאמונה של המנהגים, שעובדים ימים 
 כלילות, הנתינה בכל רגע נתון בכל תחום, ישר כח לפיני תורן, וערן אוחנה וכל חברי הצוות. 

 
מבקש לשאול את ראש המועצה, אני לא יודע כמה המועצה מעורבת בהחלטות הישובים,   עמית חרזי:

 בישוב במועצה הועבר התקציב מהנוער לגינון והשאלה כמה המועצה מעורבת בהחלטה כזו, 
 

הם חייבים לתת לנוער, אנחנו מעורבים ואני מבקש להפנות את הפנייה לרענן, אני פונה  :משה דדון
ם כאשר אתם חשים שאין מספיק תאמרו לנו, ואנו נטפל מול הישובים, גבית המיסים לכול

 היא באישור המועצה הכספים מיועדים בראש ובראשונה לחינוך הבלתי פורמלי.
 

ראש המועצה מחלק תעודות הוקרה לבני הנוער אשר היו מנהיגים והחליפו 
 את הצוות הבכיר של המועצה.

 
 
 

  55:22הישיבה ננעלה בשעה 
 
 
 
 

_____________    ___________ 
 משה דדון      רענן אהרונסון
 ראש המועצה     מזכיר המועצה

 
 
 


