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 91.2.5.99א "ד באייר תשע"שלישי י תקיימה ביוםשה

 .במרכז יום לקשיש ..:91בשעה 
 

  :נכחו
 ראש המועצה משה דדון
 ה"נתיב הל, מ ראש המועצה"סגן ומ נימי יפה

 זכריה, סגן ראש המועצה יוסי משה
 אביעזר גוטריימן אלחנן

 אבן ספיר ראובן שמעון
 אדרת יעיש דדון

 אשתאול אריה עובדיה
 בית זית גבריאל נרדי

 בית נקופה ד זהר שדה"עו
 בקוע ישראל אלוני

 בר גיורא דוד בוזגלו
 גבעת יערים יהודה בן אהרון

 גבעת ישעיהו ברק כץ
 גיזו מוטי חן

 הראל אבי פליישמן
 זנוח שלומי סעדון
 יד השמונה יוסף בר דוד

 ישעי אלון ורדי
 כסלון שלום בוקובזה

 יהכפר אור כפרי גל
 לוזית מיכאל ביטון
 ר"מבוא בית ששון  סיידוף

 מוצא  עלית ראובן צמח
 מחסיה חיים בוזגלו
 מטע דדון נפתלי

 מסילת ציון רון דוד
 מעלה חמישה אריאל יהודאי

 נוה אילן עזי טלר
 נחם שמאי ולני
 נחשון חוה שפיר
 ור'עג מו'אברהם ג
 עמינדב משה מזון

 צובה שמואל שני
 צור הדסה מיגבאי ר

 צור הדסה קאופמן דן
 צפרירים רזיאלה קחו
 צרעה דליה יונאית

 שואבה אליה ענת
 שורש בראל רם

 שריגים יהושע בובי משה
 
 
 
 
 
 
 

  :חסרו
 

 אורה יגאל אבדר
 בית מאיר כהן מקסים

 גפן דוד כהן
 טל שחר מיקי פרנקוביץ
 נוה מיכאל  הרשיש אברהם

 נוה שלום איאס שביטה
 נחושה קורש רחמים

 נטף ניסים גדסי
 נס הרים נוריאלגדליה 

 עין נקובה עוודאללה מחמד
 עין רפה ת ברהום'בהג

 צלפון ישראל גבאי
 קרית ענבים זיוה גל

 רמת רזיאל אלעמי אמיר
 רמת רחל דוד דרומלוביץ

 שדות מיכה  אביגדור כהן
 תירוש גבאי דוד

 תעוז נחמיה יוסף אברהם
 תרום עזריאל צדוק

  
  :משתתפים
 ס"גף תנמנהל א פיני תורן

 הנוער' מנהל מח ערן אוחנה
 מזכיר המועצה רענן אהרונסון

 לשכה משפטית ד"עו, ורד כהן
 ראש מינהל החינוך שרונה בר נס

 בני הנוער מישובי המועצה
 

 :קהל
 

 עורך עיתון בקיצור יובל רובין
  

  :רשמה פרוטוקול
 מזכירות המועצה גילה כהן
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 ר"הודעות יו .1
 .עדכון ועדת גבולות 1.1 

אחר כך , ינו היום יום חלופי שלטוןלכל חברי המליאה הנבחרים ולבני נוער שמצטרפים אל :משה דדון
 ..שגיא ירחיב על משמעות ניהול המועצה

 
מודה לה על שירותיה הטובים , מודה לבתיה יחיא פורשת לגמלאות בסוף חודש יוני  

 .לקשישים ולמועצה במשך שנים רבות
 

החלק הפורמלי והחלק השני החלק המשמעותי ששגיא : המליאה תתחלק לשני חלקים  
 .שגיא  היום כיהן כראש המועצה. מטע לוקח פיקודאלקיים מ

  
 : כנס ועדת גבולות  

ץ היה ראוי "הבאת רוח חדשה ללשכה הבג -ץ רוצה להודות במיוחד לורד כהן "הגשנו בג :משה דדון
 .לא נשאר שום זיקה שבה לא נילחם. תודה למטה התושבים שהחל לפעול במרץ. מקצועי

 .לשכן כרם מניב קשה לחיות עם התחושה של לקחת  
 

אנו  , צ"צ והפעילות שמתקיימת במקביל להגשת הבג"ורד מוסרת תקציר על התקדמות הבג :ד ורד כהן"עו
 .שמחים שהסנונית הראשונה של הצדק יצאה לאור נביא עדכונים בהמשך  

 
יג אני מצ, אתמול הוסבר מה מתכננים לעשות יש פה את השקף המפרט את כל הפעולות :רענן אהרונסון

 .ים"בגצ' הוגשו מס, לחברים את התוכניות
 

 .ד רינה לפידות"ד ורד כהן ועו"י עו"ץ של המועצה שהוגש ע"בג  
 .אשתאול ונחם, ץ של הישובים שנפגעים מהנושא באופן משמעותי צרעה"בג  
 .'וב' ץ של הר טוב א"בג  
 .ץ של המפעלים החקלאיים"בג  
 .ץ של מרכז המועצות"בג  
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יש צורך . פניה לכל תושבים שיש להם קשר פוליטי כזה או אחר: ע הפוליטיבנוסף הצל  

ס עבודה בנוסף כל הצלע התקשרותי "ליברמן ש, להפעיל את כל המפלגות שאפשר עצמאות
בנוסף , EDKהמושבים שכרו חברה נוספת , החברה שמלוה תמיד את המועצה קומנסנס

נג בכנסת וחברה נוספת שמתעסקת יש צורך לעשות לובי, חברת לובינג שמלווה אותנו
בשיתוף חברי מליאה שיכולים להיות יותר , כל נושא התחום הציבורי. באינטרנט

 .אגרסיביים
וצבור תומכי , כמו כן יש גם גוף של הרבנים. מ לא יכול לומר הם יכולים לומר"כל מה שרוה  

 .ס יש במועצה כמה אלפים שיכולים לסייע במאבק"ש
 

עד היום לא פעלנו , ₪מיליון  20 -עירית בית שמש חייבת למטה יהודה כ :פעולות נוספות  
כמו כן נבדק הסכם קואליציוני של עצמאות עם הליכוד ושם . בנושא שוקלים לפעול בנושא

בשבוע , שבו נאמר שכל החלטה של ועדת גבולות צריכה לעבור ועדת שרים 47יש את סעיף 
. כוון לדרוש שהליכוד יעמוד בהסכם בסעיף זהמ מת"ורוה" עצמאות"הבא תהיה ישיבת של 

 .אלו הדברים העיקריים שנעשים בשטח
 

אפשר להגיש התנגדויות לרמת בית שמש . מבצע התנגדויות לרמת בית שמש: מאמץ  משני  
במשך  1500ימים בהשוואה לבית שמש שם אספו  3 -התנגדויות ב 3927 -ונאספו כ' ג

 .חודשיים
ההתנגדויות במשרד הפנים היתה תדהמה רק  3927משרד הפנים כל היום הגיעו ל: נתונים  

ביקשנו אורכה להגשה עד . חודשים והכוונה היא לעכב אותם 3 -להקליד למחשב יקח כ
כדי שיהיה זמן לעבור ולבדוק את כל התנגדות כל טופס מועבר לבית שמש לועדה  25/5

 .המקומית ולמשרד הפנים
 

 .ף ולסייע במאמץאני קורא לכל הישובים להשתת  
 

וגם כל חברי , גם מקומי וגם אגודה, גם הועדים מתנגדים כגוף סטוטורי, תודה לרענן  :משה דדון
 .המליאה יחתמו  באישור ורד

 
אם . בית שמש היתה שכנה עד לפני שלושה שבועות מדובר במלחמה ואני שומר על הבית  

 .בה בבית שמשאין אזור תעשייה לעכב עד שיהיה אזור תעשייה את ההרח
 

 .קיבלתי הודעה מבני נוער היום שגם החברה בבית הספר יכולים לחתום לבדיקתך ורד כהן  
   
 .ל"משלחות חו 1.2 

 איש ליום הזיכרון 45 -בחודשיים היו קבוצות בני נוער מוירצבורג ונומברכט הגיעו כ :משה דדון
נומברכט על חשבון הנוסעים קבוצה ל 2/6 -אנו מוזמנים לביקור גומלין ב. ויום העצמאות

 .אירוח בבתים
 

עובדים  5-6. על חשבון הנוסעים אירוח בבתים, איש לוירצבורג 15בספטמבר משלחת של 
 .והשאר חברי מליאה ופעילים לפנות לדורית

 
 .איש 4 –הוחלף ראש עיר  –נסיעה לפינלנד 

 
 .אשמח שכמה שיותר חברי מליאה יצטרפו

 
הוזמנו אבל התעקשתי , לנד לסגור את נושא המשאיותהערב יוסי ואני נוסעים להו

 .שהתשלום  יהיה של המועצה
 
 .עדכון פרוייקט פינוי אשפה 1.3 

פינוי האשפה  לגבייש תלונות רבות , הרכישה של משאית האשפהנסיים את עסקת  : משה דדון
 .מקווה שנצא לדרך חדשה, בישובים

 
 .מסביר את ההליך : יוסי משה

 
 .1 'כביש מס 1.4 

 התקיימה הפגנה של מבשרת ושל תושבי מטה יהודה כי הסלילה של הכביש תפגע :משה דדון
 . ץ"אנחנו שותפים בבג. באורח החיים של תושבי ההר  

 כרגע כחלק מהמאבק בבית  . זהו כביש שמוביל לישובנו ופותר בעיות תנועה, אושר 10כביש                      
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 .אנחנו נרד מההתנגדות במסגרת פתרון כולל, אנו מתנגדים שמש                     
 

 .נמשיך לשתף פעולה עם רשויות כמו שהם משתפים אותנו פעולה בנושא בית שמש
 
 
 .תקן נחלות קיבוצים מושבים 1.5 

מהלך שנימי ואני מובילים לכל בעל . רוצה ליצור מציאות שאנחנו נשלוט על הקרקעות  :משה דדון
 .דונם לאחד 50בלו נחלה וקיבוץ יק

 
 .יש מורכבות ובעיה. המטרה לשלוט על הקרקעות שיהיו שלנו לתקופה ארוכה  
 

 50. ר וחברי מליאה לבדוק את המשמעות"ביוני יש ועדת פרוגרמות עד אז נרכז את יו 22 -ב  
. יש לזה משמעות כלכלית מאוד רצינית. אדמה ומכסת מים. דונם למשק עושה טוב לכולם

 .אגודות ולאישור מליאהלידיעת הפגש  עם נימי בנושא ונביא רם בראל י
  
 .שיתוף פעולה מול בית שמש – 2000שותפות  1.6 

שמתמקדת בעיקר )אבל שיש לי שותפות  .תחילה חשבתי לנתק מגע טוטלי עם בית שמשב  :משה דדון
צה המוע: ולכן אני רוצה להצהיר הצהרה, הייתה התלבטות( בהשקעה בחרדים בבית שמש

מי שחתם על ההסכם בין . בודקת את כל שתופי הפעולה מתוך מטרה לבחון את הכדאיות
יש משמעות לכך שמטה יהודה . וושינגטון ודרום אפריקה, ה 'מאירק, ראש עירית בית שמש 

אנחנו ששוקלים ולא מחליטים כי לא רוצים לפגוע בשיתוף פעולה בין . מודיעה על כך
דונם  3000אני מזכיר . ריית בית שמש מתנהלת נאלץ לצור חייץאין ספק שכמו שעי. הרשויות

 .מבקש שזו תהיה הצהרה! חייבים לצור חייץ ברור . עברו לבית שמש ואם זה לא ייעצר
   

ר "למשל דני טרגן היה יו. זה מטה יהודה 2000המנוע של שותפות . משמעות ניתוק המגע  :משה דדון
 .ילים ומשפיעים על הפעילותמלגות סטודנטים אנחנו מוב 15ישראל 

 
 .ץ כדי שהשופטים יקראו"צריך להיות לקראת הבג –כל הרעש   :משה דדון

 
רציתי לומר שידוע מה התרומה של שותפות . שמי שחק ניר אני ממטע החלפתי את נימי  :שחק ניר

 .השותפות חשובה. חושבת שלמרות שלא השתתפתי במשלחות יודעת שזה תורם הרבה 2000
 

 .ילדים ממטה יהודה לומדים בבית שמש :מו'ג אברהם
 

 .שיש לו משמעויות והשלכות רבות. לצערנו זו תחילתו של מאבק  :משה דדון
 

 .אני מבין שהמלחמה היא נגד אנשים :מו'אברהם ג
 

במידת הצורך אנו נסיע את . לשנה₪ מיליון  10מדובר ב , החלטות הרסניות למטה יהודה  :משה דדון
 .במקום אחר לגוש עציון בה יש חינוך טוב מאוד העונה על הצרכים הילדים לחינוך

 
 .אני תומכת בה שאתה אומר :דליה יונאית

 
לדעתי צריך להפשיל , על הטעות כל מטה יהודה משלמת, זנוח ומחסיה עשו טעות בעבר :שלומי סעדון

 .תשרוולים ולהלחם בהחלטות שערורייתיו
 

כל קהילה לגיטימיות . בסופו של יום מתפתחת קהילה שונה. לסיפא יש לכתוב את כולם  :משה דדון
 .הפתרון היה בעבר לשלוח ילדים לשם ולא לבית שמש של היום. שלא תפריע לחברתה

 
 13.4.11אישור פרוטוקול  מליאה מתאריך   .2
 

 .לאשר :הוחלט  
 
 .ב"מצ – 2009לפיתוח לשנת ' חב –אישור דוחות כספיים  .3 

 עברנו לניהול . החברה לפיתוח עברה לרווח תפעול לאחר שנים של חובות למטה יהודה :משה דדון
 .פרויקטים לא רווחים לא נכנסים, איכותי מקצועי זה המקום לומר תודה ליוני אלמוג  
 

 .לאשר :הוחלט  
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 .ים"עדכון תבר .4 

    רכישת משאית וציוד אשפה 4.1
   תקציב מקור מימון 
   3,000,000 מבנקיםמילוות  
   3,000,000 כ"סה 

 
 שנה צמוד מדד או פריים 15 -לקיחת הלוואה לאומי פועלים או דקסיה ל

  

 
 .לאשר :הוחלט

    
    בדק בית בטיחות ציוד וריהוט  4.2

   תקציב מקור מימון 
   3,000,000 קרנות רשות 
   3,000,000 כ"סה 

 

 
בשנה ₪ מיליון  8 –משקיע 

 .₪מיליון  3ילים השנה עוד ומגד
 

 .לאשר :הוחלט
    

    שיפוץ בריכה ישובית-בית זית 4.3
   תקציב מקור מימון 
   800,000 משרד הפנים 
   800,000 כ"סה 

 לפי תכנית ועד מקומי מקרנות רשות ומכרזים חיצוניים מדובר, לכל ישוב₪ כמיליון  
 .₪מיליון  60 -על כ 
 

 .לאשר :הוחלט
 

    מעלה החמישה כביש כניסה 4.4
   תקציב מקור מימון 
   750,000 משרד הפנים 
   750,000 כ"סה 
 
 
 

 .לאשר :הוחלט
    

   כבישים וקירות תומכי כביש וניקוז בישובים 4.5
   תקציב מקור מימון 
   927,000 משרד הפנים 
   927,000 כ"סה 

 

 
 .לאשר: הוחלט

    

    ר הדסההשלמת מקווה בצו 4.6
   תקציב מקור מימון 
   1,346,181 משרד הבינוי והשיכון 
   1,346,181 כ"סה 
    .לרשום שזה ממימון תשתיות 
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 .לאשר: הוחלט

 
 

    כביש גישה למקווה בצור הדסה 4.7
   תקציב מקור מימון 
   1,494,047 משרד הבינוי והשיכון 
   1,494,047 כ"סה 

 

ם רחוק יש צורך המקוה נמצא במקו
 .בתאורה כביש וכדומה

 
 .לאשר :הוחלט

    
    :עדכון תברים 

    ד צור הדסה"ס ממ"בי - 3871תבר  4.8

 תקציב מקור מימון 
עדכון 
 תקציב

תקציב לאחר 
 עדכון

 4,951,014 1,411,920 3,539,094 משרד החינוך 

 631,021 1,411,920- 2,042,941 קרנות הרשות 

 5,582,035 0 5,582,035 כ"סה 

 

 
 .לאשר :הוחלט

 
    

 .ב"מצ -עדכון תקציב       .5
 במסגרת זו יש תהליך התיעלות  . מועצה מסודרת מבינה שצריך להיות מוכן לכל דבר :משה דדון 

 .₪מיליון  2.5מכיוון שיש אולי קיצוץ נתתי הנחיה לצרף . פנימית                     
 

הוגדל התקציב . ₪אלף  750ל בית שמש שמוערך בין מיליון ל ראשית למימון המאבק מו 
 .ח"אש  700 -לגיבוי ל

 
 .לאשר :הוחלט  

 
 .שיתוף פעולה מול בית שמש - 2000שותפות        .6
זו , בית שמש שברו את הכלים, מבקשים  שגם אנו נפעל בהתאםחברים ש' פנו אליי מס :משה דדון

נו א, בחינתי לא מאמין בשותפות עם בית שמשאני מ, התנהלות כושלת ללא הידברות
 .צריכים גם לבצע

 
ואני רוצה לצאת , שותפות בין בית שמש למטה יהודה דרום אפריקה וושינגטון נהיש

 .השותפות עד ההכרעהלבחון הקפאת בהחלטה 
 

 .רק את מה שמשותף לבית שמש ומטה יהודהבחון הקפאה אני רוצה ל  
אני , שמובילים מהלכים בבית שמש בשיתוף עם השותפותיש מנהיגי ציבור מבית שמש   

 , 2000אגזים ואקצין גם אם המחיר יהיה ביטול שותפות 
 

עצובה לי רמת , אנו נשלח מכתב ונסביר שיש משבר בין הרשויות, העובדים ממשיכים לעבוד  
 .ואנחנו צריכים להיפרד מבית שמשהעיר משתנה , ההתנהלות

 
 .לאשר :הוחלט  
 

 .ם"קת ענקיהעס .7 
י הישוב "עובד נוער מועסק ע. חלק מהתפיסה הניהולית שכל ישוב אחראי על ניהול הישוב :משה דדון

.). ממה שהמועצה נותנת  50%בפיקוח אגף חברה ונוער וחייב להיות מועסק לפחות בעוד 
קים כי הוועד אחראי לפעילות "הישובים יעסיקו את הענ, (₪ 1250השתתפות המועצה 

 .ביישוב
 

פעילות הנוער פחותה מבעבר ובמסגרת סל השרותים אין .ק לא נכונה "שיטת העסקת הענ  :שלומי סעדון
 .קים ולא לכולם יש השכלה מתאימה"אפשרות להעסיק את הענ
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 .קים איכותים צריך לשלם"כדי להעסיק ענ  :משה דדון

 
 ₪  5000ק ב "עסיקים ענק ליותר מחצי משרה במסילת ציון מ"אפשר להגדיל משרת ענ  :רוני דוד 

 
 .משהו לא נכון בהתנהלות₪  2000ק ב"וענ₪  5000 -אם מעסיקים גנן ב  :משה דדון 

 
 .השכר הנמוך נגזר מהתקציבים הנמוכים של הישובים   :דוד בוזגלו 

 
תקציב הישוב מיועד בראש ובראשונה . מיסי ועד לא בידינו, יש דברים שלא בידינו   :משה דדון 

 . לפעילות
 

מבקש ממך להנחות שמדצים שעובדים כל השנה בהתנדבות יקבלו עדיפות בפעילות קיץ    :רמי גבאי 
 .הנחיה של ראש המועצה .שיש בו שכר בונוס

 
 .אתה מקבל נתונים לא נכונים :ששון סיידוף

 
 .קיבלתי את הנתונים :משה דדון

 
אם המזכיר ₪  1000בל מי שמתעסק עם נוער לא יכול להיות שיק. י הישוב"ק מועסק ע"ענ 

 .ק צריך לקבל שכר ראוי"אז ענ 4000מקבל 
  
 .לאשר :הוחלט  
 
  2011אישור היטל מיסים ותקציב ועד מקומי לשנת     .8 
 

   מס ועד מקומי      

 )**(הערות  )*(ר "מגורים למ סך התקציב  הישוב 'מס

 6.84 270,000 נוה מיכאל 1
 ' השתת(.פ הגביה"ע) 123,700:סך ההכנסות של הישוב

 50,000הוסיפו שמירה וביטחון . 20,000האגודה 

 .91,000אגודה ' השתת 11.17 665,000 נחשון 2
 

 .לאשר :הוחלט  
 
 חילופי שלטון נוער  .9         

 
 .יישום -מועצת נוער רשותית   9.1  
 

וזר זכיתי להיות ע. יום שלם מבחינתנו היום הוא יום חג ממטה יהודה בני הנוער בילו איתנו  :  משה דדון
 .אעביר את רשות הדבור לשגיא , של ראש המועצה שגיא אלקיים  
 

 .ראש המועצה ליום אחד ראשית ברצוני להודות למשה על המילים, אני שגיא אלקיים :  שגיא אלקיים
 

 .אנחנו נקרא לחברים אחד אחד ניתן תעודת הוקרה ונציג אותם :  ערן אוחנה
 

אבל ראשית אבקש מנציגי המליאה להציג את עצמם . היד תה תתן תעודה ואני אלחץ אתא :  משה דדון
 .לבני הנוער   
 

 .נציגי המליאה מציגים את עצמם   
 

אני רוצה לברך את ערן  משה דוד פרש מארגון המשלחות פניתי לערן מנהל מחלקת נוער  :  משה דדון
, יש לך אתגר לא פשוט .ר אנגלית רהוטה דוב. וביקשתי ממנו לנהל את כל נושא קשרי החוץ  
 .מזל טוב בהצלחה   
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   :סיימנו ועכשיו הצעירים:  שגיא אלקיים
 מזכירת המועצה  –אלונה אפריים מאבן ספיר 

 ה"מנהל אגף שפ –אורי יוסף מגבעת יערים 
 מנהל מחלקת חשמל  –אביחי איפרגן מרוגלית 

 –נריה שמיר ממסילת ציון 
 ראש מנהל חינוך –י מתרום רון רפאל

 סגן ראש מנהל חינוך   –אסף בוחבוט מגפן 
 מנהל יזמות פרויקטים בחינוך–ניב שגיא מצרעה 
 ברהום מעין רפא 

 סי מגבעת ישעיהו מנהל אגף חברה ונוער 'נועם ג
 מנהלת מחלקת ספורט  –גורן נחמן מאביעזר 
 מנהל מחלקת נוער –אייל גרינשפן מנטף 

 סגן מנהל מחלקת נוער  -הו נגה מגבעת ישעי
 דן שריקי  מכסלון מנהלת מחלקת תרבות 

 רכזת גיזו עדולם  –ליאור דהאן מטל שחר 
 מנהל  -רותם  מקרית ענבים 

 מנהלת המגזר השיתופי   -יסמין עוודאללה מעין נקובה 
 מנהל קידום נוער  –גורל יוסף מאשתאול 

 שחר כץ  מעגור מנהלת קידום נוער 
 מנס הרים סיוון איטח 

 .סגן מנהל אגף פיתוח  –שחק ניר ממטע 
 .מנהל אגף מנהלה רכש וביטחון -אמיר ועקנין 
 .מנהלת מחלקת ביטחון   -אליהו מנחם 

 ט מוסדות חינוך "גיא אהרוני מבקוע  קב
 מנהלת מחלקת ביטחון  –שחר דרי מצלפון 

 מנהלת מחלקה ווטרינרית  -מעין מרציאנו ממבוא ביתר
 משריגים  אודיה גלבוע

 
 .וכמובן שגיא אלקיים ממטע  ראש המועצה  : ערן אוחנה

 
 תנועות הנוער  9.2 

אנחנו מועצת הנוער החדשה שהוקמו השנה לפני חודשים מספר בעקבות החלטת מליאה  : נועם ורון
אנשים שעובדים ופועלים למען הנוער ולשם כך אנו זקוקים ? מהי מועצת נוער.משנה שעברה 

התקציב הוא לשנה . ח"אש 50-לרוץ קדימה עם תכניות ופרויקטים אנו זקוקים ל כדי, לתקציב
 .וקבוע

 
תנועות , מחלקת הנוער מתוקצבת שנתית לפי נושאים כמו הסעות . רוצה לחדד ולהוסיף  :אוחנה ערן

התקציב הוא . עד היום לא היה תקציב למועצת נוער. קים ועוד"השתתפות שכר ענ, נוער
 .וונה לעשות פעילות אזורית לגיבוש בני הנוער הכ, תקציב צנוע 

 
 .מועצת נוער זו אמירה של הנוער במועצה   : שחק 

 
 אושר? יש מתנגדים ? מי בעד .את מועצת הנוער תלווה מחלקת נוער   :  שגיא

  
אם נצליח . מתנועות הנוער , תמיד זוכרים לי שאני משם ,משהו אישי , פא של הענין לסי  :משה דדון

על הטוהר והתום זו הדרך ברצוני להודות לכם ולכל הנוער המטה יהודה אנחנו יותר  שמורל  
 !ישר כוח ! מגאים שאתם ילדינו תודה   
  

 19:00הישיבה ננעלה בשעה     
 

  _____________     __________ 
 רענן אהרונסון      משה דדון  
 מזכיר המועצה      ראש המועצה  


