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 ישיגת מליאת מועצת תעיי מודיעין עילית

 ישיגת מס 1/2012

25/1/2012 

 יום רביעי, א׳ בשבט תשע״ג
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 בהשתמפות;

 ראש תעיר, מרב יעקב גוטרמן

 גדעון תבתן, שגן ומ״מ ראש מעיר

 אליתו מלול, שגן ראש תעיר

 יתודת שם-שוב

 משתמושרפרל

 צבי גליק

 אורי יפת

 גתוםגישלר

 תיים מאיר ויזל

 יאיר קידשבוים, ממיר

 אבי ערן, גזבר

 עו״ד שתר בן עמי, יועץ משפטי

 חסרי&;

 מנתם שפירא

 מיגאל שובול

 נתמןבנשעיה

 מרדבי גולדברג

 י«מןב ולנשטיין, שגן ראש תעיר

 גולן תסירי
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 אישור תב״רים.

 אישור ועדת הנחות בארנונה.

 הקצאת שטחי ציבור.
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ל ו ן ל טו ו  פל

 תיו״ד >ע17בגוטרמו: אני מתכבד לפתוח את ישיבת מועצת העיר

 מספר 1/12. על סדר היום אישור תב״רים.

 תב״ר מספר 284, שיקום תשתיות, כבישים ומדרכות בסכום של 300 אלף שקל,

 מקור מימון - משרד הפנים. מי בועד ז מי נגד! מי נמנע! אין נמנעים.אי{ מ3/1(ד*ם.

 תב״ר מספד 284אוש1 פתאחד.

v מספר 284 אושר פת אחד. ׳ i h 

 א*י עדו: זה עשינו שלח לחמה שלהנו מכתב וזכינו ב־300

 אלף.

 תיו״ד יעמב גוטרמו: אתה מבין מה שהוא אומר, שלחנו וזכינו.

 תב״ר 285, התקנת משאבות חום המקוואות, זה הגיע רק עכשיו. זח חגיע עכשיו

 ממשרד הדתות.

 הערה:_ צריו לבקש אישור על הצבעה.

 אבי עדו: זה היה רק עכשיו בוועדת מררזיס. המקוואות

 מתפתחים כאן והאנרגיה עולה הון תועפות. היום המציאו שיטה חדשה שעובדת כמו

 מזגנים, גס מחממת חום שחוסכת בין 50-70% מהאנרגיה. עשינו מכרז, מכרז מאוד

 מתוחכם - ־ ־

 חיו״ר יעסב גוטרמו: צריך להגיד שהחברה גם מתחייבת על החיסכון.

 שאלה: זה גם ירוקי

 היו״ר יע&בגוטדמו: כן.

 אבי עדו: זה מאוד ירוק. זה חוסך, אגב הגשנו את זה גם

 למשרד לאיכות הסביבה, יש לחם הפחתת גזי חממה, פליטת גזי חממה, אולי נקבל

 משהו על זה. אני חושב שאנחנו הרשות חיחידה שהצליחה להגיש את זה. אני לא

 בטוח בזה. עשינו מכרז שחלק מהתמורה לקבלן זה יהי לפי אחוז החיסכון שהוא

 ישיג באנרגיה. מה שאנחנו רוצים לעשות זה מהכסף שנחסוך בגז לממן את התקנת
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 המערכות האלה ולכן אנחנו עושים אוג זה באשראי של ספקים. זה מליון 600 אלף

 שקל האומדן.

 היו״ר יעסבגוטרמו: על זה לא שלחתי הודעה מראש, רק עכשיו גמרנו

 את זה, אז אני מבקש קודם כל מחברי המליאה, אם מוותרים על הודעה מראש. מי

 בעד ויתור על הודעה מראש על תב״ר מספר 285, התקנת משאבות חום במקוואות

 בסך של מליון 600 אלף שקל, שלא נשלחה הודעה מראש. מי בעד/ מ* ננד/ מ*

 נמנע/ איו נמנעים, איו מתנגדים, חברי המליאה אישרו מה אחד את הוויתור על

 הודעה מראש.

 חגרי המליאה אישרו פת אהד את תוויתוי על תודעה מראש.

 אני מעלה להצבעה. מי בעד אישור תב״ר מספר 285, חתקנת משאבות חום

 במקוואות בסכום של מליון 600 אלף ש״ח, מקור מימון - אשראי ספקים. מ* בעד/

 מי נגדו מי נמנעו איל נמנעים. איו מתנגדים, תב״ר מסמר 285 אושר no אהד,

 התקנת משאבות חום במקוואות בסכום של מליוו 600 אלף שקל! מקוד מימוו -

 אשראי ספקים,

. S ד ח  תב״ר הספר 28 אושר פה א

 תיקוני תב״ריס. תב״ר מספר 240, תחנות אוטובוס. תוספת בסכום של 240,417

 ש״ח, משרד החבורה, 26,713 שקל מקרן עבודות פיתוח. מי בעד אישור תב״ר 1240

 מי בעד/ מי נגד/ מי נמנע/ איו נמנעים. איו מתנגדים. תיקוו תב״ר מסמר 240

 אושר מהאחד.

 תיקון תב״ר מסטר 240 אושר פת אחד.

 הנושא הבא על סדר היום, אישור ועדת הנחות בארנונה.

 א*י ע1ו: כמו שאתם יודעים יש ועדת הנחות, עכשיו גס

 משרד הפנים מפקח על זה וגם יש ייעוץ משפטי צמוד. השמות לא מובאים כאן

 מחשש לפגיעה בצנעת הפרט ומי שרוצה הרשימה נמצאת במשרדי המחלקה. אתם

 מתבקשים לאשר את ההמלצות של ויעדת הנחות.

: אבל כל אחד מחברי המועצה באם חפץ יכול לגשת  היו״ר יע^גוטרמו

 למחלקה ולראות שמות.
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 מי בעד אישור פרוטוקול והמלצת ועדת הנחות אתונה מספר 17/11 מי בעד! מי

 גגד7 מי נמנע! איו נמנעים. איו מתנגדים. המלצות ועדת הנחלת לארנונה מסמר

 7/11אושרו כהאחד,ככי שהובאוע״י ועדת הגהות למליאה.

 המלצות ועדת הנחות לארנונה מס8ד 7/11 אושרו פת אחד.

 הנושא הבא על סדר היום, הקצאות שטחי ציבור. מונחת בפני כל אחד מחברי

 המליאה חוות דעת בנושא תקינות ההקצאות המובאות לאישור המליאה. על מגרש

 צ/13, תב׳׳ע 2108/1 עבור עמותת בית הכנסת המרכזי נחלת חפציבה, עמותה

 רשומה.

 (משת מוטרפיל יוצא מתחדד, לא תשתתף בהצבעת)

 תיו״ר יעקב גוטרמן! מונחת בפניכם חוות דעתו של היועץ המשפטי של

 העירייה, עו״ד שחר בן עמי, על התקינות של ההקצאה המובאת עכשיו לאישור

 המליאה. מי בעד אישור ההקצאה לעמותת בית הכנטת המרכזי נחלת חפציבה,

 מגרש צ/13, תב׳׳ע 2108/1. מי בעד אישור ההקצאה? מי נגד! מי נמנע! איו נמנעים.

 איו מתנגדים. ההקצאה לעמותת בית הכנסת המרכזי נחלת המציבה אושרה מה

 אחד.

 ההקצאה לעמותת גית תבוסת תמרגזי נחלת חפציבת אושרת פה אחד.

 הישיבה נעולה.



 ע**־־****־.

19/12/2011 

 תיכוני תברי״ם

 מספר מגרש שם תג״ר סכום קודם תוספת סכום חדש מקורות מימון(תו0פת)

 תב״ר

 153 5506 תכנון ובניית בי"0 נאות הפסגה 5506 (1289) 10,011,046.00 1,095,159.00 11,106,205 משרד החינוך
 117 פיתוח תשתיות ביוב 60,124,437.00 229,436.00 60,353,873 חילוט ערבות

7,089,94300 2.950,00000 3,812.165 00 njam 7,089,94300 162 בביש גישה לק חינוך גבעה 
327,778 00 

3,812.165 00 njam 162 בביש גישה לק חינוך גבעה 

 240 הנגשת תחנות אוטובוס 910,210.00 240,417.00 1,150,627 משרד התחבורה
 245 5508 בי־0 י10די 5508 (3475) 13,407,488.00 3,083,720.00 16,491,208 משרד החינוך
 208 הנחת קו מים גני מודיעין 5,300,000 800,000 6,100,000 קרן היטל מים

 261 פרויקטים להסכון באנרגיה 150,000.00 44,000.00 194,000 משח־ התשתי1ת


