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 232158סימוכין: 
   

 של ישיבת מליאת המועצה האזורית מטה יהודה 15/13/20פרוטוקול מס'  

 ZOOMמליאת   - 6.4.20תש"פ  בניסן יב'שהתקיימה ביום שני  
    
    

 נכחו:
 חסרו: ראש המועצה ניב ויזל   

 אביעזר מרדכי רחמים סגן ומ"מ ראש המועצה, טל שחר בני אלירז 

 אשתאול אלמוג בן שלום סגן ראש מועצה, צור הדסה  שלומי מגנזי 

 בית זית שושני יניב חיים אבן ספיר ראובן שמעון

 בית מאיר בן אבו יצחק אדרת דדון אביסף

 בקוע אלוני ישראל אורה נהרי שמואל

 בר גיורא בוזגלו דוד בית נקופה אבו דוד

 יעריםגבעת  בן אהרון יהודה גבעת ישעיהו נורית יעקובוביץ

 גיזו זרביב אביחיל גפן גבריאל דהן

 זכריה אילנה דוד הראל פךיישמן אבי

 יד השמונה בר דוד יוסף זנוח כהן חיים

 ישעי ורדי אלון כפר אוריה סיידוף רוסי

 כסלון בן ברוך שמעון מוצא עילית צמח ראובן

 לוזית גנון אברהם מחסיה מדינה נתן אליהו

 מבוא בית"ר לולו שלומציון מטע אברהם ברששת

 נווב שלום סאמח סלימה מסילת ציון רון דוד

 עג'ור דוד אלדד מעלה החמישה יואב ויצמן

 עמינדב קינן שמעון נווה אילן ארמוזה יפעת

 צור הדסה חן גיא נווה מיכאל ירמי דוד

 קרית ענבים אלקון איזידוק נחושה אליאסאן ימימה

 מיכהשדות  כהן אביגדור נחשון דן נאמן

 שריגים יהושוע משה בובי נטף קוקי לחמן

 תעוז בני שמואל נס הרים אלון מרגלית רחל

 תרום דניאל אברהם נתיב הל"ה שני רביב כהן

 עין נקובה אחמד עבדאללה 
 עובדי מועצה: עין רפה ברהום יוסף  

 מנכ"לית יעל אברמן טאובין  צובה מלול דוד 

 יועצת משפטית  עו"ד ורד כהן  צור הדסה רובי ליאון

 גזבר  משה אחיון  צלפון פרץ משה

 מנהלת לשכת ראש מועצה גלית דהן  צפרירים קאחו רזיאלה

 עוזר ראש מועצה  פיני תורן  צרעה כוחן רן אברהם

 מנהלת אגף מידע תקשוב  גילי אהרוני רמת רזיאל קליגר מתי

 מנהל אגף אסטרטגי  סיון כהן טופל רמת רחל דרומלביץ דוד

 שואבה ששון יצחק צחי
 שורש טובול שלף אפרת  
 תירוש גבאי דוד  
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 סקירת מצב ע"י ראש המועצה ומנכ"לית המועצה .1

 אישור ועדכון ת"ברים שוטפים ודחופים .2

 הסדר הבא:ברכות והרמת כוסית על פי  .3
 יעל אברמן, מנכ"לית המועצה -
 יוסף ברהום, נציג עין הפה במליאת המועצה -
 משה דוד, יו"ר ועד עובדים -
 שלומי מגנזי, סגן ראש המועצה  -

 בני אלירז, מ"מ וסגן ראש המועצה -
 ניב ויזל, ראש המועצה -
 שאול נהרי, נציג אורה במליאת המועצה -
 

 פתיחת תברים: .4

       
    תכנון-נקובהעין ראפה/ 

   תקציב  מקור מימון
   150,000 משרד הבינוי והשיכון 

   150,000   סה"כ

    
    פרויקט חינוך בנושא סביבה

   תקציב  מקור מימון
   247,348 משרד להגנת הסביבה

   61,837  קרנות רשות
   309,185   סה"כ

    
    הרחבה-בית מאיר

   תקציב  מקור מימון
   696,150 ישראלמנהל מקרקעי 

   696,150   סה"כ

    
    בניית קברים

   תקציב  מקור מימון
   150,000 בתי עלמין -קרנות רשות

   150,000   סה"כ

    
    בניית קברים

   תקציב  מקור מימון
   160,000  קרנות רשות

   160,000   סה"כ

    
 

    אנדרטת הל"ה -תכנון
   תקציב      מקור מימון

   100,000     רשותקרנות 
   100,000      סה"כ

   

 עגלות אשפה
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 תקציב מקור מימון

 250,000 קרנות רשות

 250,000 סה"כ
 
    

 עדכון תב"רים: .5
   

    
 שמאים-4383תב"ר 

   
 תקציב מקור מימון

עדכון 
 תקציב

תקציב 
 מעודכן

 1,600,000 500,000 1,100,000 קרנות רשות

 1,600,000 500,000 1,100,000 סה"כ

 
    
 
 

 
 

 הוחלט לאשר פה אחד
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
     ________________      _______________ 

 יעל אברמן טאובין          ניב ויזל  
 מנכ"לית המועצה            ראש מועצה    

 
 
  

 
 
 

 

 

 
 


