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 )צורפו לזימון( הצעות לסדר שהוגשו ע"י חברי המועצה

 און בנושא הפעלת שאטלים עירוניים בשבת ובימי חול.-א. הצעתו לסדר של שחר מי

 אוטובוסים בשבת.ב.  הצעתם לסדר של גילעד ביהרי ואיתי אלמוג בר בנושא הפעלת מוניות שירות ו

 ג. הצעתו לסדר של אבי אלבז בנושא ביטול ההתייקרות הצפויה בתעריפי המים.

 ד. הצעתם לסדר של גילעד ביהרי ואיתי אלמוג בר בנושא הגבהת מעברי חציה ליד בתי ספר בעיר.

  

 . עדכון ראש העיר.1

 

 ל אכלוס התושבים הראשונים בשעה טובה פתחנו את השדרה המרכזית. בשלב הראשון הח

ובשבוע הבא תפתח רשמית תחנת המשטרה. בימים הקרובים יחלו לפעול שתי מסעדות שעל 

 השדרה עצמה, הקסבה ומורדן בר ואנו מצפים לפתיחת מסעדות/בתי קפה נוספים.

  כדי לאפשר ויסות נכון של תחלופת הנוסעים קבענו, כי החנייה לאורך השדרה והרחובות

ה, יהיו בתשלום כאשר לתושבי העיר, בעלי תו חנייה תהיה הטבה של שעתיים החוצים אות

 ראשונות חינם. )חייב להפעיל את אפליקציות החנייה כדי ליהנות מההטבה(. 

 הסדרי חניה חדשים גם בדרך יאיר פרג. נקבעו 

  .שכונת נופים ממשיכה להתאכלס 
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 הפעולות שלנו לצמצום שכונת מורשת ממשיכה בעבודות באופן משביע רצון. במקביל ,

האבק מוכיחות את עצמן. הפיקוח בשכונה מתקיים באופן שוטף מספר פעמיים ביום  מפגעי

 במהלכם המפקחים מוודאים שכל היזמים מרטיבים את מתחמי העבודה שלהם.

 הנחנו את אבן הפינה למוזיאון מורשת החשמונאים בשדרה המרכזית. המוזיאון הוא חלק 

את העיר, אשר נמצאת במיקום מרכזי בארץ ושופעת בכל כך הרבה  ממימוש חזון לייחד

היסטוריה, מורשת וארכיאולוגיה מרתקים. זהו כמובן צעד משמעותי להפיכתה של העיר 

  למוקד תיירות אטרקטיבי. 

 ,לפני כחודש הודיעה העמותה למען הקשיש על הפסקת הפעילות שלה. לשמחתי הצלחנו 

"לית העירייה, להפעיל את השירות לגמלאים באופן מלא. בהובלת מנכ"ל העירייה וסמנכ

 תודה לאגף שירותים חברתיים ולאגף נוער וצעירים שנרתמו לעניין.

 האגף לשירותים חברתיים החל בתהליך להקמת מרכז למיצוי זכויות התושב. המרכז מתכונן 

סיות שמתקשות להוות מעטפת קהילתית חדשנית לזיהוי, איתור, הכוונה, ליווי וסיוע לאוכלו

 למצות ולממש את זכויותיהן בכל תחומי החיים והצרכים.

 הרשויות יאמצו את המלצות ועדה משותפת של משרד הפנים ומרכז השלטון המקומי בעניין 

 לאומן. אצלנו ₪אלף  70 -עלויות האמנים בהופעות יום העצמאות, לפיהן לא ישולמו יותר מ

 חרונות ואף משלבים את ילדי העיר במופעים.  בעיר הנחלנו את העיקרון הזה בשנים הא

  יתקיים טקס פתיחת תחנת המשטרה במע"ר במעמד השר  10:30בשעה  6.1ביום שני

 פנים. לביטחון

  יתקיים טקס חנוכת מעלית לפארק ענבה. 13:30בשעה  19.1ביום ראשון 

  עפרה  יתקיים טקס הנצחה: קריאת בוסתן מכבים ע"ש ד"ר 10:00בשעה  24.1ביום שישי

 אורבך ז"ל, יקירת העיר, אשר פעלה רבות לשימור מורשת העיר. 

  ,יחזור לפעול קו ההסעות המיוחד של העירייה בימי שישי 10.1.20החל מסוף שבוע הבא ,

בערב. את ההסעות יפעיל אגף חברה נוער וצעירים בשיתוף אגודת "שבוס", וייתן מענה 

שקלים בלבד,  10חזרה, בעלות סמלית של ומעלה לתל אביב וב 14לתושבי העיר בגילאי 

 לכל כיוון. 



 

 לשכת המנכ"ל

7043- M 

ahuva_h@modiin.muni.il  9726143-08פקס' :  9726210-08טל:  דוא"ל :   
 
 

  שנים. במהלך שנותיו בעירייה  16אנו נפרדים היום ממנהל אגף הספורט חנן דנציגר אחרי

הביא חנן את תחום הספורט בעיר להישגים מרשימים והפיק אירועי ספורט משמעותיים 

 ובראשם את מרוץ מודיעין. תודה לחנן ובהצלחה בתפקידו החדש.

  כמו בשנים עברו גם השנה העירייה דורגה בין הערים המצטיינות במדד השקיפות של עמותת

סעיפים חדשים. אתר העירייה  50-השקיפות הבינ"ל. השנה היה שינוי במדדים ונוספו עוד כ

, כאשר גם במה שלכאורה היה לנו חסר )העלאת תכניות הנדסה לשרת( 96%קיבל ציון 

להסתיים בקרוב. )אם היו מדרגים את העירייה לפי המדד אנחנו כבר בתהליך שאמור 

 (.100%ההקודם הציון שלנו היה 

  נגיש יותר, שירותי יותר ושקוף יותר במידע  -השקנו את האתר המשודרג של העירייה

 לציבור.  

  ,הקמנו את הרשות לחדשנות שהינה חלק מתהליך שלם הכולל את היחידה האסטרטגית

העירייה בכל ההיבטים, תוך בחינה של האתגרים וההזדמנויות  שנועד לשדרג את פעילות

העומדים בפנינו בשנים הבאות. באמצעות תכנון מוצלח, שייעשה כהליך חשיבה מעמיק 

 נוכל, כעירייה, לייעל ולשפר את תהליכי העבודה למימוש החזון והיעדים של העירייה.

  לשימוש בכלים רב פעמיים בהמשך לפניית הנהגת ההורים העירונית הודענו על מעבר

בפעילות הצהרונים בעיר. בעוד כחודש אנחנו נספק צלחת עם מכסה וסכו"ם לכל הילדים. 

הסייעות יגישו את האוכל לצלחות. בתום הארוחה ינקו את הצלחות מהאוכל ישימו את 

 המכסה ויחזירו את הכלים לבית ההורים. ההורים ישטפו את הכלים ויחזירו אותם למחרת. 

  בהמשך להצעתה של חברת המועצה ומחזיקת תיק איכות הסביבה, הילה בן אליעזר, יהיה

 שימוש בכלים רב פעמיים בישיבות המועצה.

 

 . שאילתות )השאילתות ותשובותיהן צורפו לזימון(.2 

 ראש העיר הקריא את השאילתות ותשובותיהן בנושא תוספת קראוון לסניף מד"א, ניידת טיפול 

 מרץ ומכרז שירותי ניקיון.נ

 

 )צורפו לזימון( הצעות לסדר שהוגשו ע"י חברי המועצה

 

 און בנושא הפעלת שאטלים עירוניים בשבת ובימי חול.-הצעתו לסדר של שחר מיא. 
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 .און והבהיר העירייה תמשיך בפרויקט ההסעות בו החלה-ראש העיר התייחס להצעתו של שחר מי 

 און, אבי אלבז וגילעד ביהרי.-און: שחר מי-בעד הצעת שחר מי 

 און: חיים ביבס, שלמה פסי, הילה בן אליעזר, שמעון גואטה, אילן בן סעדון, גבי אדרי,-נגד הצעת שחר מי

  מויש לוי, עדי מן, עמיחי זליג,  אלעד שמעונוביץ, עמיעד טאוב, נגה כץ רפפורט וברוך בוחניק. 

 ההצעה לא אושרה

  

 הצעתם לסדר של גילעד ביהרי ואיתי אלמוג בר בנושא הפעלת מוניות שירות ואוטובוסים בשבת.ב.  

 

ראש העיר התייחס להצעתם של גילעד ביהרי ואיתי אלמוג בר והבהיר שהנושא נתון להחלטת משרד  

 התחבורה והציע כי העירייה תמשיך לפעול בפרויקט ההסעות בו החלה.

 

 אבי אלבז וגילעד ביהרי. :בר גילעד ביהרי ואיתי אלמוגת בעד הצע 

 בן אליעזר, שמעון גואטה, אילן בן: חיים ביבס, שלמה פסי, הילה בר גילעד ביהרי ואיתי אלמוגנגד הצעת  

 נגה כץ רפפורט.ו סעדון, מויש לוי, עדי מן, עמיחי זליג,  אלעד שמעונוביץ, עמיעד טאוב

 וגבי אדרי. נמנעים: ברוך בוחניק 

 און-לא הצביע: שחר מי 

 הצעה לא אושרהה

 הצעתו לסדר של אבי אלבז בנושא ביטול ההתייקרות הצפויה בתעריפי המים.ג. 

 ראש העיר התייחס להצעתו של אבי אלבז והבהיר שהנושא אינו בסמכות מועצת העיר. 

 

 בר בנושא הגבהת מעברי חציה ליד בתי ספר בעיר.הצעתם לסדר של גילעד ביהרי ואיתי אלמוג ד. 

ראש העיר התייחס להצעתם של גילעד ביהרי ואיתי אלמוג בר, סקר את פעילות העירייה בנושא והציע שהעירייה  

 תמשיך לפעול בהתאם לכללי הבטיחות הנדרשים.

 

 : אבי אלבז וגילעד ביהרי.גילעד ביהרי ואיתי אלמוגבעד הצעת  

: חיים ביבס, שלמה פסי, הילה בן אליעזר, שמעון גואטה, אילן בן סעדון, גילעד ביהרי ואיתי אלמוגד הצעת נג 

 ,גבי אדרי, מויש לוי, עדי מן, עמיחי זליג,  אלעד שמעונוביץ, עמיעד טאוב, נגה כץ רפפורט

 וברוך בוחניק. און-שחר מי 

  

 הצעה לא אושרהה

 

 ביהרי יצאו מהישיבה( )אבי אלבז וגילעד

 

 

 )צורף לזימון(. 2019. דוח רבעוני  3
  גזבר העירייה השיב לשאלות החברים. 

 

 ן בי"ס )צורף לזימון(.-. אישור מורשי חתימה ח4
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שם 
בית 

 הספר
מנהל/ת 
 בית ספר

מנהלת 
 חשבונות

גזבר 
 העיריה

נציג ועד 
 הורים

מס' 
חשבון 

 בנק
שם 
 הערות בנק

 עירוני
  א'

לומי ש
0586   דביר

36416 
אילן כהן 

058813098 
יניב עמוס 

036425650    53036 

בנק 
אוצר 
   החייל

עירוני 
א' 

ועד    -
 הורים

שלומי 
0586   דביר

36416 
אילן כהן 

058813098   
קרן סארילן 
031439870 229962 

בנק 
 הפועלים

יש לגרוע 
מורשה חתימה 

: נציגת ועד 
הורים גילה נבו 

59259812 

 עידנים
ערבה שושן 
038791216 

דנה פרנקל 
039910559 

יניב עמוס 
036425650    64408 

בנק 
 הפועלים

יש לגרוע 
מורשה חתימה 

: מנהלת בית 
ספר נאוה 

024615  פרץ
619 

עידנים 
ועד -

 הורים
רבה שושן ע

038791216 
דנה פרנקל 
039910559   

הדר הורן 
040694648 83038 

בנק 
 םהפועלי

יש לגרוע 
מורשה חתימה 

: מנהלת בית 
ספר נאוה 

024615  פרץ
619 

 אושר פה אחד

 

 הארכת תוקף הוראת גביה בחוק עזר היטל שמירה לשנה והטמעת היטל השמירה בצו. 5

 (.צורף לזימון) 2021הארנונה 
  

לפיו סעיף   -השמירה אש העיר הציג את הנחיות משרד הפנים לגבי הארכת תוקף היטל ר

עד המועד  על הוראות בחוקי העזר אשר מגבילות את הגביה  הכנסת אינו חל  לחוק יסוד  38

 שנקבע לכך בחוק העזר.

ון שתוקף מגבלת הגביה בחוק העזר של מודיעין מכבים רעות )היטל השמירה(, ומכי ,לפיכך

בשנה נוספת ולקבל את אישור תוקפו   יש להאריך את 31.12.19 מסתיים ביום  2016-התשע"ו 

 .משרד הפנים 

 מעבר לכך לא חל כל שינוי בחוק העזר הקיים.

 כמו כן בכוונת העירייה לבחון את ביטול היטל השמירה ולאפשרות להטמיעו בצו הארנונה לשנת 

 בישיבה  2021 לאישור צו הארנונה לשנת  הנושא יועלה בישיבת המועצה בחודש יוני  .  2021

 מפורט לעדכון תעריף הארנונה  י המועצה תחשיביוצג לחבר

 ושר פה אחדא
 

  )מגרשים רזרביים(. 17צ'  -ו 15אישור יציאה להליך הקצאת מגרש צ' . 6

 ושר פה אחדא



 

 לשכת המנכ"ל
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ahuva_h@modiin.muni.il  9726143-08פקס' :  9726210-08טל:  דוא"ל :   
 
 

 

  (.צורף לזימון) 24.10.19פרוטוקול ועדת ביקורת מיום . 7

 ושר פה אחדא

 

 

  (.צורף לזימוןו )אישור הסכם חדר טרפ. 8

 ושר פה אחדא

 

 

  החלפת תיקים בין עדי בן אברהם )תיק נוער וצעירים( לאלעד שמעונוביץ )תיק ספורט(.. 9

 ושר פה אחדא

 

  כמפקחת וטרינרית. 036672616אישור אפרת קורנבלו ת.ז . 10

 ושר פה אחדא

 

 ( כחברות דירקטוריוןצורפו לזימון רוז )נציגת ציבור, קו"ח-הקינןאישור לוטם גל )פקידות( וטליה . 11

 סחלבים.

 אושר פה אחד 

 

 אישור הארכת כהונת רונית מלכה ומתי אלפר כחברי דירקטוריון החכ"ל.. 12

  

 ושר פה אחדא

 

 אישור הארכת כרמית טבלוב כחברת דירקטוריון סחלבים.. 13

  

 ושר פה אחדא

 

 אישור שירה לב עמי ודרור שועלי כחברי פורום איכות הסביבה.. 14

  

 ושר פה אחדא

 

 

 עמי, אפרת ושדי,-אישור טלי איילון, יסמין שלום זולטי, נעמה אשל צוביירי, שרון רוזנר, שירה לב. 15

  ועדה לשוויון חברתי ומגדרי.כץ, מיכל אברמוביץ לוי, ומיכל אינדיק כחברות הו-איילת ברוך 

 ושר פה אחדא
__________ _____________________ 

 מנכ"ל העירייה –ורם כרמון י תאריך

 


