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 עדכון ראש העיר.. 1

 

 

  השנים האחרונות לפיתוח העיר  12-תודה למיכל על עבודתה ותרומתה ב –פרידה ממיכל פרפרי

 ואיחולי המשך פעילות ועבודה תורמת ומוצלחת גם ברמת גן

  תושבים שנמצאו חיובים לנגיף.   359יש  .מהכתומוגדרת עיר הנכון להיום 

 14,269 חוסנו. יישר כוח לקופות החולים  60מתושבי העיר מעל גיל  %70 -תושבים חוסנו. כ

 על המהלך.  

 ו קו חם לקשישים במטרה לעזור להם לקבוע תור לחיסונים. ההיענות מרשימה והרבה הופעל

 זכאים מימשו  את הזכאות שלהם לחיסון.

 לשר הבריאות ולשר החינוך  הועברה פנייהרוב ניתן יהיה לחסן את כל צוותי ההוראה. שבק תקוה

שהשלטון המקומי יעמיד את כל  הובהרבקריאה לחסן בהקדם האפשרי את כל צוותי ההוראה. 

 הכלים הנדרשים לביצוע.

 מערכת החינוך תחזור לעבוד מרחוק. חשוב להדגיש, שמערכת החינוך עבדה בתנאים לא פשוטים 

לציין, כי בגל הזה לא היו התפרצויות במוסדות החינוך הודות לעבודה אחראית של מינהל  ויש

החינוך, צוותי בתי הספר הגננות והסייעות וכמובן ההורים שהקפידו על הנהלים ולא שלחו ילדים 

 תלמידים מאומתים במערכת החינוך.   65חולים לגנים ולבתי הספר. נכון להבוקר יש 

  הפעילות החברתית לבני הגיל השלישי. עובדי  הוקפאהבתחלואה, משבוע שעבר בשל העלייה

אגף קהילה ממשיכים ביתר שאת, לקיים שיחות הטלפון לגמלאים ולקשישים יחד עם הפרויקט 

"שיחות מסדרון", פרויקט בו תושבים שלנו מתנדבים להגיע לבניין בו גר הקשיש או הקשישה 

 ין.ומדברים עימם מהמסדרות של הבני

  פקחי השיטור העירוני ממשיכים לקיים סיורים ברחבי העיר בדגש על איתור מבודדים וחולים

שיוצאים מביתם ללא היתר. היו מספר מקרים בודדים של תושבים שלא עמדו בהנחיות ומי שנתפס 

שקלים. מה שלא למדו בראש למדו מהכיס.  מקיימים ביקורות  5,000קיבל במקום קנס של 

 יש הקפדה על הנושא. –י הכנסת לוודא שהם פועלים בהתאם להנחיות בעסקים ובבת

  חברי המועצה  עללתושבים לקיים אחר הנחיות משרד הבריאות.  עם כניסת הסגר השלישי על

 כמו גם לכל המנהלים להקפיד על ההנחיות ולשמש דוגמה עבור התושבים והעובדים.

 בכל המוקדים המרכזיים, בפארקים  אתיפעלו ביתר ש מערך האכיפה והשיטור העירוני שלנו

 ובמרכזי הקניות.

  96,964, במודיעין מכבים רעות חיים 2020על פי נתוני רשות האוכלוסין וההגירה לסוף שנת 

תושבים, כך שנראה, כי בהתאם לקצב התפתחות ואכלוס שכונת נופים ומורשת, לקראת סוף 

 התושבים.  100,000רף  יחצה 2021

 מצד אחד זה מראה על חוסנה של העיר במיוחד 9וג הסוציואקונומי לדרגה דירעלתה ל העירייה .

אחרי שראינו את החזרה לממדי האבטלה טרום קורונה מאידך זה אומר שאנחנו כעירייה נקבל 

 פחות כספים מהמדינה.
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  דורשי עבודה מתושבי העיר, מרביתם עובדים  5.3%נתוני האבטלה לחודש דצמבר מראים שיש

 דורשי עבודה. 21.2%ת. בהשוואה למצב בחודש אפריל אז היו שהוצאו לחל"

  ( אופן תהליך 14.1רישום התלמידים למוסדות החינוך לשנת תשפ"ב ייפתח ביום חמישי הבא .)

הרישום )שכולו נעשה באמצעות אתר העירייה( מאפשר הרחבת אפשרויות הבחירה ברישום לגני 

הרישום לתלמידי כיתות ז'. מטרת המהלך היא החובה ולכיתות א' והחל מהשנה גם בתהליך 

לאפשר להורים לבקש את מוסדות החינוך בהם הם מעדיפים שילדיהם ילמדו בבית הספר היסודי, 

במתחם גני חובה ועתה גם בחטיבות הביניים, תוך מתן שוויון הזדמנויות לכלל אוכלוסיית ההורים. 

 לצוותי החינוך על העבודה המצוינת שלהם.  תודה

 נה כמה סיבות לגאווה עירונית: וה 

ליאור בר הלל מתיכון מו"ר, זכה במדליית כסף באולימפיאדת הפיזיקה הבינלאומית  -

)מקוונת(. ליאור הוא חבר בנבחרת ישראל בפיזיקה ויחד עם חבריו לקבוצה הביא הרבה 

 כבוד למדינת ישראל וכמובן לעיר שלנו. 

בטי ישראל ומירי צ'יקוטאי מאמ"ית בנות רותי אליאס, מש -שתי מורות ממערכת החינוך  -

וגננת גן הדס, בלהה וילנר, נבחרו להיות  בנבחרת מורי המאה של החינוך הממלכתי דתי 

המרכזת את המנהיגים החינוכיים, פורצי דרך בהובלת תכניות ערכיות, לימודיות, בישראל 

 .וחינוכיות במהלך השנה

לו בשבוע שעבר מלגות הצטיינות, כאות תשעה ספורטאים ומוזיקאים צעירים מהעיר קיב -

הערכה על הגאווה שהם מביאים לעיר, ובמטרה לעודד ולסייע בידיהם לקדם את יכולותיהם 

 והישגיהם בענף בו הם מצטיינים.

תקציב  גדלסטודנטים וסטודנטיות תושבי העיר. גם השנה,  124-לקנו מלגות לימודים לוח -

מיכת מפעל הפיס ושיתוף פעולה עם ארגונים נוספים המלגות ליותר ממילון שקלים, יחד עם ת

פר"ח ותנועות נוער שונות, מתוך מטרה לסייע לכמה שיותר סטודנטים בתקופת הקורונה  –

המורכבת. הדגש בכל המלגות שניתנו הוא על סיוע כספי לסטודנטים לצד תרומתם חזרה 

 שי ועוד.לקהילה בעיר בתחומי החינוך, הרווחה, נוער, ילדים, הגיל השלי

  ,שני מבני תנועות נוער בשכונת יפתחו בקרוב מאוד, עם החזרה לפעילות של תנועות הנוער

הציפורים: מבנה אחד לצופים ומבנה נוסף שיהיה המבנה הראשון בישראל שנבנה במיוחד לתנועת 

"כנפיים של קרמבו". תנועת "כנפיים של קרמבו" לילדים עם צרכים מיוחדים, פועלת בעיר כבר 

 מ"ר, חדרי פעילות וחצר.  200-שר שנים ועתה יהיה להם בית נהדר, בשטח של כע

  דרכון  -למציאת מתווה שיאפשר החזרה של אירועי התרבות  פועליםהקורונה עדיין כאן אבל

 ירוק שיאפשר לאנשים שהחלימו מהנגיף ואנשים שחוסנו להיכנס לאירועי תרבות וספורט.

  ין והחשמונאים ע"ש פרופ' יאיר פרג במתכונת דיגיטלית עם כנס מורשת מודיע התקייםבחנוכה

 הדלקת נרות וסיור מצולם באתרים ארכיאולוגיים ברחבי מודיעין מכבים רעות. היה מעניין מאוד.

  מחר תצא לדרך תערוכה מבית היוצר של המרכז הרב תחומי תחת השם "מבודדים". התערוכה

תושבי העיר אשר היו או נמצאים בבידוד ביתי. תציג באופן וירטואלי את עבודות האמנות של 

הנמצא על הרצף האוטיסטי, נשים שכתבו  11תושבי העיר, ובהם ילד בן  32בתערוכה משתתפים 

 יומני תיעוד בתקופת הקורונה, רקדנית ועוד. התערוכה תוצג באתר ייעודי שהוכן במיוחד עבורה.
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 לת  הנמצאת בוואדי ענבה. העבודות בימים אלה מבצעים עבודות לתחזוקה ולשדרוג של הטיי

כוללות שדרוג שבילי ההליכה לאורך הפארק ומבנה השירותים, טיפול בתאורה בפארק ולאורך 

 השביל ולערוך שיפורים בטיחותיים בכל האזור.

  יל החלו העבודות להקמת כיכר בצומת עמק זבולון אבני החושן. במקב הסתיימובשבוע שעבר

עבודות להקמת כיכר בצומת הרחובות חיים לסקוב  ומוטה גור והקמת מפרדת תנועה בצומת  

 החומות פינת עמק איילון.-עמק זבולון. זאת בנוסף להקמת אי תנועה בצומת שומרי-מקלף

  העבודות להוספת רמזור בשדרות החשמונאים שיאפשר פנייה לעמק זבולון לבאים  יחלובקרוב

 התחבורה. מכיוון כיכר

 משטחי משחק בפארקים ציבוריים בשכונות הוותיקות. העבודות  וחלפובשבועות האחרונים ה

מתבצעות בהתאם לתכנית העבודה המקיפה לשדרוג הפארקים והגינות הציבוריות ברחבי העיר, 

בהתאם לסיורי השטח המקצועיים ובחינת הבלאי של מתקני המשחק וכן, החלפת המשטחים 

 . 2021נטטי. בקרוב נתחיל בעבודות של תכנית העבודה לשנת למשטחי דשא סי

  עם שר התקשורת, יועז הנדל וסוכם על הגברת  התקיימה פגישה רגע לפני שהגיש את התפטרותו

כמעט כל בתי האב בעיר  2021הפעילות של הנחת סיבים אופטיים בכל העיר כך שעד סוף שנת 

כי הנחת סיבים אופטיים בעיר היא טכנולוגיה  יחוברו לתשתית הסיבים האופטיים. ברור לכל,

בסיסית להמשך הפיכתה של העיר לחכמה דבר שיאפשר לתושבים, לעסקים וגם למוסדות החינוך 

 ולתלמידים שלנו, ליהנות מתשתית אינטרנט מהירה ואיכותית.

 

 

 (.צורפו לזימון שאילתה )השאילתה ותשובתה. 2

 

 שאילתה שהוגשה ע"י איתי אלמוג בר בנושא מיקום ותכנון הארנהראש העיר הקריא את ה 

 תשובתה.ו
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 )צורפו לזימון( הצעות נוספות לסדר היום שהוגשו ע"י חברי מועצה

 

 הצעתו של עמיעד טאוב בנושא שילוב בני ובנות שירות לאומי עם מוגבלויות.א. 

 

 אושר פה אחד

 

 דר של גילעד ביהרי בנושא פרסום יומני הפגישות של נבחרי הציבור מקבלי השכר .הצעתו לס. ב

מדובר בזכות מוחלטת אלא בזכות יחסית וחוק  והבהיר כי איןגילעד ראש העיר התייחס אל הצעתו של  

יכך, הציע לפ חופש המידע מונה מצבים שונים שבהם נסוג חופש המידע בפני זכויות ואינטרסים אחרים.

 ראש העיר להסיר את ההצעה מסדר היום.

 

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

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

  און.-ושחר מיאילן בן סעדון, אלי סבח, עמיעד טאוב, אלעד שמעונוביץ 

 ההצעה הוסרה מסדר היום

  

 ג. הצעתו לסדר של אבי אלבז בנושא הצבת מיכלים כתומים למיחזור אריזות קרטון בעיר.

 

ראש העיר התייחס להצעתו של אבי אלבז והבהיר כי סוכם מול המשרד להגנת הסביבה על תקציב לטובת  

 המיכלים. הוכנה תוכנית להצבתמיכלי מיחזור. 

 לפיכך, הציע ראש העיר להסיר את ההצעה מסדר היום.  

 

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

אליעזר, שמעון גואטה, מויש לוי, עדי מן, עמיחי -בעד הסרת ההצעה: חיים ביבס, שלמה פסי, הילה בן

  און.-וב, אלעד שמעונוביץ ושחר מיזליג, אילן בן סעדון, אלי סבח, עמיעד טא

 ההצעה הוסרה מסדר היום

  

  הצעתו לסדר של אבי אלבז בנושא עדכון ויישום חוק עזר העירוני ואכיפת פיקוח על כלבים ברחבי העיר .ד. 

בעבודתו ראש העיר הקריא את התייחסות מנהל השירות הוטרינרי להצעה והציע להסיר את ההצעה ולהמשיך 

 המקצועית של הוטרינר.

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

אליעזר, שמעון גואטה, מויש לוי, עדי מן, עמיחי -בעד הסרת ההצעה: חיים ביבס, שלמה פסי, הילה בן

 און.-זליג, אילן בן סעדון, אלי סבח, עמיעד טאוב, אלעד שמעונוביץ ושחר מי

 

 הצעה הוסרה מסדר היוםה

 

 

 (.צורפו לזימוןאישור תב"רים  ). 3
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  סטטוס תב"ר סה"כ  הגדלה/חדש תקציב מקור  שם מספר

 התב"ר תב"ר
התק
 ציב

    תקציב מעודכן    מאושר

941 

הקמת 
מרכז יום 
לקשישים 

תשושי 
 נפש

ביטוח 
 3,172,944 77,056-  3,250,000 לאומי 

  עדכון תקציב 

  מיועד לסגירה  0 606,346-  606,346 קע"פ    

  

  

עמות
ת 

עזריא
 2,200,000 0  2,200,000 לי 

   

  
  

עמות
ת 

 625,000 625,000    - מט"ב 
   

     5,997,944  58,402-  6,056,346   סה"כ    

              

  

שדרוג 
מערכת 

רמזורים 
למערכת 

LED 3,300,000  373,079  2,926,921 קע"פ 

  עדכון תקציב 

1045             
 

     3,300,000  373,079  2,926,921   סה"כ    

        

832 

פרוייקט 
מצלמות 
בצמתים 
ואזורים 
 5,300,000  1,700,000 3,600,000 קע"פ מרכזיים

  עדכון תקציב 

               

     5,300,000  1,700,000  3,600,000   סה"כ    

        

773 

תכנון 
וביצוע 
שכונה 

במתחם 
P 

 )מורשת(

רשות 
מקרק

עי 
ישרא

 405,000,000    - 405,000,000 ל 

עדכון מסגרת 
 תקציב 

 

  
  

משלמ
 2,036,452  2,036,452 0 ים 

זקי חברת חשמל ונ
 יזמים
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סה"כ החזרים 
 6מחח"י עבור 
 2חדרי טרפו )

 4בעלי שנאי אחד ו 
בעלי שני שנאים( 

צפוי להיות 
1,336,452 ₪ 

כולל מע"מ+ אומדן 
 ₪ 700,000של  

 בגין נזקי יזמים

 

     407,036,452  2,036,452  405,000,000   סה"כ    

        

1065 

התאמת 
תשתיות 
מחשוב 

במוסדות 
 חינוך

מפעל 
 24,480  24,480    - הפיס 

 -עדכון תקציב 
עבור אמצעי קצה 
לתלמידים ללמוד 

 מרחוק

  

  

 2,000,000    -  2,000,000 קע"פ  

עבור: 
כרמים,האלה,עידני

ם,אריאל,אבני 
 חושן

  

  
  

משרד 
החינו

   3,340,000    3,340,000 ך
  

     5,364,480  24,480  5,340,000   סה"כ    

 אושר פה אחד

 

 בשל משבר הקורונה )בהתאם להחלטת ישיבת 2021לתאגידים העירוניים  בשנת  סיוע. 4

 (.2.12.2020ועצה מיום מ

 

,העירייה תשתתף במימון  עקב אי פעילות התאגידים והיעדר הכנסותבשל משבר הקורונה 

 הוצאות התאגידים העירוניים 

 לפי הפירוט הבא:

 .₪ 600,000 –עירוני מודיעין 

 ₪ 1,600,000 –אופק 

 אושר פה אחד

  

 למפעילי גנ"י פרטיים  2020אישור מתן פטור מתשלום עבור שכירות חודש אוקטובר .  5

ולמפעילי מזנונים/בעלי הזיכיון בבתי הספר התיכוניים  )מותנה בהחזרת הכספים להורים(

  .לתקופת הסגר ופפינו ולמסעדת קפית

 ושר פה אחדא

 

 צורפה לזימון(.) 2021אישור תכנית עבודה לקידום העסקת אנשים עם מוגבלות לשנת . 6
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 אושר פה אחד

 

 כממונה על תעסוקת אנשים עם מגבלות, בהתאם לחוק 027235951ת"ז  אישור טלי נתנאל. 7

 .1998-וויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, תשנ"חש

 

 אושר פה אחד

 

 )מצ"ב(. 27חלקה  5956גוש  511חדר טרפו' במגרש  – אישור הסכם עם חברת חשמל. 8

 

 אושר פה אחד

 

 14אישור הסכם הגדלת הקצאת מבנה בית הכנסת לעמותת קול יהודה המצוי במגרש צ' . 9

 ברחוב יעל הגיבורה )מצ"ב(.10

 

 אליעזר, שמעון גואטה, מויש לוי, עדי מן, עמיחי זליג,-בעד: חיים ביבס, שלמה פסי, הילה בן

 אילן בן סעדון, אלי סבח, עמיעד טאוב ואלעד שמעונוביץ.  

  און.-בר ושחר מי-נגד: אבי אלבז, גילעד ביהרי, איתי אלמוג

 ושרא

 

 בנושא הנצחת צבי ורחל תמרי בפיתוח 30.12.2020אישור פרוטוקול ועדת הנצחה מיום  . 10

  מון(.בשכונת מוריה )צורף לזי B75שצ"פ 

 ושר פה אחדא

 

 אישור הארכת כהונת חנית אגמון ואשרור הארכת כהונת כנרת –דירקטוריון מי מודיעין . 11

 רגא שרון.ש

 

 אושר פה אחד

 

 

 אישור שרית אל עמי כחברת פורום איכ"ס.. 12

 

 

 אושר פה אחד

 

_____________  _____________________ 

 מנכ"ל העירייה –יורם כרמון    תאריך


