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 סדר היום:
 הודעות יו"ר  .1

מודיע כי גזבר מועצה הודיע על פרישה מתפקידו, פורש מסיבות אישיות,  המועצה נערכת  : משה דדון
 לבחירת הגזבר החדש רענן אהרונסון ישמש מ"מ גזבר. ליציאה למכרז חדש. עד

מבקש לעדכן כי אנו בישורת אחרונה לסיום הליך גישור מול משרד הביטחון ביחס לחיובי 
הכנסות הארנונה, הליך הגישור נעשה אצל  עו"ד מני מזוז, היועץ המשפטי לממשלה לשעבר, 

אשר אמורות להתקבל בסופו של הליך  יאפשרו למועצה להשקיע בחינוך.  מודה לורד כהן על 
 ליווי התהליך והליך הגישור. 

 
 קיץ. –היערכות בינוי מוסדות חינוך  1.1

, בינוי, תקציבית מבחינה ד"תשע הלימודים שנת פתיחת לקראת המועצה התארגנות על מעדכן : דדון משה
   .מכרזים, אדם כח

 
 פצלי שמן. –עדכון  1.2

על נושא פצלי השמן, אנו פועלים בשיתוף חברי המאבק, חשוב לנו לשמור על המרחב  עדכןמ : משה דדון
בנושא זה  הפנים של הכנסת ועדתוהירוק, חשוב לשמור על הבית שלנו. אתמול היה דיון ב

 אעדכנכם בהמשך בהתפתחויות.
 

 עדכון הכנסות מארנונה. 1.3
חודשים , והתחייבתי לעדכן לגבי הכנסות, שנה שעברה עד חודש ינואר  5 -התחלנו מהלך לפני כ : משה דדון

  ממשיכים בתהליך עליה בגבית ארנונה. מש"ח בגבית הארנונה 11מש"ח , עליה של  43 -מרץ כ
 
 עדכון התייעלות תחבורה.        1.4  

כחצי שנה הקמנו יחידת מאגר מידע שעדכנה את כל הרישומים של הילדים אשר לומדים  לפני  משה דדון:
אמורים למשרד החינוך אנו בדיווחים הראשונים  מחוץ למוסדות החינוך של מטה יהודה,

 .ח"מש 3 -של כסך לקבל החזר ממשרד החינוך ב
במסגרת תהליך ההתייעלות אנו בוחנים את רשימות בתי הספר בהם לומדים כיום ילדנו. 

מוסדות חינוך שונים במגזרים השונים חינוך תורני, חינוך מיוחד, רשת חינוך  500 -המדובר בכ
ועוד.  בשלב הבדיקה אנו ננסה ליצור צמצום ומרכוז של אופציות בתי הספר על מנת  חרדי,

 להתייעל.
  

 השתתפות מנהלי בתי ספר –סמינר ועדים  1.5 
. הסמינר ייערך  2-4/6/13כמידי שנה, אנו מקיימים סמינר ועדים בראשית חודש יוני   משה דדון:

אנו מבקשים להזמין את מנהלי בתי הספר ולהעניק להם תעודת  "בגושרים" בצפון הארץ
שנים להוקיר תודה  4הוקרה , המועצה תממן את שהות המנהלים ליום וחצי, ראוי אחרי 

 למנהלי בתי הספר.
 חברי המליאה הצביעו בעד.

 
 . 19.3.13אישור פרוטוקול מליאה מתאריך  .2

. נראה לי שיש החקלאות דרמש קטיפרוי בישובים ותיהתשת של הטבלה על להעיר מבקש : אלוני ישראל
 לערוך שינויים בסדרי העדיפויות.

 
 טבלה זו נבחנה ואושרה על ידי המליאה, ואולם אין בעיה לבדיקה נוספת על מנת לבחון  :        דדון משה

 האם יש לשנות את סדרי העדיפות כפי שנקבעו.
 

 נימי יכין מצגת למליאה ובחינת אפשרות לקביעת סדר עדיפות אחר.
 

 צלפוןפתיחת חשבון נאמנות הרחבת  – 22.4.13אשרור פרוטוקול מליאה טלפונית מתאריך  .3
 הפיתוח כספי להפקדת בהרחבה המגרשים רוכשי ונציגי צלפון היישוב אגודת לבקשת בהמשך :משה דדון

 יהיו בו נאמנות חשבון פתיחת  המליאה לאישור להביא מבקשים אנו, חדש נאמנות בחשבון
, יפה נמרוד מר המועצה ראש סגן -המועצה  ומטעם,  פרץ משה מר האגודה מטעם  נאמנים

 .הנאמנות כתב פי על יפעלו אשר
 

 לאשר. :הוחלט
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 ביצוע ע"י  ועדי הישובים. –סקר מתקני ספורט  .4
. בתום הישובים לבכלבטיחות סקר נוכח אירוע של מגרש כדורסל שהתמוטט החלטנו לבצע  :משה דדון

הבדיקה יישלח דו"ח הסוקר לכל יישוב במסגרתו יופיעו רשימת הליקויים אותם היישוב 
 במידה ולא יבוצע התיקון כנדרש המועצה תבצעו ותחייב את היישוב.  יתבקש לתקן. 

 בטיחות ילדינו ותושבנו הם בראש ובראשונה. 
 

 .לאשר :הוחלט
 

 צרפת )יוסי משה, ערן אוחנה( -  עיר תאומה גאוביו .5
לפי  אנו מנסים לקדם קשרים עם העיר גאוביו בצרפת, שהינה עיר תאומה נוספת לנומברכט משה דדון:

גרמניה, בסוף השבוע מתקיים כנס במסגרתו נתבקשנו לייצג את נוברכט ב בקשת ערית 
ש המועצה כנציג ויוסי משה סגן רא  המועצה.  בכנס ישתתפו ערן אוחנה מנהל קשרי חוץ,

 ההנהלה.
 

 החברים. 2: לאשר , השתתפות המועצה בנסיעה של הוחלט
 

 :2013אישור היטל מיסים ותקציב ועד מקומי לשנת  .6
  מליאה אישור (*)  ר"למ מגורים  התקציב סך הישוב 'מס 

   מאי למליאת מוגש 6.28 220 רפא עין 1 

   מאי למליאת מוגש 10.59 812 עמינדב 2 

   מאי למליאת מוגש 6.62 220 בקוע 3 

 
 .: לאשרהוחלט

 
 ישראל. במיני המועצה תושבי לרווחת 2013 קיץ מופעי קיום .7

כמידי שנה אנו מבקשים לקיים אירועי קיץ, זאת  במטרה להפעיל את בני הנוער והילדים   משה דדון:
 "מיני ישראל"הגענו להסכמה עם בסופי השבוע של חודש אוגוסט. על מנת להפחית בעלויות 

  במחירים נוחים לתושבי מטה יהודה. סדרת הופעותוקיץ  ילקיים מופע
 

נתבקשתי לחוות דעתי, בקשר לקיום מופעי הקיץ השנתיים מטעם המועצה באמצעות גורם  ורד כהן:
  "(, באמפיתיאטרון שבחזקתה וכפי שיפורט להלן:מיני ישראלחיצוני, חברת מיני ישראל )"

החליטה המועצה שלא לחרוג ממנהגה ולקיים את מופעי הקיץ לרווחת תושבי כמידי שנה,   
 המועצה.

מניסיון של שנים קודמות, עולה כי עלויות ההפקה וארגון מופעים רבי משתתפים בתחומי   
המועצה באמצעות מימון המועצה, הכוללות: הוצאות אבטחה, שכר עובדים, תשלום למפיקים 

עלות  2012ץ ינן גבוהות במיוחד , כך למשל בקישונות,  ה ולזמרים והוצאות לוגיסטיות
 ₪. 350,000-המופיעים עמדה על סך כולל של כ

מאידך, עבור קבלת כל השירותים והשכרת האמפיתאטרון על פי הסיכום המוצע עם    
בלבד לחמישה מופעים אשר יוצא ₪  150,000מיני ישראל, תשלם המועצה למיני ישראל סך של 

לכל מופע בלבד. סך זה כולל בתוכו את כל ההוצאות מכל מין וסוג שהוא, ₪  30,000הוצאה של 
 ולמועצה לא תהא התחייבות נוספת ו/או התחייבות כספית נוספת מלבד הסך הנ"ל.

לאור זאת, נראה כי המדובר על צמצום עלויות באופן משמעותי כאשר הדבר נעשה על ידי גורם   
 חיצוני.

תהא אחראית בכל הקשור לארגון והפקת המופעים תוך התקשרות בלעדית  בנוסף, מיני ישראל  
עם כל גורם נחוץ מבלי לערב את המועצה בהתקשרויות אלו, וכמובן אף תדאג להשכרת 
והעמדת האמפיתיאטרון שבחזקתה לטובת קיום המופע עצמו כולל כל המעטפת הנחוצה 

 לקיום מופע בסדר גודל שכזה.

חיצוני יהא אמון על הפקת המופעים והרווח מהם, רווחת תושבי  מאידך, ועל אף שגורם  
המועצה לא תיפגע, באשר על פי ההסכם שייחתם עם מיני ישראל, תינתן עדיפות וישוריינו 

 מכסת כרטיסים לתושבי המועצה לכל מופע.

במקום מחיר מלא ₪  119כמו כן, כרטיסי המופע יימכרו לתושבי המועצה במחיר מסובסד של   
 ₪. 129וכן מחיר מסובסד לועדי עובדים בסך של ₪,  159 של
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בנוסף, נראה כי אין בקיום המופעים במתכונת המוצעת משום חשש לתעמולת בחירות בכספי  
, וזאת על פי 1959-א לחוק הבחירות )דרכי תעמולה(, התשי"ט2גוף מבוקר וכאמור בסעיף 

 וכפי שיפורט להלן: 2012דצמבר  20מיום  5/2012המבחנים שנקבעו בחוזר מנכ"ל משרד הפנים 

מידי כאמור לעיל, המופעים שבנדון, מהווים את אירועי הקיץ המתקיימים על ידי המועצה 
 לרווחת תושבי המועצה, ואין המדובר באירוע חד פעמי. בשנהשנה 

ולא המופעים אמנם לרווחת תושבי המועצה, אך התושבים ייהנו ממחיר כרטיס מסובסד בלבד, 
 .מכניסה חופשית

המדובר על מופעי בידור ותרבות של אמנים וזמרים, והדבר אינו מהווה במה למועמדים  
 בבחירות.

לאור כל האמור לעיל, ולאור העובדה כי המדובר בחיסכון כלכלי משמעותי לקופת המועצה,   
באמצעות חברת ואין חשש לתעמולת בחירות אסורה, אין אני רואה מניעה בקיום המופעים 

 מיני ישראל ובהתאם להסכם שייחתם עימם.

 .לאשר: הוחלט  

 
 אישור היטל שמירה בית נקופה. .8
 בית נקופה בקשו לאשר היטל שמירה לישוב. :משה דדון

 
הייתה החלטה שיישוב אשר ביקש לבטל את החלת חוק העזר ביישוב לא יוכל לבקש להחיל  : ראובן צמח

 עליו את החוק בשנית.
 

ראובן צודק, ואולם במקרה זה הבאנו את הבקשה למליאה לאישור נוכח העובדה כי במידה   כהן:ורד 
ולא יחילו את חוק העזר יבוטלו להם כל ההטבות הניתנות ליישוב מהמשטרה וכוחות הביטחון 
נוכח היותם יישוב המוגדר בקו תפר. היישוב סבר בשגגה כי במידה ויפעלו בהתאם לחוק 

לשמור בעצמם יהא הדבר מספיק לקבלת כלל הטבות, הסתבר שלא כך הדבר הראשי קרי יצאו 
 הם חייבים להחזיק שמירה בהתאם לכללים כפי נקבעו בחוק העזר.

 
 להקיםבנושא הבטחון, באופן כללי מביא לידיעתכם כי בימים אלה אנו שוקדים על תוכנית  : משה דדון

, למעט מספר יישובים המועצה בכל יטפלו הם, המועצה במתחם ב"מג של משטרה תחנת
 בודדים אשר שייכים לתחנת מוריה שבירושלים.

 
 .לאשר :הוחלט

 
 2011, 2010לשנת  כספיים דוחות אישור .9

  
שם 

 הוצאות הכנסות מבוקר ע"י דו"ח ליום הישוב
 -עודף/גרעון

 לשנה המבוקרת
 -עודף/גרעון

 מצטבר
חוב 

 לאגודה
       70 196- 68.5- 344.5 276 ערן כהן 31/12/2011 אביעזר 1   

   145- 27 386 413 ערן כהן 31/12/2010 אביעזר 2
    

 : לאשר.הוחלט
  

 עדכוני תקציב:  .10
 

 הכנסות
 תקציב חדש עדכון תקציב שם הסעיף מס' סעיף    

 95,927- 9,927- 86,000- ארנונה 1111000/100

 
 95,927- 9,927- 86,000- סה"כ הכנסות

 הוצאות
 תקציב חדש עדכון תקציב שם הסעיף מס' סעיף    

 190 10- 200 פסטיבל היין 1771000/752

 90 10- 100 פסטיבל הבירה 1771000/759

 355 50- 405 תחזוקה-ביוב הוצ' 1972000/780
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 40 10- 50 שי לבוגרים 1811000/781

 220 30- 250 תחזוקה-גני ילדים 1812200/420

1812200/758 
משחקים במוסדות  אחזקת מתקני

 520 20- 540 חינוך

 100 50- 150 הוצ' תפעול גני ילדים חדשים 1812200/759

 114 30- 144 יועץ אירגוני-עבודות קבלניות 1811000/750

 80 20- 100 עבודות קבלניות מבקר 1612000/750

 30 150- 180 ח.רגיל החזר הוצאות 1817800/760

 22 17 5 רווחה חינוכית-שונותהוצאות  1817600/780

 332 92 240 הקצות חומרים גני ילדים 1812200/720

 500 500 0 בדק בית מוסדות חינוך 1813200/756

 1,440 440 1,000 מילגות סטודנטים 1832400/850

1613001/750 
עבודות קבלניות רפרנטית מאגרי 

 0 120- 120 מידע

 516 300- 816 גזברות -משכורות  1621100/110

 2,800 620 2180 גזברות-עבודות קבלניות 1621300/750

 354 354 0 משכורות רוחחת העובד 1615000/110

 542 284- 826 בטחון-משכורות 1721000/110

1813200/754 
טכנאי מוסדות -עבודות קבלניות

 195 15 180 חינוך

 3,000 3,000 0 הצטיידות ורכש חינוך 1813200/932

 4,500 4,500 0 בדק בית חינוך 1813200/751

 650 650 0 פסטיבל קיץ 1771001/751

 250 250 0 רדיו מקומי-אנטנה 1825500/753

 491 173 318 אתר אינטרנט 1613000/754

 100 100 0 תיירות-עבודות קבלניות 1771001/750

 300 300 0 איכות הסביבה-עבודות קבלניות 1712301/751

 
 17,731 9,927 7,804 הוצאותסה"כ 

 שרותי תוכן מתוקשבים-חינוך עדכון תקציב     

 הכנסות
 תקציב חדש עדכון תקציב שם הסעיף מס' סעיף    

1313200/927 
השתת. מ. החינוך שרותי תוכן 

 216- 166- 50- מתוקשבים

 
 216- 166- 50- סה"כ הכנסות

 הוצאות
 תקציב חדש עדכון תקציב שם הסעיף מס' סעיף    

 226 166 60 שרות תוכן מתוקשבים לבתי ספר 1813200/757

 
 226 166 60 סה"כ הוצאות

 הג"א-עדכון תקציב     

 הוצאות
 תקציב חדש עדכון תקציב שם הסעיף מס' סעיף    

 628 162 466 הג"א תיקונים ותחזוקה 1723000/420

 2486 162- 2648 השתת. מוסדות-כיבוי אש 1724000/830

 
 3,114 0 3,114 סה"כ הוצאות

 
 : לאשר.הוחלט
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 2012תבר"ים לסגירה לשנת  .11
מספר 
 הערות גרעון תשלומים תקבולים תקציב שם התבר תב"ר

 תבר מאוזן,בוצע במלואו    60,000 60,000 60,000 סקר נכסים  3300    

 תבר מאוזן,בוצע במלואו    10,000 10,000 10,000 ריהוט מועדון נחושה  3318    

 תבר מאוזן,בוצע במלואו    50,000 50,000 50,000 רישום נכסים  3319    

 תבר מאוזן,בוצע במלואו    25,000 25,000 25,000 ברקו,מצלמת מפות,אינטרקום 3320    

 תבר מאוזן,בוצע במלואו    60,000 60,000 60,000 גינון בית ספר צור הדסה 3323    

 תבר מאוזן,בוצע במלואו    200,000 200,000 200,000 חשמל ביה"ס אלון ומרחבים  3328    

 תבר מאוזן,בוצע במלואו    300,000 300,000 300,000 מתקני משחק ביישובים  3494    

 תבר מאוזן,בוצע במלואו    46,724 46,724 46,724 רכישת רכב כיבוי מסוג אשד  3530    

 תבר מאוזן,בוצע במלואו    150,000 150,000 150,000 סריקת חומר ו.ב.ע. 3555    

 תבר מאוזן,בוצע במלואו    500,000 500,000 500,000 תכנון תבר"ים  3556    

 תבר מאוזן,בוצע במלואו    200,000 200,000 200,000 שיפוץ מעונות קשישים  3583    

 תבר מאוזן,בוצע במלואו    150,000 150,000 150,000 תמרור ופסי האטה  3590    

 תבר מאוזן,בוצע במלואו    300,000 300,000 300,000 מבני ציבור ומגרשי ספורט  3592    

 תבר מאוזן,בוצע במלואו    50,000 50,000 50,000 שגדוג ותכנון כלביה  3596    

 תבר מאוזן,בוצע במלואו    200,000 200,000 200,000 אחזקה וגינון בגנ"י ובמוסדות  3597    

 תבר מאוזן,בוצע במלואו    100,000 100,000 100,000 תאורה ביישובים  3604    

 תבר מאוזן,בוצע במלואו    200,000 200,000 200,000 ליקויי בטיחות במוסדות  3609    

 תבר מאוזן,בוצע במלואו    150,000 150,000 150,000 שיפוץ גן ילדים גבעת ישעיהו  3620    

 תבר מאוזן,בוצע במלואו    200,000 200,000 200,000 תחנות הסעה  3663    

 תבר מאוזן,בוצע במלואו    200,000 200,000 200,000 עבודות ניקוז 3664    

 תבר מאוזן,בוצע במלואו    1,724,741 1,724,741 1,724,741 כיתות גן -2שריגים  3793    

 תבר מאוזן,בוצע במלואו    600,000 600,000 600,000 כבישים ובטיחות  3805    

 תבר מאוזן,בוצע במלואו    6,900,000 6,900,000 6,900,000 יישובים  3806    

 תבר מאוזן,בוצע במלואו    400,000 400,000 400,000 מוקד חירום ומאגרי מידע  3836    

 תבר מאוזן,בוצע במלואו    1,100,000 1,100,000 1,100,000 ציוד וריהוט למוסדות  3842    

 תבר מאוזן,בוצע במלואו    10,500,000 10,500,000 10,500,000 2011ישובים  3884    

 תבר מאוזן,בוצע במלואו    300,000 300,000 300,000 תשתיות תכנון ופיקוח  3886    

 תבר מאוזן,בוצע במלואו    100,000 100,000 100,000 תיירות כללית  3887    

 תבר מאוזן,בוצע במלואו    300,000 300,000 300,000 תשתיות ובטיחות  3888    

 תבר מאוזן,בוצע במלואו    200,000 200,000 200,000 תכנון-עין נקובא/עין רפא 3896    

 תבר מאוזן,בוצע במלואו    100,000 100,000 100,000 איכות הסביבה 3900    

 תבר מאוזן,בוצע במלואו    147,680 147,680 147,680 סימון כבישים  3916    

 תבר מאוזן,בוצע במלואו    2,000,000 2,000,000 2,000,000 מדידות ארנונה 3942    

    
3945 

שפוץ והקמת מרכז -שריגים
 תב"ר אחר במקומו.נפתח    0 0 3,000,000 ספורט 

 תבר מאוזן,בוצע במלואו    3,000,000 3,000,000 3,000,000 בדק בית מוסדות חינוך  3947    

 נפתח תב"ר אחר במקומו.   0 0 62,500 תכנון כבישים-נחושה 3969    

 תבר מאוזן,בוצע במלואו    927,715 927,715 927,715 בניית גני ילדים -עין ראפה 9022    

 תבר מאוזן,בוצע במלואו    21,517,754 21,517,754 21,517,754 עין רפא -בינוי חדש 9063    

   0 52,969,614 52,969,614 56,032,114 סה"כ      

     
 : לאשר.הוחלט
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 :תבר"ים .12

  2050תוכנית מתאר למועצה מי/    12.1

 תקציב  מקור מימון        
 500,000  משרד החקלאות        
 1,200,000  קרנות רשות        
 1,700,000   סה"כ        

 
 : לאשר.הוחלט

 
 מגרש כדורסל –מטע     12.2
 תקציב  מקור מימון       
 250,000   הטוטו       
 250,000   סה"כ       

 
 : לאשר.הוחלט

 
 הקמת בסיס הפעלה משולב למתמיד בצובה   12.3
 תקציב              מקור מימון       

 30,000  משרד הביטחון      
 30,000  משרד הפנים       
 40,000  קרנות רשות       
 100,000   סה"כ       

 
 : לאשר.הוחלט

 
 הקמת מעון יום בנחושה 12.4

 תקציב              מקור מימון
  2,175,000  משרד התמ"ת     

 800,000  קרנות רשות       
 2,975,000   סה"כ       

 
 : לאשר.הוחלט

 
 צור הדסההקמת מעון יום ב 12.5 

 תקציב              מקור מימון
  2,175,000  משרד התמ"ת     

 800,000  קרנות רשות       
 2,975,000   סה"כ       

 
 : לאשר.הוחלט

 
 המועצה לא פונה  אל  נעמ"ת וויצו לצורך הקמת המוסדות? למה  : ישראל אלוני

 
 פנינו אליהם, ואולם נתקלנו בסירוב.   משה דדון:

 
 של הועדים למימי מבואות ירושלים בגין צריכת מים חובות מים  .13
תביעה ממימי לשלם את התראה טרם יש חובות של ועדים במימי מבואות ירושלים, קבלנו מכתב  : משה דדון

חובות רובצים על את חובו תוך שהוא מותיר ולא ישלם מים החוב, לא יכול להיות שועד מקומי יצרוך 
ביקשתי מורד לבחון את הסוגייה ולראות האם נוכח ההתראות לתביעה המועצה צריכה  הישובים.

 לפרוע את החוב ולחייב את היישובים.
 

 שלא יחזור על עצמו ?בעתיד כדי  : מה עושים יהודה בן אהרון
 

פעולות המשפטיות הדרושות לצורך הסדרת התשלום, במקרים ישוב שלא ישלם  יינקטו כנגדו כל ה : משה דדון
 מסויימים אף סגירת אספקת המים.

 
 : לאשר.הוחלט
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 מליאת נוער. –נושאים מרכזיים לדיון 
אני מקווה ה אמיתית, מקווה ס מדהים של בני הנוער מכלל הישובים והכפרים זו חגיגיש פסיפ  משה דדון:

   יומית במועצה והבנתם במה כל אחד מבעלי התפקידים עוסק.שחוויתם היום את העשייה היום 
 

מחליפה אותי היום קורל יוסף, קורל תלמידת כיתה י"ב בבית ספר הר טוב תיכון תושבת אשתאול, אני 
 מעביר אליה את ניהול הדיון בנושאים שבנבחרו על ידי בני הנוער לדיון בפני המליאה..

 
אבל לשמחתי הרבה  הקדנציה, שהפוליטיקה של המבוגרים תשפיע על הדור הצעיר,הייתי מוטרד לפני  :בהגת ברהום

 ישר כח וכל הכבוד לבני הנוער.יש לנו דור צעיר שדואג לעתיד, ,  התבדיתי, 
 

מציינת את היום שעבר על בני הנוער  במועצה, ומבקשת להעלות מס' נושאים שעלו בסדר היום של  קורל יוסף:
 מועצת הנוער. 

 
בני הנוער רואים  :במועצה התנדבות על דגש מתן תוך, נוער בני בקרב קבוע התנדבות מערך יצירת . 1

לקידום  חשיבות גדולה ביצירת מערך התנדבות בקהילה תוך הבנה כי תרומה לקהילה הנה אבן יסוד 
 וביםביש ופארקים גנים, אתרים ובמועצה, שיקום בישובים ציבוריים מבנים שיפוץ :דוגמאותהקהילה. 

 נוער. לבני מנהיגות ובמועצה סמינרי
 

 ״קו (.בחודש פעמיים/ בשבוע פעם) נוער לבני המיועד במועצה: וייחודי פנימי אוטובוס קו הקמת . 2
 פעילויות, המועצה יבישובי הנוער בני בין הקשרים חיזוק, ישובים בין מפגשים למטרת ישמש הנוער״

 .במועצה הנוער בני לכל נסיעה כרטיס להוציא אפשרי .וכו׳ מועצתיות שיא
 התקיים דיון בין החברים. 

 
 :הנוער ותנועות הערכי החינוך חיזוק . 3

  .הנוער״ תנועות ״בית שייקרא, הנוער תנועות לכלל המיועדמבנה  הקמת
, ומפגשים סמינרים לקיום מקום, הדרכה מרכז כגון לצרכים במועצה הנוער תנועות 6 את ישמש המבנה

 .וכו׳ קומונרים, גרעינרים, לששי״ם
 

 ידי על המלוות, יישוביות נוער ועדות מיסוד הנוער: בתחום ליישובים המועצה בין הקשר חיזוק . 4
 ונוער חברה שאגף קבוע פעילויות סל כדוגמת שוטפים עבודה ממשקי יצירת  .במועצה הנוער מחלקת

 הן, ובעשייה החלטות בקבלת נוער בני של מעורבות חיזוק (וכו' ספורט תרבות נוער) לישובים מציע
 .במועצה והן בישוב

 
ראש המועצה מברך את בני הנוער על פועלם, מאחל להם דרך צלחה בהמשך ומעניק תעודות הוקרה על 

 השתתפותם בפעילות במסגרת "יום הנוער".
 
 
 
 

 19:00הישיבה ננעלה בשעה  
 
 
 
   _____________     _____________ 

 משה דדון      רענן אהרונסון
 ראש המועצה      מזכיר המועצה


