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 של ישיבת מליאת המועצה האזורית מטה יהודה 42/11/13פרוטוקול מס' 

 611113תשע"ג  ביום רביעי ה' בשבטשהתקיימה 

 באמצעות התקשרות טלפונית
 

תקציבי ממפעל הפיס וממשרד במסגרת תנופת הבינוי והפיתוח במוסדות החינוך, נתקבל אישור 

אנו מבקשים אישור מליאה טלפונית, מצורף פירוט  ובגני ילדים,דום הבינוי בבתי ספר החינוך לקי

 התבר"ים, אודה לאישורכם:

 
 בניית גן ילדים –אורה  .    1

     תקציב                מקור מימון       
 374,137      בינוי       -משרד החינוך         
  00,222  הצטיידות  –משרד החינוך        
   005,803   רשותקרנות         
  4,100,222    סה"כ        

 בניית גן ילדים –טל שחר  .    2
     תקציב    מקור מימון       
 374,137  בינוי          -משרד החינוך         
  00,222  הצטיידות   –משרד החינוך         
   005,803   קרנות רשות        
 4,100,222    סה"כ        

 
 בניית גן ילדים –בקוע  .   3 

     תקציב                  מקור מימון        
 374,137  בינוי      -משרד החינוך         
  00,222  הצטיידות  –משרד החינוך         
   005,803   קרנות רשות        
 4,100,222    סה"כ        

 
 מ.ח –נחושה האלה ממ"ד  .   4

     תקציב   מימון מקור        
 7,234,5,5   משרד החינוך          
 502,358   קרנות רשות        

 70,057,,7    סה"כ        
 
 מ.פ –על יסודי  -הר טוב מקיף   .   5

     תקציב   מקור מימון       
 ,11,00,,0   מפעל הפיס          
 4,057,054   קרנות רשות       
 1,003,882    סה"כ        

 
 צור הדסה על יסודי מ.פ .   6

     תקציב   מקור מימון        
 71,1,1,,7   מפעל הפיס         
 4,573,305   קרנות רשות       
 8,330,000    סה"כ      

 
 עדכוני תב"רים

 
 על יסודי ע.נקובה/ראפה – 3985תב"ר   . 7

 תקציב חדש עדכון תקציב תקציב קיים מקור מימון
    8,870,185 8,740,125   002,282 מפעל הפיס

 ,0,315,15 ,0,315,15   2 קרנות רשות
 13,,5,051  5,201,5,3  002,282  סה"כ

 
 התקיים אישור טלפוני בין חברי המליאה לקבלת האישור להלן התוצאות:

 65  –בעד 

 2 –אין מענה 

 אין –נגד 

 

 .: לאשרהוחלט

______________  ________________  _______________ 

 עו"ד ורד כהן   רענן אהרונסון   משה דדון

 למועצה משפטיתהיועצת ה   מזכיר המועצה   ראש המועצה

 

 



 
 הישוב

שם  חבר 
 המליאה

 החלטה פלאפון טלפון  בבית

 מאשר ,282-137811 ,282-137811 גוטריימן אלחנן אביעזר
 מאשר 3,,282-8720 20-0170178 ראובן שמעון אבן ספיר

 מאשר 280-5821255 233-7171783 יעיש דדון אדרת
 מאשר 2828-82,833 20-01440,3 יגאל אבדר אורה

 מאשר 280-0507250 44405,,-20 אריה עובדיה אשתאול
 מאשר 2800-502277 20-8710044 גבריאל נרדי בית זית

 מאשר 280-0450508    20-8710477 כהן מקסים בית מאיר
 מאשר 280-5384555 20-8714,50 עו"ד זהר שדה בית נקופה

 מאשר 2800-770543 028118,-25 ישראל אלוני בקוע
 מאשר 282-8703414 20-8718502 דוד בוזגלו בר גיורא

 מאשר 282-7077504 20-8711,52 יהודה בן אהרון גבעת יערים
 מאשר 281-3014003 84105,,-20 ברק כץ גבעת ישעיהו

 אין מענה 280-02750,0 42372,,-20 מוטי חן גיזו
 מאשר 281-0001007 25-5857058 דוד כהן גפן

 מאשר 2828-043357 ,2057,,-20 אבי פליישמן הראל
 מאשר 280-3082571 41220,,-20 יוסי משה זכריה

 מאשר ,283-310204 7,02,,,-20 שלומי סעדון זנוח
 מאשר 282-138,273 7125,4,-25 פרנקוביץמיקי  טל שחר

 מאשר 2811-714534  20-8712302 יוסף בר דוד יד השמונה
 מאשר 283-1111401 41808,,-20 אלון ורדי ישעי

 מאשר ,2801-32440 20-8714320 שלום בוקובזה כסלון
 מאשר 282-0828230 2337742084 כפרי גל כפר אוריה

 מאשר 4443,,281-1 44437,,-20 מיכאל ביטון לוזית
 מאשר 282-0781221 20-8714773 ששון  סיידוף מבוא בית"ר
 מאשר 283-1114181 20-8710051 ראובן צמח מוצא  עלית

 מאשר 280-5025008 47213,,-20 חיים בוזגלו מחסיה
 מאשר 2820-014,28 20-8778378 דדון נפתלי מטע

 מאשר 280-783,714 47888,,-20 רון דוד מסילת ציון
 מאשר 280-5020,53  אריאל יהודאי מעלה חמישה

 מאשר 281-1878775 20-8715432 יצחק רון נוה אילן
 מאשר 2,4003,-282 01310,,-20 הרשיש אברהם נוה מיכאל 

 מאשר 282-5004757 02400,,-20 איאס שביטה נוה שלום
 מאשר 282-8,85588 ,,25-05545 קורש רחמים נחושה

 מאשר 280-1324401  שמאי ולני נחם
 מאשר 2825-031801 035352,-25 חוה שפיר נחשון

 מאשר 282-0480780 20-8778044 ניסים גדסי נטף
 מאשר 280-0753734 20-8718,00 גדליה נוריאל נס הרים

 מאשר 280-3082570  נימי יפה נתיב הל"ה
 מאשר 2800-051223 44880,,-20 אברהם ג'מו עג'ור

 מאשר 58,,281-8,4 283-3500044 עוודאללה מחמד עין נקובה
 מאשר 2828-740085 ,20-871435 בהג'ת ברהום עין רפה
 מאשר 282-0500,50  משה מזון עמינדב

 מאשר 281-8073530 20-8713530 שמואל שני צובה
 מאשר 282-538,0,8 20-83,8572 גבאי רמי צור הדסה
 מאשר 280-703,078 2331422121 קאופמן דן צור הדסה

 מאשר 2,,282-0244 41050,,-20 ישראל גבאי צלפון 
 מאשר 282-0001480 1088,,,-20 רזיאלה קחו צפרירים

 מאשר 282-80,3051 25745,,-20 שמחה שלהב צרעה
 מאשר 282-0300500 20-8715371 זיוה גל קרית ענבים
 מאשר 282-3531537 20-8712333 אלעמי אמיר רמת רזיאל

 אין מענה 2800-115570 20-0320580 דוד דרומלביץ רמת רחל
 מאשר 2821-021880 43042,,-20 אביגדור כהן שדות מיכה

 מאשר 281-07144,5 20-8778743 אליה ענת שואבה
 מאשר 2801-117353 20-8775488 בראל רם שורש

 מאשר 281-7474314 01414,,-20 יהושע משה )בובי( ליאון שריגים
 מאשר 410337,-281 25-5820802 גבאי דוד תירוש

נחמיה יוסף  תעוז
 אברהם

 282-002,885 
233-3,47401 

 מאשר

 מאשר 282-8074002 40474,,-20 עזריאל צדוק תרום

 
 


