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 :השתתפותב •

 ראש העיר –הרב יעקב גוטרמן 

 נחום גיטלר, סגן ראש העיר

 אהרן דוד ארלנגר

 צבי גליק

 אברהם דב הכט

 חיים מאיר ויזל

 אברהם וייס

 משה מוטרפרל

 יעקב דוד מרציאנו

 מן ניימןחנ

 אבינועם שיפמן

 יאיר קירשבוים, מזכיר

 אבי עדן, גזבר 

 יהושע אהרונוביץ , מבקר

 עו"ד שחר בן עמי, יועץ משפטי

 

 

 נעדרים:

 הרב אבנר עמר, מ"מ ראש העיר

 סגן ראש העיר טוביה פריינד,

 שמואל אלישיב

 אורי יפה

 מרדכי גולדברג

 אליהו אוחיון
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 :על סדר היום

 .אישורי תב"רים •

 חצי שנתי. ח דו •

 . 4/18ווח על דוח רבעוני די •

 מינוי ועדת ערר לארנונה. •
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 1פרוטוקול

אני פותח ישיבה חדשה. הישיבה הנוספת, ישיבה   :יעקב גוטרמןהיו"ר 

. לפני שאנחנו מתחילים על סדר היום אני רוצה, רבותיי, לשתף אתכם. 6/19מספר 

ל דולב, פארק בנחלשכונת  לפני כמה שבועות היה גשם מאוד רציני והוואדי מתחת

נחל מודיעין, געש וגעש והסייר שלנו, דוד, הלך לאזור שם, שהוא מחוץ לתחום 

השיפוט של העיר, הוא הלך שם וראה בחור שהולך, חס ושלום, להיסחף, שהיה 

 בתוך הוואדי וחילץ אותו. אנחנו חושבים שהוא עשה פה מעשה כביר של גבורה. 

 רט.סזה אפילו מו  :משה מוטרפרל

גבורה. הוא סיכן את עצמו כדי להציל את הבחור   :גוטרמןיעקב היו"ר 

הזה שנסחף בתוך הנחל. אז הבאנו את דוד יחד עם מנהל החברה. )מחיאות כפיים(. 

ואני רוצה בהזדמנות זו, יחד עם מנהל החברה, להעניק לו תעודת הוקרה על מעשה 

 הגבורה שהוא עשה. 

ל המקיים נפש אחת כ ריא, ברשותך.קאני רוצה לה :בויםיאיר קירש

תעודת הוקרה מוענקת מעלים עליו כאילו קיים עולם מלא. זו מסכת סנהדרין. 

בזאת לסייר הביטחון, מר דוד נגיד הונצו. בשם תושבי העיר אנו מודים ומעריכים 

את עבודתך המסורה ובפרט באירוע שהתרחש בתאריך כ"ט באדר א' תשע"ט, בו 

אדם מטביעה בנחל מודיעין. בהערכה רבה, רות להצלת חיי יפעלת בנחישות ובמס

 על החתום, יעקב גוטרמן, ראש העיר. 

 יישר כוח, כל הכבוד.   :מספר דוברים

מנהל החברה גם נותן לך משהו. זו ההזדמנות   :יעקב גוטרמןהיו"ר 

 להודות לחברת 'רשת ביטחון' על עבודתם המסורה באמת. 

 ., קוראים לזהשעל הגדלת רא  :משה מוטרפרל

 על הגדלת ראש, ברוך ה'. יישר כוח.   :יעקב גוטרמןהיו"ר 

רבותיי, על סדר היום אישורי תב"רים. מונחת   

לפניכם הודעה מראש שקיבלתם, חברי המליאה, על תב"רים, מספר תב"רים 

                                                           

מתאריך יום רביעי כ"ה בטבת התשע"ט  2/2019בהתאם להחלטת מועצת העיר מישיבה מס'  1

, פרוטוקול הישיבות ייערך ע"י מזכיר העירייה ויובאו בו עקרי הדברים, הצבעות והחלטות 2/1/2019

 העיר. מועצת
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שהתבקשתם לאשר אותם. אני אקריא לפרוטוקול את מספרי התב"רים שנדרשים 

 ם הביתה. תכפי שקיבל לאישור

 484,000של משרד הפריפריה,  , מלוותבחברות הייטק - - -, שילוב 535 תב"ר

. מי בעד אישור התב"רים כפי שציינתי 539, 538, 537, 536השתתפות בעלים. 

התב"רים  הרב הכט.לפרוטוקול? מי נגד? מי נמנע? אין נמנעים, יש מתנגד  אחד, 

 המליאה. ברי חשהקראתי לפרוטוקול אושרו ברוב מוחץ של 

 התב"רים אושרו ברוב קולות.

, 361, 430, 452, 469, 224תיקון תב"רים. תב"ר   :יעקב גוטרמןהיו"ר 

504 ,484 . 

, 525ף עוד אישורי תב"רים: עכשיו אני קורא בנוס  :יעקב גוטרמןהיו"ר 

 . מי בעד אישור כל אישורי התב"רים,534, 533, 532, 531, 530, 529, 528, 527, 526

הכט מתנגד. מי נמנע? אין כפי שציינתי עכשיו לפרוטוקול? מי בעד? מי נגד? הרב 

 נמנעים. 

 תב"רים אושרו ברוב קולות.ה

, 361, 430, 452, 469, 224תיקוני תב"רים, עוד פעם.   :יעקב גוטרמןהיו"ר 

504 ,484 ,224 ,363 ,377 ,379 ,408 ,420 ,453 ,469 ,462 ,465 ,467 ,500 ,507 ,376. 

מי בעד אישור תיקוני התב"רים כפי שקראתי עכשיו לפרוטוקול? מי בעד? מי נגד? 

 הכט מתנגד. אין נמנעים. הרב 

 תיקוני התב"רים אושרו ברוב קולות.

יש עוד אישורי תב"רים, אני צריך את אישור   :יעקב גוטרמןהיו"ר 

 . מי בעד? מי נגד? מי נמנע? 524, 523, 522ב"רים. תב"ר המליאה לעוד אישורי ת

כבר אישרת את זה. את 'חזון דוד', שלוש פעמים   :צבי גליק

 כבר.

 . 524, 523, 522אושרו תב"רים   :יעקב גוטרמןהיו"ר 

, 419, 450, 449, 470, 420, 442, 436תיקון תב"רים   :יעקב גוטרמןהיו"ר 

 ב"רים? . מי בעד אישור תיקוני הת500

 ? 470מה זה   :נחמן ניימן

 מקווה ברכפלד.   :יעקב גוטרמןהיו"ר 
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, 450, 449, 470, 420, 442, 436. אני אקרא עוד פעם  :יעקב גוטרמןהיו"ר 

. מי בעד אישור תיקוני התב"רים כפי שהקראתי לפרוטוקול? מי בעד? מי 500, 419

 נגד? הרב הכט נגד. מי נמנע? אין נמנעים. 

 תב"רים אושרו ברוב קולות.תיקוני ה

  .דיווחח חצי שנתי, "דו :יעקב גוטרמןהיו"ר 

ח החצי שנתי. כבר "חברים, מונח לפניכם הדו  :בי עדןא

ח חצי שנתי, משרד הפנים שולח "אישרתם את זה בחודש ספטמבר בערך, אבל דו

רואה חשבון לבדוק את הדוח שאנחנו הכנו, אני רוצה לציין שהוא לא שינה דבר 

 .צי דבר ולמעשה כבר קיבלתם דיווחוח

 הלאה. דיווח על דוח רבעוני אוקיי, זה רק דיווח.  :יעקב גוטרמןהיו"ר 

 . 4/18 ו 3/18

אן עוד סופי, כח הוא לא ". הדומונח לפניכם הדוח  :אבי עדן

יהיו שינויים כי הוא נסגר בסוף פברואר ועוד ממשיכים להגיע חשבונות ועוד עושים 

יו שינויים, העודף יקטן, לא יהיה הרבה עודף, זה יהיה פחות או הפרשות. עוד יה

 יותר מאוזן, אני מקווה, בעזרת ה'. 

 הישיבה נעולה.  :יעקב גוטרמןהיו"ר 

 

 מזכיר העירייה                                                                       ראש העיר                 

 יאיר קירשבוים                                                                    טרמן ב גויעק               

 

 

 

          ישורי תבריםא

        

מס' 
 תב"ר

 מקור מימון סכום שם תב"ר מגרש

   

535 

 

שילוב ג'וניריות 
 בחברות היי טק

משרד  1,000,000
    הפריפריה

השתתפות  484,100
    בעלים

 79,800 גרורי מים לחירום  536

משרד הפנים 
העברה -

    452מתבר 
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537 
5522-

20 

-5522מג'  ת"ת ח"מ
)ס.א.  5520

    משרד החינוך 7,735,000 (5004161

538 936 
 936עי"ס בנים מג' 

    משרד החינוך 5,850,000 (5022724)ס.א. 

    משרד הפנים 1,200,000 תוכנית המראה  539

        

     
  

         
    

           תיקון תברים

              

מס' 
 תב"ר

 מקור מימון סה"כ תוספת סכום תב"רשם  מגרש

בי"ס לבנות נאות  5507 224
 5507הפסגה מג' 

 משרד החינוך 27,373,979 85,571 27,288,408

בינוי והרחבת מבני   469
 העיריה

5,000,000 
545,325 

 ד הפניםמשר 5,545,325

 3,179,800 הקמת מחסן חרום מים  452
-79,800 

 536ברה לתבר הע -משרד הפנים 3,100,000

 4,355,514 6גן ילדים צ 6צ 430
1,437,319 

 משרד החינוך 5,792,833

 5,156,623 1א9בי"ס עי"ס בנים צ 1א9צ 361
1,778,754 

 משרד החינוך 6,935,377

 5,350,000 2018פיס ירוק   504
250,000 

 מפעל הפיס 5,600,000

484 5511 
ס עי"ס בנות מג' בי"

 5022734ס.א.  5511
10,027,017 

10,335,000 
 משרד החינוך 20,362,017

 

 

 

 

 מזכיר העירייה                                                                       ראש העיר                 

 יאיר קירשבוים                                                                    ן טרמיעקב גו               

 


