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 :על סדר היום

 אישור חוק העזר היטל מים •
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 פרוטוקול

 

 .5/18פותח את ישיבת מועצת העיר מס' אני  :יעקב גוטרמןהיו"ר 

 על סדר היום:

 .אישור חוק העזר היטל מים

 שאישרנו.טוב, רבותיי קיבלתם תחשיב היטל מים 

 קיבלתם את התעריף. :אבי עדן

קיבלתם את התעריף של היטל המים. בקיצור,  :יעקב גוטרמןהיו"ר 

אבי עדן אנחנו יודעים שהוא גזבר מאד מוכשר. הצליח לקבל טלפון מזה 

 אגורות. 70-שחישב את התעריף אהוד חסון שהוא רוצה לתקן את התעריף ב

החליט, אחרי חברים, התעריף שקיבלתם הוא  :אבי עדן

 70-אגורות ולבינוי ב 24-שכבר הכל מאושר להוריד את התעריף לקרקע ב

היה תחשיב והוא אושר. פתאום בא לו לאודי חסון שגעון להוריד עוד  אגורות.

משהו. הוא הוריד אחוז מפה ועוד משהו. כבר לא היה כח לריב איתו בייחוד 

 רות. עוד איזה חצי שנה.לאור העובדה אני לא יודע כמה זה יהיה אחרי הבחי

אני רוצה אישור על ויתור הודעה מראש שלא  :יעקב גוטרמןהיו"ר 

, התעריףקיבלתם את העדכון הנכון. מי בעד על ויתור הודעה מראש על עדכון 

ויתור על ההודעה מראש. מי בעד? מי נגד? מי נמנע? אין נמנעים. אין 

 מתנגדים.

 התעריף המעודכן החדש.פה אחד אושר ויתור על הודעה מראש של 

התעריף, בוא  שזה הבדלים מאד, מאד קטנים. :אבי עדן

ומי שאישר את זה,  סנגיד ככה. מי שעשה את החישוב זאת חברת אורבניק

 זה רשות המים. הנה האישור הרשמי. 15.34-היום ב

 איך קוראים לו? :יעקב גוטרמןהיו"ר 

 אישר את זה יוני לוי. :אבי עדן



 8201/7/23מתאריך  8201/5ישיבת מליאת מועצת העיר מס'  -מודיעין עילית 
 

6 
 

עכשיו אושר פה אחד ויתור על הודעה מראש  :מןיעקב גוטרהיו"ר 

 עדכון התעריף המינורי. העדכון הקטן.

 מי בעד אישור התעריף? תגיד את התעריף לפרוטוקול.

התעריף היטל מים פנימי. ראשית כל סך הכל  :אבי עדן

למטר. מזה היטל מים פנימי ₪  48.91למטר ובנוי ₪  16.3ההיטל זה קרקע זה 

 .16.3. זה על הקרקע 10.58על הקרקע ותשתיות על  5.72זה 

 ?16.3מה  :יעקב גוטרמןהיו"ר 

 שקל למטר קרקע. 16.3 :אבי עדן

הודעה של העדכון מצורפת לפרוטוקול ה :יעקב גוטרמןהיו"ר 

 החדש.

 מצורפת הטבלה החדשה. :אבי עדן

 ההחלטה אנחנו מצרפים אותה לפרוטוקול. :יעקב גוטרמןהיו"ר 

 עכשיו את ההודעה שהוא הקריא לפרוטוקול.

 מי בעד אישור התעריף החדש? 

 רגע, רגע, יש גם בנוי. :אבי עדן

 תקרא. :יעקב גוטרמןהיו"ר 

למה שהיה  49.61 במקום 48.91הבנוי זה  :אבי עדן

זה תשתיות על. סך הכל  31.75-ו 17.15בחומר למליאה. היטל מים פנימי זה 

 שקל למטר בנוי. 48.91

 עורך דין שחר מה אתה אומר כיועץ המשפטי? :יעקב גוטרמןהיו"ר 

השיקול דעת פה הוא מאד מצומצם כי רשות  :עו"ד עודד שחר

 המים די מכתיבה את זה.
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מי בעד אישור כפי שהודיע פה גזבר העיר על  :יעקב גוטרמןהיו"ר 

על על -עדכון התעריף החדש של היטל המים הפנימי והיטל מים תשתיות

 קרקע ובנוי.

 סך הכל זה וזה. וזה היתה חלוקה פנימית בתוך.:                                 אבי עדן

 . היטל מים תשתית5.7היטל מים פנימי קרקע  :יעקב גוטרמןהיו"ר 

 שקל על הקרקע. 16.30שקל. סה"כ היטל מים  10.58על 

סה"כ  31.75על -שקל. היטל מים תשתית 17.15היטל מים פנימי  –על בנוי 

שקל. סה"כ  31.75שקל. סה"כ היטל מים תשתית על  17.15היטל מים פנימי 

 שקל על בנוי. 48.91היטל מים 

מי נגד? מי נמנע? מי בעד אישור ההצעה כפי שקראתי לפרוטוקול? מי בעד? 

אין נמנעים. אין מתנגדים. פה אחד אושר התעריף החדש כפי שקראתי 

פה אחד אושר התעריף היטל מים פנימי, לפרוטוקול שגם צורף לפרוטוקול. 

 .היטל מים תשתית על, בקיצור היטל מים אושר התעריף החדש

 אנחנו סיימנו והישיבה נעולה.

* * * 
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