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

 

 בר בנושא העלאת וידאו של ישיבות המועצה.-א. הצעתם של גילעד בהירי ואיתי אלמוג

 ב. הצעתו לסדר של אבי אלבז בנושא הפעלת הבריכה העירונית, חוגי סחלבים ובי"ס החופש הגדול

 בתשעה באב.

  

 ראש העירעדכון . 1

 

  תושבים  740 .תושבים שהחלימו 442 .תושבים שנמצאו חיובים לנגיף 112נכון להיום יש

 שנמצאים בבידוד.

 תושבים נמצאו חיוביים לנגיף, מתחילים להתייצב  300 -אחרי חודש לא פשוט בו למעלה מ

 במספרים. 

  את לפי נתוני פיקוד העורף, מגמת הירידה של מספר התושבים המאובחנים חיובי לנגיף, תביא

 לרמת דרוג של עיר ירוקה, שמשמעותה מדרג תחלואה נמוך. העיר

  להחזיר את אירועי התרבות ואירועי הנוער  ניתן יהיההתפשטות ההתפרצות כך  שתצומצםככל

 בהתאם להנחיות.  

 עצה ומנהלי העירייה לשמש דוגמה ולהקפיד על שלושה כללי הברזל: חברי המו , התושבים על

מסכה, שמירת מרחק ושמירה על היגיינה גבוהה. רק כך נצליח למנוע התפשטות הנגיף ולהימנע 

 מהגבלות נוספות.

  לבעלי העסקים לפתוח את המרחב  ניתן"מודל ניו יורק", לפיו  החל יישוםלפני מספר שבועות

שר מרווח נשימה לבעלי המסעדות ובתי הקפה בעת הזו. המשמעות היא, הציבורי בעסק ולאפ

לאפשר שימוש באזורים הציבוריים, מדרכה וחנייה הצמודים למסעדה/לבית הקפה לטובת באי 

 המקום. זאת, מבלי לגבות תשלום נוסף מבעלי העסקים. מספר עסקים כבר החלו לנצל הקלה זו.

 (, ההקלה תימשך 71-22בקטע שבין שדרות דם המכבים שלא לאכוף חניה במע"ר ) הנחיה ניתנה

 בהתאם להתפתחות משבר הקורונה.  1.9.2020עד לתאריך 
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  בימים אלה פועלים להטמעת אפליקציה עירונית שתוודא, כי בעלי העסקים פועלים בהתאם לתו

הסגול ומנגד התושבים יוכלו לדעת בזמן אמת אילו עסקים בעיר פועלים בהתאם להנחיות. 

 ירייה תצא בקמפיין עירוני בעניין תוך עידוד התושבים לקנות וליהנות קרוב לבית.הע

  פקחי השיטור העירוני ממשיכים לקיים סיורים בבתי הכנסת לוודא שהמתפללים פועלים בהתאם

 .בית כנסת שלא יפעל בהתאם לנהלים, ייסגר -להנחיות. אין חוכמות 

  למלא  הונחו באים של כל המניינים הפועלים בעירהג  -במקביל נערכים לקראת הימים הנוראים

 טופס מקוון ובו המידע והנתונים בהיערכות שלהם בתפילות בתקופת החגים.

  מזה שלושה חודשים שהמרכז הרב תחומי מפעיל בצל הקורונה, את התכנית "הרב תחומי

גיעו עם בדיגיטל". היוזמה של המרכז יצאה לדרך בעקבות האילוצים וההנחיות המגבילות שה

משבר הקורונה. עשרות מרצים התגייסו לטובת המיזם, וכמעט בכל יום בשבוע מתקיימת הרצאה 

לתושבי העיר בזום בהתנדבות מלאה, ללא תשלום. זאת על מנת להמשיך ולאפשר למידה והעשרה 

 גם מרחוק בימים מאתגרים אלה, בנוחות מהבית.

  הלימודים. כמו כן, יוצג סיכום שנת תש"פ הערב תוצג היערכות של מינהל חינוך לפתיחת שנת

זו הזדמנות להודות לראש מינהל  במערכת החינוך והשפעת הקורונה על מערכת החינוך שלנו.

חינוך ולכל עובדי המינהל וכן לכל מנהלי בתי הספר וצוותי החינוך והסיוע בגני הילדים על עבודה 

 אינטנסיבית, מסורה ומקצועית. 

 ר וגני הילדים של החופש הגדול. זה היה ללא ספק פרויקט מורכב במהלכו מחר מסתיימים בתי הספ

תלמידים וילדי גנים שנמצאו  18התגלו מקרים בהם עשרות אנשי צוות חלו או נכנסו לבידוד וגם 

 חיוביים לנגיף ובגינם נכנסו ילדים רבים לבידוד. 

 ודות גם תדו כבשגרה. מכלל הגנים ובתי הספר עב 95%-יחד עם זאת חשוב לציין, כי למעלה

ילדים בגנים ובבתי הספר ואפשרו לאלפי  8,500-לעמותת סחלבים שהובילה את המיזם שכלל כ

 הורים לצאת בכל יום לעבודה בידיעה שיש מי שדואג לילדים שלהם. 

 נפתח במהלך חודשי הקורונה והוא כבר מהווה בית לסגלי ההוראה בעיר. המרכז  מרכז פסג"ה

מאפשר למידה והוראה מגוונת, חדשנית, מתקדמת ויצירתית. בתקופת הקורונה ובמהלך תקופת 

הסגר, נרתם המרכז לסייע לעובדי ההוראה במתן כלים מגוונים וחדשניים ללמידה מרחוק 

ת שנת הלימודים הבאה, פיתחו במרכז השתלמויות לכלל צוותי המותאמים לפי שכבות הגיל. לקרא

 החינוך, בנושא דרכי הוראה בלמידה מרחוק.

  קבוצת תלמידות מכיתה ח' בעתודה המדעית טכנולוגית )עמ"ט( בעירוני ג', זכתה להציג רעיון

בפני בכירים בתעשיידע ובחברת החשמל. מדובר על פרויקט של דלת חכמה המראה לבעל העסק 

מה לקוחות נכנסים ויוצאים מבית העסק ומאפשרת לקבל נתונים אמפיריים על התנהלות החנות כ

 מבחינת פרמטרים של שהות לקוחות שליטה על פעילות המזגן ועוד.

  למרות הקורונה,  ממשיכים כל יום, כל הזמן לפתח את העיר ולאץ את הקצב בבניית שכונת

, מוזיאון מורשת תגם בניית החממה הטכנולוגימורשת ובהשלמת בניית שכונת נופים, כמו 

 החשמונאים,  מרכז המוסיקה העירוני ועוד.

  הפיקוח העירוני ממשיך לפקח ותת קנסות על עבירות  המתרחשות באתרי הבנייה בשכונות נופים

 ומורשת. עשרות דו"חות ניתנו ליזמים במהלך חודש יולי.
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  מבני ציבור ברחבי העיר. המבנים הם בתי ספר,  20-בהתקנת פאנלים סולאריים על כ יחלובקרוב

מבנה אגף שירותים חברתיים ועמותת סחלבים. בנוסף, אנחנו בוחנים אפשרות להתקין פאנלים 

 סולאריים במגרש החנייה ליד פאתי מודיעין.

 הקמת פארק המים ספורט וגלישה ובו בריכת שחייה חצי אולימפית, מתקן גלישה, בריכת  הושלמה

 הילד, סאונה, ג'קוזי וחדר כושר עם המתקנים החדשים והאיכותיים ביותר מוכן. גלים, עולם

 בוגרי שכבת  -קבל החלטה על מועד פארק המים, מקיימים הרצות עם מי שהכי מגיע להם תתעד ש

י"ב בעיר! ביום שלישי נערך ניסוי הכלים הראשון. זה עושה טוב לבני הנוער שלנו. סוג של פיצוי 

 לקיים. שלא ניתןים שהשנה, על ערב המתגייס

  החתונה העירונית הראשונה בעיר. בשל ההנחיות האוסרות על התקהלויות וכדי  התקיימהאתמול

שצעירי העיר יוכלו להתחתן מבלי להיכנס להוצאות כלכליות כבדות, יזמנו באמצעות אגף חברה, 

ושבי העיר, חתונה תחת נוער וצעירים את "החתונה המודיעינית". המיזם מציע לזוגות הצעירים ת

כיפת השמיים, בארבעה אתרים שונים בעיר לבחירתם, ללא עלות ובהתאם להנחיות משרד 

האתרים הם: פארק ענבה, בית הכנסת החשמונאי העתיק, אמפי גבעת  הבריאות נכון ליום האירוע.

 התיתורה והגג של מרכז הצעירים "יודה".

 מהלך חודש אוגוסט במקום להשתעמם בבית..  אשר ומעלה לעבוד ב 16בני נוער בגילאי  גוייסו

יסייעו בעבודות עם אגף שפ"ע בניקיון העיר וניקיון הפארקים ואתרי הטבע העירוניים, בטיפול 

בעמדות המחזור בעיר וכן בהסברה לתושבים על החשיבות של שמירת הכללים למניעת הידבקות 

לעבוד במהלך חודש אוגוסט וגם לתרום בקורונה. העסקתם התכנית מאפשרת הזדמנות לבני נוער 

 למען העיר והסביבה בה הם חיים. 

  שלב הגשת הבקשות למלגה כבר לחודש אוגוסט, על מנת לאפשר ודאות כלכלית  הוקדםהשנה

דווקא השנה להגדיל את תקציב המלגות,  הוחלטבנוסף  לסטודנטים לפני תחילת שנת הלימודים.

ולה עם ארגונים נוספים )כגון פר"ח ותנועות נוער שונות(. יחד עם תמיכת מפעל הפיס ושיתוף פע

מגוון סוגי המלגות  הורחבסכום המלגה שיחולק השנה לסטודנטים עומד על יותר ממיליון שקלים. 

האפשריות כאשר הדגש הושם על מלגה משמעותית עבור הסטודנטים לצד תרומה חזרה לקהילה 

 והגיל השלישי.   בעיר בתחומי החינוך, הרווחה, נוער, ילדים

  אחת הפעילויות המבוקשות בקיץ למרבה ההפתעה, היא סיירת ההתנדבות של הנוער. הסיירת

בני נוער בקבוצות קטנות, בהתאם להנחיות משרד  200-פועלת מזה חמש שנים והשנה עם כ

הבריאות, לוקחים חלק בחפירות הארכיאולוגיות על גבעת התיתורה, בפעילויות עם קשישים 

ון אלמוגן בפארק עמק החולה, בשיפוץ הגינה הקהילתית, במפג"ש עמק בית שאן, באריזת ממועד

 מנות אוכל לנזקקים ועוד. 

  בימים אלה מתפרסם "קול קורא" לקידום פעילויות לשמירה על הסביבה לשנת תשפ"א. זו השנה

משרד השנייה שהמחלקה לאיכות ותכנון סביבה באגף שפ"ע יוזמת את הפעילות בשיתוף עם ה

 .₪ 56,600להגנת הסביבה. התמיכה לשני המיזמים שייבחרו תהיה בסך 

  הסקר, נועד לבחון את 35עד  18סקר ייחודי לטובת צעירי העיר, בגילאי הופץ בשבוע שעבר .

צרכי האוכלוסייה הצעירה המגוונת בשלבי חייה, החל מבני נוער לפני גיוס, חיילים, סטודנטים 

מסך  10%-שאלונים )יותר מ 3,000תה היענות גבוהה של כמעט ילסקר הי  ומשפחות צעירות.
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התוצאות מהן תגובש תכנית עבודה אסטרטגית מדויקת ממתינים לקבלת הצעירים הגרים בעיר( ו

 ומעמיקה למען צעירי העיר.

 

 סקירה בנושא פתיחת שנה"ל.. 2 

 החינוך הציגה סקירה בנושא פתיחת שנה"ל והשיבה לשאלות החברים. ראש מינהל 

 

 )עדי מן עזבה את הישיבה( 

  

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

 

 בר בנושא העלאת וידאו של ישיבות המועצה.-א. הצעתם של גילעד בהירי ואיתי אלמוג

 

והציע להסיר את ההצעה מסדר  בר-ואיתי אלמוגגילעד בהירי ראש העיר התייחס להצעתם של 

 היום.

 

 בעד ההצעה: אבי אלבז, גילעד ביהרי ואיתי אלמוג בר. 

 בעד הסרת ההצעה: חיים ביבס, שלמה פסי, שמעון גואטה, מויש לוי, אילן בן סעדון, 

 גבי אדרי, אלי סבח, אלעד שמעונוביץ, עדי בן אברהם, עמיעד טאוב, 

  און.-נגה כץ רפפורט, ברוך בוחניק ושחר מי 

 

 ההצעה הוסרה מסדר היום

 

 

 הצעתו לסדר של אבי אלבז בנושא הפעלת הבריכה העירונית, חוגי סחלבים ובי"ס החופש הגדולב. 

 .בתשעה באב

 

 והציע להסיר את ההצעה מסדר היום. ו של אבי אלבזראש העיר התייחס להצעת

 

 בעד ההצעה: אבי אלבז, גילעד ביהרי ואיתי אלמוג בר. 

 בעד הסרת ההצעה: חיים ביבס, שלמה פסי, שמעון גואטה, מויש לוי, אילן בן סעדון, 

 גבי אדרי, אלי סבח, אלעד שמעונוביץ, עדי בן אברהם, עמיעד טאוב, 

  און.-נגה כץ רפפורט, ברוך בוחניק ושחר מי 

 

 ההצעה הוסרה מסדר היום

 

 . אישור תב"רים3

 סה"כ  הגדלה/חדש תקציב מקור  שם מספר
סטטוס 
 תב"ר

 



 

 לשכת המנכ"ל

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

    תקציב מעודכן    מאושר התקציב התב"ר תב"ר

  

אולם 
ספורט 

גדול 
בתיכון 
עירוני 

ה' 
(1,200 

  500,000 0  500,000 הלוואה מ"ר(

  הגדלה 

926 

  

משרד 
המדע 

התרבות 
  4,524,320 0  4,524,320 והספורט 

    

  
  

משרד 
הבינוי 
 894,932 0  894,932 והשיכון

   

  

 3,800,000 100,000  3,700,000 קע"פ  

סיום עבודות 
פיתוח: 

משתלבות,גי
 דור,חומות 

 

     9,719,252  100,000  9,619,252   סה"כ     

        

946 

שדרוג 
תשתיו

ת 
בשכונו

ת 
הותיקו

ישן -ת 
מול 

 חדש 

רשות 
מקרקעי 

 25,394,167 451,978  24,942,189 ישראל

  הגדלה 

  
  

משרד 
הבינוי 

 339,500 0  339,500 והשיכון 
   

  

  

משרד 
המדע 

התרבות 
 41,134 0  41,134 והספורט 

   

     25,774,801  451,978  25,322,823   סה"כ     

        



 

 לשכת המנכ"ל

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

952 

תכנון 
 תב"ע
 3כביש 

)יהודה 
המכבי( 
וביצוע 
נתיב 

יציאה 
לכביש 

431 
כולל 

חיבור 
כביש 

3/200 

רשות 
מקרקעי 

 2,036,739 599,605  1,437,134 ישראל

הגדלה : 
98,215 

ההגדלה 
לקסמג 

שמבצע פניה 
ימינה ימינה 

כולל 
רמזורים 

 3בכביש 

 

  

          

הגדלה של 
501,390 :
עבור 

השלמת 
תכנון כביש 

מכביש  200
 3מס 

 

     2,036,739  599,605  1,437,134   סה"כ     

        

702 
הקמת 
שכונת 
 2,814,206 511,282  2,302,924 משלמים  נופים 

הגדלה עבור 
תקבול 
מחברת 
החשמל 

עבור חדר 
 טרפו 

 

  
  

רשות 
מקרקעי 

 445,214,022 0  445,214,022 ישראל

מסגרת 
 תקציב 

 

     448,028,228  511,282  447,516,946   סה"כ     

        

1065 

התאמת 
תשתיו

ת 
המחשו

ב 
במוסדו

 2,000,000 0  2,000,000 קע"פ  ת חינוך 

  שינוי שם 

     2,000,000    -  2,000,000   סה"כ     

        

 אושר פה אחד
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 ן בי"ס.-אישור מורשי חתימה ח. 4

 

שם 

בית 

 הספר

מנהל/ת בית 

 ספר

מנהלת 

 חשבונות

גזבר 

 העיריה

נציג ועד 

 הורים

מס' 

חשבון 

 הערות שם בנק בנק

 חופים

טלי שילטון 

038983805 

איריס דורי 

02228275

0 

יניב עמוס 

03642565

0        

חשבון הבנק 

יעודכן לאחר 

 פתיחתו

חופים 

ועד  -

 הורים

טלי שילטון 

038983805 

איריס דורי 

02228275

0         

חשבון הבנק 

יעודכן לאחר 

 פתיחתו

 רמון

נטע מכתאר 

033226093 

עדנה אלון  

59207514  

יניב עמוס 

03642565

0    43362 

בנק 

 הפועלים

לגרוע את מנהלת 

בית הספר 

היוצאת : נעמה 

 24902439דהן 

 -רמון 

ועד 

 הורים

נטע מכתאר 

033226093 

עדנה אלון  

59207514    

שרון סלע  

03210303

8 55263 

בנק 

 הפועלים

מנהלת לגרוע את 

בית הספר 

היוצאת : נעמה 

 24902439דהן 

   

  

 אושר פה אחד 

  

 

 (.צורף לזימון) 29.7.2020אישור פרוטוקול ועדת תמיכות מיום . 5

 

  אושר פה אחד 

 (.צורף לזימוןפטור מארנונה מוסד מתנדב ) – 2.6.2020אישור פרוטוקול ועדת הנחות מיום . 6

 

 אושר פה אחד

 

 במשרד הפנים לצרכי זכאות לקבורה.שינוי כתובת . 7

 

במודיעין מכבים רעות כתובתו זכאות לקבורה בחלקה רגילה בבית העלמין בעיר, תינתן לתושב אשר  

 ימים טרם הבקשה לקבורה. 30לפחות הוסדרה ,  (לפי רישומי משרד הפנים)

  

 אושר פה אחד

 אישור חברי ועדת מכרזים לבחירת עובדים בכירים.. 8

 

 בוועדת מכרזים לבחירתהחברים ב, חברי המועצה 169בהתאם לפקודת העיריות סעיף  

  ברוך בוחניק ואבי אלבז. –היועמ"ש 

 אושר פה אחד
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  צורף לזימון()חנוך ברנרד ז"ל  -  21.7.2020אישור פרוטוקול ועדת הנצחה מיום . 9

 אושר פה אחד

 

 (.צורף לזימוןאישור הסכמי הקצאה עם עמותת מאורות מודיעין להפעלת גנ"י ). 10

 

 .16ברחוב נחל זוהר  13מגרש צ'  .24ברחוב אודם  616מגרש . 25ברחוב אפרים  9מגרש צ'  

 .4ברחוב שלומציון המלכה  10מגרש צ'

 

 אדרי, אלי סבח,בעד: חיים ביבס, שלמה פסי, שמעון גואטה, מויש לוי, אילן בן סעדון, גבי  

 און.-אלעד שמעונוביץ, עדי בן אברהם, עמיעד טאוב, נגה כץ רפפורט, ברוך בוחניק ושחר מי 

 

 בר-נגד: אבי אלבז, גילעד ביהרי ואיתי אלמוג 

 אושר

 

את  אתלהקצ בנושא בקשת עמותת אריאל 13.7.2020אישור פרוטוקול ועדת הקצאות מיום . 11

 )מצ"ב(. הספר שבטי ישראל לצורך הקמה והפעלת בית כנסתה בבית ישטח לבניה על גג הספרי

 

 מיעד טאוב עלא השתתף 

 

 בעד: חיים ביבס, שלמה פסי, שמעון גואטה, מויש לוי, אילן בן סעדון, גבי אדרי, אלי סבח, 

 און.-, נגה כץ רפפורט, ברוך בוחניק ושחר מיאלעד שמעונוביץ, עדי בן אברהם 

 

 בר-ואיתי אלמוג נמנעים: אבי אלבז, גילעד ביהרי 

 אושר 

  צורף לזימון. אישור רונית צ'וסטרמן כחברת פורום איכ"ס.. 12

 אושר פה אחד
_____________  _____________________ 

 מנכ"ל העירייה –יורם כרמון    תאריך


