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 עדכון ראש העיר. 1 

 

  תושבים בישיבת המועצה הקודמת  112תושבים שנמצאו חיובים לנגיף )לעומת  111נכון להיום יש

 באוגוסט(. 

מהם  1תושבים שנמצאים בבידוד. ארבעה תושבים מאושפזים בבית חולים  542 ימו.תושבים החל 690

שמוגדר תושב שלנו למרות שבחמש השנים האחרונות הוא  91תושב אחד שנפטר )אדם בן  במצב קשה.

 לא גר בעיר(.

 ים בשבועיים האחרונים אנחנו רואים עלייה במספר התושבים שנדבקו בנגיף, שאמנם נבלמה. היו לנו מקר

בהם הייתה התפרצות והדבקה משמעותית, שנבעו משיקול דעת מוטעה של תושבים, שפשוט לא מילאו 

 אחר הנחיות משרד הבריאות. 

התושבים לקחת אחריות!!!  על(. 5.2ההתפרצות הזו הובילה לכך שאנחנו היום מוגדרים כעיר צהובה )

 ת לכך היא עוד ועוד הגבלות!אדומה. והמשמעו תהפוך  עיר, העל ההנחיותתהיה הקפדה אם לא 

ל חברי המועצה ומנהלי העירייה לשמש דוגמה ולהקפיד על שלושה כללי הברזל: מסכה, שמירת מרחק ע 

 ושמירה על היגיינה גבוהה. רק כך נצליח למנוע התפשטות הנגיף ולהימנע מהגבלות נוספות.

  ובו יוכלו   -והבקרה של הקורונהאתר העירייה את הדשבורד העירוני מרכז השליטה יועלה לביום שישי

התושבים לראות את נתוני משרד הבריאות באשר להתפשטות הנגיף. במערכת יופיעו נתונים על מספר 

התושבים שנדבקו בנגיף, מספר התושבים השוהים בבידוד. המידע יופיע בפילוח לפי שכונות, גילאים, בתי 

ד הבריאות שמתעדכן בעיכוב של כמה ימים לכן ספר וכדומה. חשוב להדגיש, כי הנתונים הינם של משר

 יש פער קטן בין נתוני האמת של העירייה לבין אלו של משרד הבריאות.  
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  ,במספר פורומים,  אשר הוצגהנתונים של משרד הבריאות אך הדשבורד הינו פיתוח של אגף המיחשוב

 לחיקוי. הדשבורד מהווה מודל -הן בארץ והן במסגרת כנסים בינ"ל שקיימתי בזום 

  שנת הלימודים תשפ"א נפתחה! בסיור מוצלח שהתקיים אתמול עם שר החינוך בבית ספר עמית ובית ספר

 ברנקו וייס.

  אתמול חנכנו את שני בתי הספר החדשים בשכונת נופים: בית ספר הממלכתי "חופים" ובין ספר הממלכתי

 דתי "נוף הרים". 

 וכן לכל מנהלי בתי הספר וצוותי החינוך והסיוע בגני הילדים לראש מינהל חינוך ולכל עובדי המינהל  תודה

על עבודה אינטנסיבית, מסורה ומקצועית ולאחל לכל הצוותים, התלמידות והתלמידים שנה טובה ופוריה 

 למרות ובצל הקורונה.

  לאחרונה פורסמו נתוני התמונה החינוכית של הישובים בישראל. מודיעין מכבים רעות מוצבת במקום

תלמידים בשכבת י"ב בשנת הלימודים תשע"ט.  1,000-שון בארץ מבין הישובים בהם יש למעלה מהרא

 להלן כמה מהנתונים:

 תלמידי כיתה י"ב(. 1,817מהתלמידים עם זכאות לבגרות )סה"כ   92.2% 

לעומת נתוני השנה  2.2%בלבד. מדובר בעלייה של  69.7%הממוצע הארצי עומד על  

מהתלמידים ניגשו  50% -מהתלמידים הם בעלי תעודת בגרות בהצטיינות יותר מ 19.4%הקודמת.

יחידות. ישנה עלייה באחוז הלומדים במקצועות מדעים וטכנולוגיה.  5-ו 4לבגרות במתמטיקה 

העיר. הדבר מעיד יותר מכל על בחירה מסך תלמידי שכבת י"ב בעיר הם תושבי  90%-יותר מ

במערכת העירונית כמערכת איכותית וטובה וההישגים המרשימים אליה היא מגיעה.נתון זה כולל 

מסך התלמידים.  9.13%את תלמידי החינוך המיוחד המשולבים במערכת החינוך הרגילה ומהווים 

.מספר התלמידים הנושרים מבתי 4.3%ואף כפול מהממוצע הארצי העומד על  אחוז גבוה במיוחד

,  דבר שמוכיח את המוטו 1%לעומת הנתון הארצי שעומד על  0.3% -הספר עומד על אחוז אפסי 

 תלמיד/ה". על אףתלמיד/ה ולא מוותרת לאף של מערכת החינוך העירונית "לא מוותרת 

 ים בהישגיהם הערכיים, מונה בתי ספר על יסודיים מהעיר זכו השבוע להיכלל ברשימת התיכונים המצטיינש

בתי הספר העל יסודיים ממודיעין מכבים רעות  החברתיים והלימודיים של משרד החינוך לשנת תש"ף.

הנמצאים ברשימה הם בית הספר העל יסודי, יח"ד, תיכון מכבים רעות, עירוני א' עירוני ב' ע"ש יצחק 

רות מודיעין והישיבה התיכונית לפיד מודיעין רבין, אורט עירוני ד' מודיעין, בתי הספר הממ"ד אולפנת או

 ותיכון ברנקו וייס.

  הקריטריונים לתגמול הם למי שביצע את השינוי המשמעותי ביותר בהשוואה לשנה הקודמת, דבר שמחזק

את ההישג, לאור העבודה שבתי הספר בעיר נחשבים מלכתחילה למובילים ואף על פי כן מצליחים מידי 

 .הבית ספריים שנה לשפר את ההישגים

 מרכז פסג"ה, המרכז הייחודי להכשרת צוותי ההוראה. המרכז יאפשר למידה והוראה מגוונת,  נחנך

  חדשנית, מתקדמת ויצירתית.

 הקרנות בימי חמישי  יתקימואין הראשון של העיר. -אירועי התרבות חזרו: במוצ"ש האחרון נערך הדרייב

  בחודש הקרוב.

  ם וחלקו צופי 650-ייתקיים המופע הראשון בעיר של מוש בן ארי, אשר יופיע לעיני כ 21:30הערב, בשעה

 ישודר גם בפייסבוק העירוני. 

דקות  30חר יופיע יהורם גאון ובמוצ"ש תהיה הופעה של רוקוויל. העירייה פרסמה את המופעים ובתוך מ

תלוי בכולנו  המשך קיום המופעים צמא למופעים.הוזמנו כל הכרטיסים למופעים. זה מראה שהציבור 

 הכללים והנחיות משרד הבריאות! שמירה
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  בשבוע הבא יתקיימו מופעים נוספים, הפעם לילדים: יובל המבולבל והדוד חיים. ולקראת הימים הנוראים

 יהיו מופע סליחות המסורתי )הפעם בלי הילדים( ואירועים לציבור הדתי.  

 לצד אירועים  במרכזים המסחריים, גם כדי לקדם ולעודד בילוי וקניות בעסקים  אירועים אלו מצטרפים

 המקומיים. מציע לכולם להיכנס לאתר ולפייסבוק העירוני ולהתעדכן בכל מועדי האירועים. 

  נערכים גם לקראת הימים הנוראים. הגבאים של כל המניינים הפועלים בעיר העבירו לנו את הנתונים

פילות בתקופת החגים. בראש השנה וביום כיפור אנחנו נאפשר למניינים להתפלל בהיערכות שלהם לת

בבתי הספר בהתאם לנהלים מאוד קשוחים ולפי חלוקה לקפסולות מראש. ביום התפילות יגיע צוות מתוגבר 

 לניקיון בתי הספר שיחזיר את המצב לקדמות.

 ומדת" אותו מובילה מודיעין מכבים שני אירועים בינלאומיים מתרחשים השבוע במסגרת מודל "עיר ל

, היה היום וזו חתימה על שיתוף פעולה והסכם ערים לומדות תאומות, בין בית הספר עירוני הראשוןרעות. 

ב' ע"ש יצחק רבין לבין בית ספר בעיר נוצ'רה במחוז אומברה באיטליה. שיתוף הפעולה מגיע בעקבות 

השתתף התיכון וייצג את העיר מודיעין מכבים רעות, הפרויקט המוצלח של בית ספר פתוח למדעים בו 

כעיר לומדת. ההסכם מאפשר היכרות בין בתי הספר, חילופי ידע בדגש על מקצועות המדעים, טכנולוגיה 

 ורובוטיקה.

  אותו מארגנות ערים באוסטרליה 2020מודיעין מכבים רעות תייצג את ישראל ב"פסטיבל לימוד גלובל ,"

של ארגון אונסק"ו, ובהשתתפות ערים מכל רחבי העולם. מודיעין מכבים רעות  מרשת הערים הלומדות

נבחרה לייצג בפסטיבל זה את ישראל, בזכות היותה העיר המובילה והבולטת בעשייתה כעיר לומדת, 

 באמצעות המרכז הרב תחומי בניהולה של ד"ר אורנה מגר. 

 פתוח את המרחב הציבורי בעסק ולאפשר מרווח "מודל ניו יורק", לפיו אנחנו מאפשרים לבעלי העסקים ל

נשימה לבעלי המסעדות ובתי הקפה ממשיך. יש מקומות שהוציאו שולחנות לאזורים הציבוריים הצמודים 

 למסעדה/לבית הקפה העסקים מרוצים וגם התושבים.

 (. 71-22)בקטע שבין שדרות דם המכבים  1.11 -ההנחיה שלא לאכוף חניה במע"ר עד ה נמשכת 

 הייתם שם והתרשמתם. הפארק יאפשר מקום של בילוי ופנאי עבור  -פארק נופש וספורט שלנו נך נח

משפחות עם ילדים, נוער, צעירים ומבוגרים שיוכלו ליהנות ממתקניו החווייתיים וממקום של מפגש עבור 

 לבוא ולבלות כמובן תוך הקפדה על הנחיות משרד הבריאות.מוזמנים  התושבים. כולם 

 ולם הספורט המונגש בבית הספר עירוני ה'. אולם הספורט, אשר נבנה במיוחד גם לשימושם של א נחנך

אנשים עם מוגבלות, ישמש בבוקר את תלמידי בתי הספר עירוני ה' ובשעות אחה"צ ישמש את כלל תושבי 

 העיר.

  העיר נמשך בשכונת מורשת כבר אפשר לראות את הבניינים הראשונים של השכונה, נופים כבר פיתוח

משפחות שנכנסו לביתן ואתמול פתחנו את שנת הלימודים עם בית ספר ושמונה גני ילדים  600-עם יותר מ

 דמים.שנפתחו בשכונה. גם החממה הטכנולוגי, מוזיאון מורשת החשמונאים,  מרכז המוסיקה העירוני מתק

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

ומורשת. לפני שבועיים השיטור העירוני תפס, בזמן אמת, צוות שהשליך פסולת בנייה באחד האתרים 

 בעיר ואנחנו נפעל נגדם בכל האמצעים המשפטיים העומדים בידינו.

 קר לתושבים שנועד לבחון את צרכי האוכלוסייה בנושא הבריאות והקורונה. לסקר לפני שבועיים הפצנו ס

שאלונים. הסקר עוסק בנושא השפעת משבר נגיף הקורונה על  5,500היתה היענות גבוהה של כמעט 

החוסן האזרחי של תושבי העיר והוא נעשה באמצעות היחידה לתכנון אסטרטגי ובתיאום עם מחלקת 

הסקר כולל שאלות שונות על השפעה הישירה והעקיפה של הנגיף על התושבים הן  הבריאות העירונית.

במישור הבריאותי, הן בכלכלי והן במישור החברתי וזאת במטרה ללמוד ולשקף באופן המדויק ככל הניתן, 

אחת השאלות היתה מידת האמון של התושבים  את ההשלכות של המצב החדש והמאתגר על תושבי העיר.
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מהתושבים נותנים אמון רב בעיה. נתון זה הוא גם בזכותכם, בזכות השיתוף  85%-היא היתה שבעירייה ו

 פעולה והעברת המסרים החשובים לציבור.

 :זאב גבאי, נבחר לשמש יועץ משפטי של  מקבלים בברכה שני מנויים חדשים לשורת מנהלי העירייה

ת ירושלים, שם משמש כסגן בכיר ליועמ"ש העיריה ויחליף את דנה חפץ טוכלר. זאב מגיע אלינו מעיריי

מועמדים. בועדת הבחינה השתתפו חברי המועצה: שלמה פסי, ברוך בוחניק  73ונמצא כמתאים ביותר מבין 

 ואבי אלבז. 

עדי דויטש, נבחר לשמש מנהל אגף ספורט. עדי מגיע אלינו לאחר ששימש במספר תפקידים בכירים בחברה 

יים. כמו כן עדי דויטש ניהל את תחום הריצה והאופניים בעמותת אתגרים למתנ"סים ובמיזמי ספורט ארצ

במקביל לקריירה המקצועית ייצג  ושימש, עד לאחרונה כמנהל האירועים והתחרויות של חברת שוונג.

דויטש במשך  שנים רבות את מדינת ישראל במסגרת הספורט הפראולימיפי בנבחרות ישראל בכדורעף , 

בטריאתלון  במסגרתן השתתף באולימפיאדת  סידני ונטל חלק בעשרות תחרויות ברחבי ברכיבת אופניים  ו

 למנהלים החדשים הצלחה רבה! העולם.

 פרדים היום מסנ"צ אלעד קליין, מפקד תחנת המשטרה ומקבלים בברכה אלינו את סנ"צ רונן נגר.נ 

שמירה על מרחב ציבורי בשנים בהן שימש אלעד כמפקד התחנה הוא הציג מדיניות בלתי מתפשרת של 

 והעניק ביטחון אישי לתושבים. בתקופתו נתוני הפשיעה בעיר הינם מהנמוכים בערי ישראל. 

שיתוף הפעולה היוצא דופן של משטרת מודיעין עם גורמי העירייה ועל כך שבפיקודו נמשך אימוץ בית 

בברכה את מחליפו סנ"צ ם מיםלאלעד בתפקידו החדש ומק הצלחההספר גוונים על ידי שוטרי התחנה. 

 רונן נגר. 

 

ראש העיר הקריא את השאילתות  .(צורפו לזימון  שאילתות )השאילתות ותשובותיהן. 2

 ושיעור הזכאות לבגרות. 3ביש כ שהוגשו ע"י חברי סיעת מודיעין חופשית ותשובותיהן בנושא

 

 : ימון()צורפו לז הצעות נוספות לסדר היום שהוגשו ע"י חברי מועצה

 

 הצעתו של ברוך בוחניק בנושא פלישות לשטחי ציבור.א. 

 

ראש העיר התייחס להצעתו של ברוך בוחניק והציע למנות ועדה אשר תבחן את הנושא ותגיש את 

 .20.12.2020המלצותיה למועצת העיר עד ליום 

כרמון, אריק  חברי הוועדה: שלמה פסי, מויש לוי, שמעון גאוטה, ברוך בוחניק, גבי אדרי, יורם

 משיח, צחי כץ, שמוליק כהן, עו"ד יפעת בליבאום ועו"ד טל בן אבי.

 

 )הילה בן אליעזר לא השתתפה בהצבעה(

 אושר פה אחד 

 

 און בנושא הקדשת שעת חינוך בעקבות מקרה האונס החמור-הצעתו של שחר מיב. 

 .לה את ההצעה(און לא השתתף בישיבה וביקש מעמיעד טאוב שיע-)שחר מי 

 

 הצעתו של איתי אלמוג בר בנושא הסברה לנוער בנושא מניעת אלימות מינית במערכת החינוך .ג. 

 

 ולקבל החלטה משותפת כדלהלן: ראש העיר הציע לאחד את שתי ההצעות
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להמשיך בפעילות הקיימת מועצת העיר קוראת למנהלי מוסדות החינוך הפורמלי והבלתי פורמלי 

 .הנושא במסגרת השיח החינוכי ולפעול להגברת

 אושר פה אחד 

 

 ם וקיום מכרזיהצעתו של גילעד ביהרי בנושא עדכון חברי ועדת המכרזים בדבר פסילת מכרזי ד.

  שכ"למ

 

מנכ"ל העירייה התייחס להצעה והבהיר כי החוק קובע את תפקידה וסמכותה של וועדת מכרזים 

 והעירייה פועלת בהתאם.

 יחסות מנכ"ל העירייה, הציע ראש העיר להסיר את ההצעה מסדר היום.לאור התי

 

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

אילן בן  בעד הסרת ההצעה: חיים ביבס, שלמה פסי, שמעון גואטה, הילה בן אליעזר, עדי מן, עמיחי זליג,

 גבי אדרי, אלי סבח, אלעד שמעונוביץ, עדי בן אברהם סעדון,

 עמיעד טאוב, נגה כץ רפפורט וברוך בוחניק.

  

 הצעה הוסרה מסדר היוםה

 

 )עדי בן אברהם עזבה את הישיבה(

 

 . אישור תב"רים  )צורפו לזימון(.3

 

מספ
 ר

 תקציב מקור  שם
הגדלה/חד

 ש
 סה"כ 

סטטוס 
 תב"ר

תב"
 ר

   תקציב מעודכן    מאושר התקציב התב"ר

786 
תכנון 

והקמת 
תחבורה 

ומים 
בשכונת 

 נופים 

משרד 
הבינויי 
  2,832,000 0  2,832,000 והשיכון 

 -הגדלה
עבור 
תכנון 
שילוט 
במחלף 
180/431

בחלק  -
 הדרומי 

 רשות  
מקרקעי 
  370,651 44,475  326,176 ישראל 

    3,202,651  44,475  3,158,176   סה"כ     

       

943 

הקמת 
בית 

תכנון 
והנדסה 
 15,500,000 1,000,000  14,500,000 קע"פ עירונית 

 הגדלה 
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ומשרדי 
בית 

רות חב
 בנות 

    15,500,000  1,000,000  14,500,000   סה"כ     
       

 אושר פה אחד

 

 

 . דוח רבעוני )צורף לזימון(.4

 

 הוצג לחברי המועצה. 2020לשנת  1דוח רבעון  

  

 ן בי"ס.-.  אישור מורשה חתימה ח5

 

        
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 

022282750 

יניב עמוס 

03642565

 חשבון חדש לאומי  17330082    0

חופים 

ועד  -

 הורים

טלי שילטון 

038983805 

איריס דורי 

 חשבון חדש לאומי  17370066     022282750

נוף 

 הרים

ליאת הופמן 

066434580 

איריס דורי 

022282750 

יניב עמוס 

03642565

0        

חשבון הבנק 

יעודכן לאחר 

 פתיחתו

נוף 

הרים 

ועד  -

 הורים

ליאת הופמן 

066434580 

איריס דורי 

022282750         

חשבון הבנק 

יעודכן לאחר 

 פתיחתו

 

 אושר פה אחד

 

  .  אישור הנפקת כרטיס אשראי עם מסגרת חודשית מתחדשת לגננות חדשות )צורפו לזימון(.6

 
 ת.ז שם הגננת

 311191282 סלוטין שיינא

 308431972 וורבור הדר
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 312553381 ישרים שיר

 305688541 וחנון אביטל

 305552424 קפרי שני

 311552632 דוד מרים

 

 

 

  אושר פה אחד

  

  

 

 

 .שכר בכירים 90% – עו"ד זאב גבאי )מצ"ב קו"ח( + אישור רמת שכר –.  אישור היועמ"ש 7

  

 ושר פה אחדא

 

 

 עד תחילת כהונת 1.10.2020.  אישור עו"ד יפעת בליבאום עמנואל כמ"מ היועמ"ש החל מיום 8

 היועמ"ש.

  

 ושר פה אחדא

 

 .  משנה לראש העיר.9

 

 הארכת כהונת עמיעד טאוב כמשנה ראש העיר עד סוף הקדנציה. אישור 

 אישור אלעד שמעונוביץ כמשנה ראש העיר. 

  

 אושר

 

 .יות תעשיותהגדלת התקשרות עם כפיר מעל – . שונות10

 

זכתה חברת כפיר מעליות תעשיות בע"מ במרכז פומבי  30.12.19ועדת המכרזים מיום  בהתאם להמלצת 

 (.4529כולל מע"מ )מספר חוזה:  ₪ 865,800לאספקה והתקנה של ארבע מעליות בעלות כוללת של 

הנגשה בבית הספר מאז מועד הזכייה במכרז קיבלה העירייה הרשאה לשתי מעליות נוספות: מעלית עבור 

 נתיב זבולון, וכן מעלית למבנה ציבור נוסף המוקם בימים אלו ועתיד להתאכלס בינואר.

 .₪ 408,330העלות המוערכת של אספקת והתקנת שתי המעליות הנוספות עומדת על סך מוערך של 

 .המעליות הנוספות הנדרשות הינן במפרט טכני התואם במהותו למפרט אשר נכלל במכרז הפומבי

לאור כל האמור, ומכיוון שמדובר בעבודת הנגשה לרווחת הציבור, אשר ביצועה בהקדם האפשרי הינו 

חיוני ביותר מבחינה ציבורית, מבקשת העירייה מן המועצה לאשר הגדלה של היקף ההתקשרות המקורית 

  לטובת ביצוע מיידי של אספקת המעליות וביצוע ההנגשה. 50%עם כפיר בהיקף של עד 
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______________  ____________________ 

 מנכ"ל העירייה –יורם כרמון    תאריך


