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 (9מס' חגיגית ) מליאהפרוטוקול ישיבת 

 1122 נובמבר 21תשע"ג,   כסלו ט'  יום שלישי, 



 איתן פטיגרו, שמעון אלבז, מיכל רימון, אלי יו"ר,  –גיל ליבנה חברי מועצה נכנסת:    נוכחים:    
 כהן, חני קרס, גלעד רבינוביץ, ערן אלראי, אשר פהאן, אלי יפרח, אבי אלטלף, יוסי      
 לוי.     

 חברים פורשים: שלומי סויסה, אלעד ארדן, חגית וינטראוב, קובי חמצני, פינברג                     
 יצחק.     

 , דפנה רבינוביץ ויצחק בונצל.יצחק שטרנברג     :  והתנצל

 , חננית וייס, יעקב ירקוני, אופירה ביטון, שי אברהמי, עו"ד שוקי חן  השתתפו:  
 רוני שרגל.ורן לרר, שגיא אוירבך, מיכל אבני, דגנית שטיניג,                      

 רשמה:        אורנה שטיימן.

 

מודהלנוכחיםשהגיעולישיבתהמועצההחגיגיתלציוןחילופימועצותביישוב.תודה ש.אברהמי:
לחבריהמועצהאשרשירתואתתושביהישובנאמנהבשניםהאחרונותומאחלים
הצלחהלשלושהעשרחבריהמועצהשילוואתהמועצהבחמששניםהבאות:
בריסיעת"שוהםשלנו"איתןפטיגרו,שמעוןאלבז,ראשהמועצהמרגילליבנהוח
מיכלרימון,אליכהןוחניקרס.
חבריסיעת"שוהםבתנופה"גלעדרבינוביץ,דפנהרבינוביץוערןאלראי.
חבריסיעת"יחד"אשרפאהןואלייפרח.
חברסיעת"מאמיניםבשוהם"אביאלטלף.
חברסיעת"עתידלשהם"יוסילוי.

שלומיסויסה,יצחקבונצל,אלעד:חבריהמועצההיוצאתמאנונפרדיםמשישה
ארדן,חגיתוינטראובוקוביחמצני.אנומודיםלהםעלתרומתםליישובולרווחת
התושבים.

ערבייםביוםחורףקרבשעתבין"יו"ר:
חלםאישחכם,חלוםקצתמוזר
איךבשטחכפרי,ביןהחוףוההר
יקוםיוםאחדיישובנהדר
הואפקחאתעיניוהביטלמרום
והביןשזכהלחזותבחלום
שכדאילשמרוכדאילשתף
ףכייישובשכזה,יצמחמתוךכי
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בשעתביןערבייםביוםחורףקר
חלםאישחכם,חלוםקצתמוזר
ולפתעפתאוםהואפקחאתעיניו
"ואתשוהםראהלפניו


אתהמיליםהמקסימותהאלהכתבההמשוררתהשוהמית,סיגלמגן,בספרשיוענק
לשוהם.31-לילדיםכשיעםסיוםשנתה


המיליםהללו,שעושותלכולנו"נעים"בלב,הןגםמהשהניעאותנולהירתםלפעילות
ציבוריתביישובהזה,מהשמובילאותנולחלוםולשאוףלמעןעתידו.


שנהמלאולשוהםהשנהוהקדנציההחדשהשלנויוצאתלדרךבפתחושלהעשור31
יטלאחורבהרבהסיפוקוהערכהלהישגיםשלנו,ולמקוםהשלישי.אנויכוליםלהב
אליוהצעדנואתהיישוב.חשובשנביטקדימהונתכנןכיצדאנוממשיכיםלהובילאותו
גםבעתיד.


מחדמוטלתעלינואחריותכבדה,לשמורעלמקומהשלשוהםבפסגתהיישובים
שיםבארץ.מאידך,תפקידנולהתמודדעםהאתגריםהמצליחים,האיכותייםוהמבוק
שנכוניםומתאימיםליישובבגילכזהובסדרגודלשכזה.


בחירותהןהזדמנותמשמעותיתלקבלמשובמהציבור,לעשותתהליךשלתיאום
ציפיותלהמשךהדרךשלנוכשליחיציבור,ולבדוקמהרוציםהתושביםלראותכאן
עלמהלשמור,מהלשנותואתמהלחדש.–בעתיד
ספור-מלאכתניהולהשלהרשותהמקומיתמאתגרתמאוד,והואמורכבתמאין
משימותויעדים,מרכישתציודלגןילדיםועדלהקמתאזורתעשייה.התפקידשלנו,
יה.נבחריהציבור,הואלהתוותאתהדרךולהציגחזוןלעשי


היעדיםהמרכזייםשלנולעשורהקרובהםבראשובראשונהיצירתאפשרותלבוגרי
היישובלבנותכאןביתםוליהנותמהחייםבשוהםגםכבוגרים.חשובשניצוראפשרות
כניסתמשפחותצעירותלשוהםבכלל,וצעירישוהםבפרט.


בנוסףעלינולגבשתכניתמתארכוללתליישוב,שתתווהאתגבולותהפיתוחוצרכיו
תןמענהלפרוגרמהשלהמבניםוהשירותיםשיעמדולרשותתושביהיישובבשניםיות
הבאות.


נפעללאכלוסאזורהתעשייההייפארקשוהם,תוךניצולהכנסותהארנונהממנו
יוקרהמחייהוהרחבתסלשירותיהחינוך,הפנאיוהרווחהלתושבים.נקדםלהקלת
גםאתהתב"עהמאושרתשלמרכזהעסקיםהדרומי,במטרהלגווןאתחייהמסחר
ביישובולאפשרכניסהשלרשתותמוזלות.


והארגונימערכתהחינוךהיישוביתתמשיךלעמודבראשסולםהעדיפויותהתקציבי
שלהמועצה.במסגרתזונוסיףלהובילתכניותמערכתיותרבשנתיותבהןלמידה
יהלוםושלהבת.–מתוקשבת,תגבורלימודיהמדעיםוחיזוקבתיהספרהחדשים
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גםבתחוםהסביבתינוסיףלהיותחלוציםבשמירהעלערכיסביבה,מחזור,התייעלות
תוחיסכוןבמים.אנרגטי


–שביליאופניים,התאמתהתחבורההציבוריתלצורכיהיישוב,אירועיפנאיותרבות
כלאלהועודניצביםבפתחנוועלינולהובילאתהיעדיםהללולהגשמה,לרווחתהיישוב
ותושביו.


איןליספקשגםבכהונההזונוסיףלהובילהתנהגותפוליטיתנקייהושקופה,תוך
שמירהעלתהליכיקבלתהחלטותמסודריםוענייניים,תוךשיתוףהציבור.


אנירוצהלאחלהצלחהלחבריהמועצההנכנסת,ולהודותלחבריהמועצההיוצאת.
ניכרת,–תרומתכםלעשייההציבורית,הןבמליאתהמועצהוהןבוועדותהציבורית
משפיעהומבורכת.


אנירוצהלסייםבמילתתודהאישיתלחבריהמועצהשמסיימיםהערבאתהעשייה
הפוליטיתבמסגרתמליאתהמועצה:


השלתחוםהתרבות,בהןהוקםתודהעלעשרשנותתרומהוהובל–לחגיתוינטראוב
מרכזאמנויותהבמהשהפךלמקוםתוססושוקקתרבות,שניםבהןהועצםפסטיבל
"מוזותבסוכות",שהפךלכרטיסהביקורהתרבותיוהאמנותישלשוהם.


עלהידוקהקשרעםקהילתהגמלאיםויציקתתכניםלהעשרת–לאיציקפיינברג
הפנאילגמלאיםבמסגרתביתהגמלאי,שהתאכלסבתקופתכהונתו.תודהעלפעילות
דוריבבתיהספרועלייזוםוהובלתתכניתהמגשרים-שותפותךבתכניתהקשרהרב
הצעיריםבמרביתבתיהספרביישוב.


תודהעלתרומתךכמחזיקתיקאיכותהסביבהלהידוקהמחויבות–לשלומיסוויסה
שלשוהםלערכיסביבה,לרבותהובלתתכניתהפרדתהפסולתוההתייעלותהאנרגטית.
בית,שתצאלפועלהשנה,ועלוישיתודהעלשותפותךבתכנוןרשתשביליהאופנייםה
המעברלפריסהחכמהשלאנטנותסלולריותביישוב,שתקוותיכיתיושםעודהשנה.


לאורךההיסטוריה,לאתמידמישהגהויזםגםזכהלהוציאאת–ליצחקשטרנברג
תההזכותהזוושלהבת,שחלמתוהובלתהולכתומתחזקתעםיחזונואלהפועל.לךהי
השנים.מלואההערכהעלתרומתךלקידוםהנוערהדתיועלהמעורבותהאישיתבבינוי
רעםהארגוןעצמו.דעתךועמדתךבכלנושאשעלסדריומהשלסניףבניעקיבאובקש
המועצהתרמולדיוןולקבלתההחלטות.


תודהעלגישתךהאחראיתבניהולכספימאוזןשלהמועצהכיו"רועדת–ליצחקבונצל
הכספים.תודהגםעלמעורבותךבהיגויובינויסניףבניעקיבאועלהיותךכתובת
לפניותציבורלאמעטות.


זכיתלכהןבכלאחתמהמועצותהנבחרותשלשוהם,במגווןכובעים.–לקוביחמצני
כממלאמקומייזמתוהובלהתכניותופרויקטיםרבים,שקידמואתהיישובלמעמדו
ון.כיום.תודהגםעלכךשהייתחבראופוזיציהפעיל,שהובילקוענייניוהג
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ואחרוןחביב,צעירהחברים,אלעדארדן.מהמעטשטעמנו,ישלנוטעםשלעוד.

שמניעאותך,אנימניחשנזכהלטעוםעודבעתיד. DRIVE-מההערכהלאישיותךול


מגן,ילוואותנוגםלשיהיהלכולנובהצלחה,ותקוותישמילותשירהשלסיג
"וכלמישיבואביישובלבקרנוכחית:הבקדנציה

יחושבלבובשמחהשלחבר
ויביןאיךחלוםשהופךלמציאות

מפיץמסביבושלוהובריאות"


ערבטוב,ינברג:י.פי
מכאןמובן"וכלמישעוסקיםבצרכיציבורבאמונההקדושברוךהואישלםשכרם"

עדכמהחשובשבקהילהיהיואנשיםכאלה,אנשיםשאינםמצפיםלשכרומוכנים
לתרוםמזמנםומרצםלמעןהקהילה.

אליהיהדברקלבעיניכם,האחריותהמוטלתעלחברמועצהאשרהציבורנתןבו
אמון,היאאחריותממדרגהראשונהוככזומחייבתאותולשמורעלהאינטרס
הציבורי.

לכדילשמורעלכספיהציבור,כדילסייעלאלההזקוקיםוכלאחדמחברייעשההכ
ע.לנווטביחדאתהספינהולדאוגשלאתעלהעלשרטון.לסיו

עדותהשונותשלהמועצהולאלחינםשמהשלוחברייהיוצאיםתרמואתחלקםבו
המועצההולךעדלמרחוקכמועצהשדרכיהישרותופעולותיהתקינות.

ייםאתחברהמועצהראיתיאתהחברותשנגשולמכרזיםכיצדהםבודקותבשבעעינ
כאשרנפתחותמעטפותהמכרזואתהאזיודעכיהוספתליישובעודנדבךשליושר
ואמינות.

תסכימואיתיכיהנתינהללאתנאיוללאתמורההיאהתמורההגדולהביותרוכאשר
יוצאתלדרךמשימהשלךחלקבה,איןסיפוקרבמזה.

,ומןהפןהאישי
השניםהאחרונותשהיוליכחברמועצההיושניםמרתקות.
למדתיאניחושבהרבהדברים,אנילאבטוחשאתכלמהשלמדתירציתיללמוד
מלכתחילה.
.אנילאמצטער,"מכלמלמדייהשכלתי"

מצדחבריםבמועצהומצדעובדיהמועצה.תית,יהיואלהשניםשלחברות,אמ
לאאכחדאםאומרשאתגעגעלכלאחדמהם.

כנסלמשרדשהעובדיםבומקבליםפניךבמאורפניםובחיוך.רביםיכמהנעיםהיהלה
מהםשיתפואותיברגעיהעצבוהשמחההפרטייםשלהם.אשריישזכיתילאמוןכזה.

יתי,זכיתיבחבריםואוהביםרביםומיצריךיותר?ובאמתזכ

החבריםשעוזביםאתהמועצההיושליחיציבורנאמנים.ומישישלוגניםשלנתינה
ימשיךלתרוםלקהילההנפלאהשלנובשוהם.

כמוני.שניםתרגישו5ולכםחבריהמועצההנכנסים.הברכהשלילכםשבעוד
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העשייהבכהונההחולפתהייתהרבהומגוונת.תקציביםרביםהושקעובפיתוחהש.אברהמי:
ומשאביםרביםהושקעובתוכניות,הפיזישלשוהםובהקמתהיפארקשהם
פעילויותותכניםשהופכיםאתשהםליישובאיכותיומוביל.

מציגמצגתקצרהמהעשייהבכהונההחולפת.

71הוקמהלפני"שהםבתנופה"ערבטוב,גאהונרגשלעמודכאןכחברמועצהנבחר.ג.רבינוביץ:
ששמהלהלמטרהלפעולביישוב,םלאמהיישובמהשנים.הקמנוקבוצהשחלק
הציבורממשיךלתתבנואתאמונו.בהתנדבותולקדםאתשהם.אנישמחש

מחשובואחריםבהחלט,כלכלייםתחומיםחינוך,,תרבות:בתחומיםשבהםפעלנו
שניםועכשיואנונכנסיםלקדנציה71רשמנוהישגים.גאהעלהשותפותהאמיצהבת
הבחירותשלנומדועללכתאתנוסעממשנים.זושותפותאמיתית.חלק5נוספתשל
כאשרישראשעירמכהןשסבירשיבחר.זההיהחלקממסעהבחירותלהסביר
לתושביםכיזהחלקממערכתהיחסיםשנרקמהביננוושלעשייהמשותפת.יש
ויכוחים,מתווכחיםוממשיכיםהלאה.

מועצההנכנסתשיצליחו,שיתרמוויתנומעצמםוכולנונמשיךלהוביללחבריהמאחל
אתשהםכישובפורחכמושהואהיום.

ערבטובלראשהמועצהמרגילליבנה,חבריהמליאההיוצאים,חבריהמליאהא.פאהן:
,חבריילשולחןת"יחד"הממשיכיםוהחדשים,אשתיעדנה,אלייפרחשותפילסיע
ובנימשפחותיהם,עובדיהמועצהותושביםיקרים.המליאה

זהעתהסיימנואתמערכתהבחירות,במערכהזוהיוימישלחיוכיםוהיוימים
כל,עצובים.היוימיםשלשמחהוימיםשלחשבוןנפש.דבראחדהיהמשותףלכולנו
אחדואחתהאמיןכיהדרךשלוהיאהנכונהלהגיעלמשרתמשרתהציבורהטוב
ביותר.

לכלהדעותזהוזמןקצרמאוד,פרצהלעולםכחודשייםלפניהבחירות"יחד"סיעת
להגיעלמודעותהציבורולהעביראתהמסריםבצורהנכונהומושכת.התוצאהמראה
בוראהבאתהמסריםוהתחבראליהם.המוטוהמרכזיהיה"הורדתמחיצות"כיהצי
וקריאהלציבורלראותאתהמאחדשבנינולמעןמטרהאחתשמשותפתלכלהסיעות

פיתוחהישוב,חיזוקוהעצמתהתושבוחיזוקהקשרבינולביןהישוב.

לכלהסיעותלאמץמסרזהולהסירכמהשיותרמחיצות,לראותכלאחדאאניקור
מעלתחברוהיושבסביבהשולחן.כולנוצריכיםלפעוליחדמתןפתרונות
מוניציפאלייםלהעלאתאיכותהחייםורמתהחייםשלתושבישוהם.

הכחברבוועדהתושביםטרםבנימהאישיתאספרכיפעילותיהפוליטיתעדכההיית
הבחירותהראשונותלמועצה.

בצבאבמד"אוכיו"ר–במשךשניםצפיתימהצדומצאתיתחומיהתנדבותרבים
הנהגהביתספרית.הפעםלאחרעשרותשנותהתנדבותהחלטתילהעמידעצמי
חשחלקכםגםהואחשכמוני,לאקללבחירתהציבור,היוליחששותרבים,אניבטו
אתהעלולגםלהתאכזבולחוותחוויהשלעולםלאתישכח,אני,לקבלהחלטהכזו
וחברייהאמנובדרכנו,זכינולחיבוקיםרביםמהציבורוזכינולהצלחההמיוחלת.
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לסיום,אנירוצהלהודותלבוראעולםשנתןלי,לאשתיעדנה,לילדיימשפחתיחברי
לרשימהופעיליםרביםונפלאיםאתהכוחלעבוראתהרגעיםהקשים,ולבקשממנו
ברכהוהצלחהלכולנוהעוסקיםבצרכיציבורבאמונה.



מברךבשםסיעת"מאמיניםבשוהם".א.אלטלף:
שנה37שעוסקתבסיפורחזרתושליעקבמגלותשל,'וישלח'נקראאתפרשתשבועה

,ושימחרןועכשיוהואמתחילבדרכוחזרהלארץישראל.יעקבעומדלפנימפגשעםע
מפגששממנוחשש.

תפילה.בחלקשלהתפילהאומריעקבוחז"לאומריםשהכיןעצמולדורון,
ימכלהחסדיםומכלהאמתאשרעשיתאתעבדךבמקליעברתיאתהירדןת"קטונ
עכשיוהייתילשנימחנות".ו

ימכלהחסדיםשעשיתעמדי.תאומריעקב,אניקטונ

י"ניתןלפרשבכמהדרכים:תאתהמילה"קטונ
נתתליהרבהיותרממהשאני,חזרתיעםהרבהאנשיםוהצלחתי–הדרךהפשוטה
הואעשהאיתי.ךלהקיםמשפחהגדולהוזהחלקמהחסדשהקדושברו
ערכישמסתתרמאחורידרךאחרתלפרשהיאעלפישיטתהחסידות,לתפוסרעיון
ימכלהחסדיםמלשוןתקטונ–המילים.החוזהמלובליןאמרעלהפסוקהזה
העובדהשאנייכוללהרגישקטן.מתוך.
י.תעלאותםמנהיגיהציבור,חלקמההבנההבסיסיתשלםצריכהלהיותשאניקטונ
אמנםהציבורבחרונתןואנוביקשנומהציבורשיבחרבנו.אבל,מרגעשאדםנבחר
י,כימתוךזהישתלתפקידמסויםהואצריךלהבטיחולחיותעםהתחושהשלקטונ
היכולתלבואולעמודבפניהציבורכנציגציבור.לו

לתתלציבוראתמהשהואמצפהמאתנו.ללאהציבוראיןאנונבחרנוואנוצריכים
ישאנוכאןתאהתחושהשלקטונואחדהרעיונותשאנימנסהלקחתאיתיהלנוערך.
הציבורובשבילהציבור,כימהציבורכוחנוואיןלנומשלעצמנושוםדבר.בשם
ליחהציבורצריךלתת.זהתפקידנוציבורנשלחכדילתקןולאלקלקלוששליח
כשליחיציבור.

מאחללכלחבריהמועצההנכנסתשנצליחבדרכנו.



היבחרבפעםל.אתחבריהמועצההחדשיםמברךבשםסיעת"עתידלשוהם"י.לוי:
הראשונהזוהתרגשותמאודגדולהוההתרגשותהיאגדולה.נבחרתילחברמועצה
בפעםהשישית.אניאוהבאתהעבודההציבוריתואנינאמןלעקרונותבהםאניהולך.
ציה,איןיאניהיחידבאופוזיציה.אצלילאקייםמושגכזהאופוזיציה,כולנוקואל
בחוגירךימיןאושמאל,ישמרכזוהםהתושביםשלנושהתחייבנובפניהםליכוד,מע
אניעםחברייהיושביםפה,לקחנועל.בחירותהבית,בעיתונותובמצעשלנובמהלךה
כיזהנשתדללהעלותאתכלהנושאיםלסדרהיוםעצמנואתהמחויבותהזוואנו
.הםבחרובנוואנוצריכיםלמצותאתכלשלשהםלתושביםחשובחשובלשהם
.כונהלשרתאותםנהאפשרויותכדי
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גםכשהייתי.אניכראשרשימת"עתידלשוהם"מתחייבלהצביעלגופושלעניין
ציה,סגןראשהמועצהויו"רחכ"לוגיליעידשהכנתיתכניתשיווקיתלבריכתיבקואל
השחייה,גיללאאישרועלכןהתפטרתימהתיק.כסגןראשהמועצההרמתיאצבע
לגופושלעניין.'בעד'אופוזיציהאצביעבלאנראולי.אנימתחייבשגםשנגדהדברים
בשהםאנילאמתכווןלעזובאתשהםואניעםחברייננסהליישםאניומשפחתיגרים
אתמהשהבטחנולציבור.

אנימאחלהצלחה.לקחתעלעצמךמחויבותגדולהבעניין,לךמראשרפאהן
ם.אםתצטרךעזרהימהשלאעשואחרתהמובלעת.כלתקוותישאתהתעשהא
במוסדותהשלטוןהמרכזיאנילשירותך.

לכלחבריהמועצההחדשיםוהוותיקיםאנימאחלעבודהפורייה.

שלי,וסיימתיעםהפעילותשליבפוליטיקה71היוםאניחוגגאתיוםההולדתהק.חמצני:
המקומית.
שנה,יצאנוקבוצתחבריםלמרוץואמרנוחשובהיישוב,70הכולהתחיללפני
השכונה,התיכוןוכןהלאה.לאאדברעלמהשהיה,עלמהשהספקנו,עלמה
שעשינוועלמהשעודצריךלעשותועלכמהששהםהואישובנפלא.
נוצריכיםלהסתכלמעלה.איןמקוםיותרטובאסורלנולהסתפקבהצלחותאלהוא
משהםואיןציבוריותרטובמהציבורבשהם.

החדשיםבתורותיק.רצתם,הסברתם,אנירוצהלדבראליכםחבריהמועצה
אבלזהתפקידכפויטובה.איןלכםעוזרים,איןלכםפקידים,אתםלבד,התאמצתם
וצריכיםלעשותהכוללבד.לאתמידהסביבהאוהדתולאקללעשותאת,במערכה
הדברים.אבלאםתעבדונכון,ישלכםהשפעהעלהדבריםהחשוביםביותרלתושבי
נוושםאתםישהם,עלאיכותחייהיוםיום,הפחשמפונה,הגןשמתפקדועתידילד
המאמץ.טובששמעתיפהשמדבריםהיכןיגורותושביהיישוב.לפניצריכיםלרכזאת
מספרשניםדיברנועלבנייתדירותגדולותויקרותשאוכלוסייתשהםתהייהחזקה
ובעלתיכולות.הישגנואתהמטרההזו.עכשיואנוצריכיםלדאוגשילדינויוכלולגור
לידנו.


הבחירותהאלהיצרומצבשכמעטואיןתוצאותבחירותהקודמותוגםתוצאותה
חבראחדמתקשהמאודלעשותאופוזיציה.אופוזיציה.
,הייתיגםבקואליציהוגםבאופוזיציה,ואניאומרלכםהאופוזיציהחשובהליישוב
,לחברילפקידותהבכירה,חשובהלגרוםלראשהמועצה,חשובהלעבודתהמועצה
,לעשותאתהדבריםיותרטוב.לחשוביותרולהיזהרמאימתהציבורההנהלה
וילכולאופוזיציה.זהיתרוםמההנהלהרשימותיצאומהכמהאוליאניהייתימציעש
.אוליתפתחואתישיבותההנהלהלציבור.ליישוביותר

אניפונהלחבריבעיתונותישלכםתפקידחשובביישוב,להוציאאתהדבריםהחוצה.
ישלנוישבודיוןציבורי,שמדבריםעליו.שברשמלובןבציבור,דאיןדבריותרטובמ
כלדברשיהיהבדיוןציבוריישיגאתאך,סגניםוחבריהנהלה,ראשמועצה
טוביותר.המטרות
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תודהלאשתי,הרבהפעמיםויתרנועלדבריםלמעןהפעילותהציבורית.
לעובדיהמועצה,שדימויהכללישלעובדיעירייהלאמתאיםלעובדימועצתשהם,
נחנוהםיסודותהםשוניםלחלוטין,אוליבגללשזהישובחדש,אוליכיהיסודותשה
טובים.אנימודהלכםעלשיתוףהפעולהשלהמוןשנים,תמשיכוותעשוותתרמו
כבעבר.

לנבחריםולחבריםשהיואיתיבעבר,אנומקטריםהרבהאבלנהניםמכלדקה.טוב
להיותחברמועצה.תודה.

.3172-3173לשנתמועצתהנוערהיישוביתנישרגלואנייו"רשלום,שמירור.שרגל:
.קרובהאנונמצאיםבתהליךבחירותלמועצתהנוערהיישוביתלשנהה

יבנהראשהמועצהוחבריהמועצהבהצלחהולאחללנושנהלמבקשתלברךאתגיל
מוצלחים.מוצלחתכמובשנהשעברהושיתופיפעולה

מועצתהנוערמורכבתהיאגוףהמורכבמנציגיםהנבחריםבאופןדמוקרטימהתיכון,
צופים,בניעקיבאוהנוערהעובדתנועותהנוערוחט"ביהלום,אולפנתשלהבת
והלומדבמסגרתהמדצי"ם.תפקידםלקדםפרויקטיםבקהילה,שותפותבכל
.ההחלטותהקשורותלנוערולסייעלנוערבכלהדרוש

בשםמועצתהנוערמאחלתשנהשלעשייהמשותפתבכלתחומיהחייםביישוב.





חלוקתתעודותהוקרהלחבריהמועצההיוצאת:שימיאלבז,אלעדארדן,יצחקסיוםהערב:
וינטראוב,קוביחמצני,אלייפרח,יוסילוי,שלומיסויסה,איתןפטיגרו,בונצל,חגית
יצחקשטרנברג,גלעדרבינוביץודפנהרבינוביץ.





.החגיגיתתמההישיבה







________________________________

שיאברהמיגילליבנה
ראשהמועצהמנכ"ל


