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   של ישיבת מליאת המועצה האזורית מטה יהודה14/11/10' פרוטוקול מס
   באמצעות התקשרות טלפונית1.12.10, א"ד בכסלו תשע"שהתקיימה ביום רביעי כ

  
  

ים אלו "תבר, רים לפי הפירוט הבא" הגדלת תבמליאה טלפוניתאנו מבקשים להביא לאישור יש להביא לאישור 

  .תקציב משרד החינוך בלבדאושרו במליאה הקודמת מ

  

ים שאושרו במליאה "בשל דחיפות הנושא לקידום בניית מוסדות חינוך יש צורך באישור מקדים לתיקון התבר

  :לפי בקשת משרד החינוך

  
. 638,000₪ר מתקציב קרנות הרשות "הגדלת התב)  כיתות12(ד צור הדסה "ס ממ" ביה3871ר "תב  .1

    
    לאשר :הוחלט  

  
. 928,000₪  ר מתקציב קרנות הרשות" הגדלת התב ) כיתות30(ס תיכון צור הדסה "יה ב3872ר "תב  .2

  
    לאשר :הוחלט  

  
. 464,000₪ר מתקציב קרנות הרשות  " הגדלת התב  ) כיתות12(ס ממלכתי צור הדסה "  ביה3873ר "תב  .3

  
    לאשר :הוחלט  

  
  . 406,000₪   ב קרנות הרשותר מתקצי" הגדלת התב ) כיתות18( ד נחושה "ס ממ" ביה3875ר "תב  .4

     
    לאשר :הוחלט  

  
  :התקיים משאל טלפוני בין חברי המליאה לקבלת האישור להלן התוצאות

  
  58  -    בעד

   0 -       נגד

   1 –ל     "בחו

  
  

  .ים"  לאשר הגדלת התבר:הוחלט
  
  
  
  

___________      ___________  
  משה דדון        מתי קליגר

  ____________ :מאשר      צהראש המוע      המועצהגזבר 
  ד"עו, ורד כהן                  
  לשכה משפטית                   

  
  
  
  
  
  
  
  
  



  :ים מוסדות חינוך"     משאל טלפוני בין חברי המליאה לאישור תבר
  

  החלטה  פלאפון  טלפון  בבית  שם  חבר המליאה  הישוב
  מאושר  0527250600  029919539  משה דדון  ראש המועצה

  מאושר  050-4735449  050-4735449  גוטריימן אלחנן  אביעזר
  מאושר  050-5302997  02-6436435  ראובן שמעון  אבן ספיר

  מאושר  052-8504088  077-3434357  יעיש דדון  אדרת
  מאושר  0505-509577  02-6411697  יגאל אבדר  אורה

  מאושר  052-2863082  02-9911168  אריה עובדיה  אשתאול
  מאושר  0522-860033  02-5346211  גבריאל נרדי  בית זית

  מאושר   052-6186825     02-5346133  כהן מקסים  בית מאיר
  ל" בחואין מענה  052-8751888  02-5341982  ד זהר שדה"עו  בית נקופה

  מאושר  0522-332817  08-9205445  ישראל אלוני  בקוע
  מאושר  050-5327141  02-5345860  דוד בוזגלו  בר גיורא

  מאושר  050-3633861  02-5344980  יהודה בן אהרון  גבעת יערים
  מאושר  054-7641667  02-9951468  ברק כץ  גבעת ישעיהו

  מאושר  050-8263404  02-9910730  מוטי חן  גיזו
  מאושר  054-6664223  08-8583685  דוד כהן  גפן

  מאושר  0505-617783  02-9902839  אבי פליישמן  הראל
  מאושר  052-7250834  02-9914006  יוסי משה  זכריה

  מאושר  057-7460619  02-9993920  שלומי סעדון  זנוח
  מאושר  050-4759037  08-9340891  מיקי פרנקוביץ  טל שחר

  מאושר  0544-341871   02-5340720  יוסף בר דוד  יד השמונה
  מאושר  057-4444124  02-9914565  אלון ורדי  ישעי

  מאושר  0524-701169  02-5341706  שלום בוקובזה  כסלון
  מאושר  050-6505072  0773310251  פרי גלכ  כפר אוריה

  מאושר  054-4991117  02-9911173  מיכאל ביטון  לוזית
  מאושר  050-6354004  02-5341337  ששון  סיידוף  ר"מבוא בית

  מאושר  054-6604561  02-5342284  ראובן צמח  מוצא  עלית
  מאושר  052-8608625  02-9913047  חיים בוזגלו  מחסיה

  מאושר  0506-241905  02-5335735  דדון נפתלי  מטע
  מאושר  052-3579341  02-9913555  רון דוד  מסילת ציון

  מאושר  052-3370388    יובל לוי  מעלה חמישה
  מאושר  0523-424649  02-5348108  עזי טלר  נוה אילן

  מאושר  050-9091267  02-9924742  הרשיש אברהם  נוה מיכאל 
  מאושר  050-8221383  02-9920162  איאס שביטה  נוה שלום

  מאושר  050-5958855  08-6881899  קורש רחמים  נחושה
  מאושר  052-4701164    שמאי ולני  נחם

  מאושר  0508-674524  08-9278780  חוה שפיר  נחשון
  מאושר  050-2152352  02-5335211  ניסים גדסי  נטף

  מאושר   052-6387371  02-5345966  גדליה נוריאל  נס הרים
  מאושר  052-7250832    נימי יפה  ה"נתיב הל

  מאושר  0522-284007  02-9911556  מו'אברהם ג  ור'עג
  מאושר  050-3003199  054-5919985  עוודאללה מחמד  עין נקובה

  מאושר  0505-316658  02-5341789  ת ברהום'בהג  עין רפה
  מאושר  050-2862986    משה מזון  עמינדב

  מאושר  054-5637872  02-5347876  שמואל שני  ובהצ
  מאושר  050-8759695  02-5795830  גבאי רמי  הצור הדס

  מאושר  052-3679235  0774100404  קאופמן דן  צור הדסה
  מאושר  054-2020175  02-9914682  ישראל גבאי  צלפון 

  מאושר  050-3633869  02-9924333  חי חדד  צפרירים
  מאושר  050-7779778  02-9908428  דליה יונאית  צרעה

  מאושר  050-6722866  02-5348734  זיוה גל  קרית ענבים
  מאושר  050-7874873  077-7874873  אלעמי אמיר  רמת רזיאל

  מאושר  0522-448836  02-6702852  דוד דרומלביץ  רמת רחל
  מאושר  0504-204552  02-9917610  אביגדור כהן  שדות מיכה

  מאושר  054-2341198  02-5335317  אליה ענת  שואבה
  מאושר  0524-443787  02-5338155  בראל רם  שורש

  מאושר  054-3131741  02-9924141  )בובי(יהושע משה   ליאון שריגים
  מאושר  054-4465429  08-8502560  גבאי דוד  תירוש

  מאושר  050-6209558  077-7913164  נחמיה יוסף אברהם  תעוז
  מאושר  050-5231660  02-9912131  עזריאל צדוק  תרום




