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 . עדכון ראש העיר.1

  קה כבר כמעט שלושה שבועות. בישיבת המועצה של חודש פברואר מודיעין מכבים רעות מוגדרת עיר ירו

תושבים  110ישנם  , היום453ומספר התושבים המאומתים היה  5.9עמד ציון הרמזור של העיר על 

תושבים שנפטרו מהנגיף. שלושה תושבים  15. יש עד היום 3.7מאומתים וציון הרמזור של  העיר הוא 

 שלנו מאושפזים בבתי החולים.  

 )כלומר לא ברי חיסון(.  15ארבעה תושבים מאומתים בגילאי לידה עד  -

יודעים על תושב  באםפלוס, מה שאומר שהחיסון עובד!  60ארבעה תושבים מאומתים בלבד בגילאי  -

להתחסן. זה לא רק לדאוג לבריאות האישית שלו זה לדאוג לבריאות של  חשוב לעודדושלא התחסן 

 כולנו!

 יש במערכת החינוך.תלמידים מאומתים  49 -

 חיילים מאומתים. 12 -

   .בסך הכל ידוע על ארבעה מקרים בעיר של תושבים שנדבקו אחרי שקיבלו את החיסון השני 

   כי  נמצאלימודים בבתי הספר היסודיים, התגלו שני מקרים בהם חלו אנשי צוות ומבדיקה החזרה למאז

 ן.מדובר באנשי צוות שהיו באמצע תהליך החיסון/בהריו

 :מהאוכלוסייה הרלוונטית  89.8%שמהווים  59,178מספר התושבים שהתחסנו במנה הראשונה

 ומעלה וללא חולים/מחלימים(. 16לחיסונים )גיל 

    :תושבים שעדיין  6,500. בעיר עוד 76.9%המהווים  50,692מספר התושבים שהתחסנו במנה השנייה

ללמוד מה מונע מבעדם להתחסן ולקוות ולשכנע  איתם,שיחה  בוצעתלא התחסנו ועם קבלת פרטיהם 

 אותם שבהתחסנות הם שומרים על עצמם ועל הילדים שלהם וההורים שלהם.

 16מהם מתחת לגיל  1,040תושבים המוגדרים סרולוגים.  4,600 -יש כ. 

  חסן מצוותי בתי הספר מחוסנים, כאשר במרבית המקרים מי שעוד לא התחסן נאלץ לא להת 92%-יותר מ

 ממניעים בריאותיים.

    לקופות החולים ולצוותי הרפואה בעיר על העבודה המסורה שהם עושים. זה לא מובן מאליו תודות

 חיסונים בפרק זמן קצר ובשירות אישי יוצא מן הכלל. 100,000 -לבצע יותר מ

  היום בזכות חמ"ל הבריאות ממשיך לבצע חקירות אפידמיולוגיות שבעה ימים בשבוע! כאשר נכון ל

העבודה המקצועית של עובדות החמ"ל, פיקוד העורף העביר לאחריות החמ"ל כמעט את כל החקירות 

יודעים לעזור למשפחות בזמן אמת  כךו בעירהאפידמיולוגיות של תושבי העיר. זה אומר שהמידע נמצא 

 וכן יודעים איך ומה צריך לעשות כדי לקטוע את שרשראות ההדבקה.

  ם מידי יום עשרות חקירות אפידמיולוגיות אך גם נותן מענה ועזרה אישית לתושבים חולים. המוקד מקיי

 כך למשל בפורים חילקנו למשפחות עם ילדים שי צנוע לחג.

   ודות לארגוני ההתנדבות, אשר זמינים לאורך כל היום והלילה לעזרת תושבי העיר המאומתים מתוך ת

 יד שרה, מד"א וכלל אגפי העירייה השונים.ערבות הדדית ובשיתוף קופות החולים, 

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

ביקורות בעסקים ובבתי הכנסת  יתווספומביתם ללא היתר. החל מהשבוע הבא עם פתיחת המסעדות 

 על הנושא.ש הקפדה י -לוודא שהם פועלים בהתאם להנחיות 

  מוקדים המרכזיים, בפארקים ובמרכזי הקניות.ב יפעל ביתר שאת  מערך האכיפה והשיטור העירוני 
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   ביום שישי האחרון אותרו שלוש מסיבות פורים של בני נוער המנוגדות להנחיות משרד הבריאות. מוקדי

רשמו קנסות למארגני המסיבות אותרו, פוזרו מידית, מערכות ההגברה והאלכוהול הוחרמו, וכן נ

 המסיבות.

  .מוסדות הציבור בעיר נפתחים בהדרגה בהתאם להחלטת הממשלה ועל פי תנאי התו הירוק 

   ,פארק הנופש והספורט ומרכז הספורט העירוני נפתחו לקהל. בשלב הזה לא ייפתח מתקן מגלשות המים

 אך חדר הכושר והבריכה פתוחים.

   גם הוא לפעילות כמו גם פעילויות החינוך הבלתי פורמלי בחלוקה  אגף חברה נוער וצעירים, חזר

י', -לשכבות הגיל. תלמידי בתי הספר היסודי פועלים לפי הקפסולות הקבועות שבבתי הספר. כיתות ז'

י"ב, יידרשו להציג תעודת חיסון -חניכים ויפעלו בשטחים הפתוחים. כיתות י"א 20יהיו בקפסולות של עד 

שעות לפני כניסתם לפעילות. כאשר הפעולות  48או תוצאת בדיקת קורונה שלילית עד או אישור החלמה 

 יוכלו להתקיים רק באוויר הפתוח.

   מרכז הצעירים "יודה" חזר לפעול על פי התו הירוק שמשמעותו הגבלת מספר הסטודנטים במתחם עד

 איש בכל זמן נתון ובהתאם להנחיות. 11

   שבוע הבא, על פי הנחיות התו הירוק. נכון לשלב זה, יחזרו אירועי זמר, היכל התרבות יחזור לפעול ב

סדרות העשרה, אומנות, קונצרטים וסרטים. בהמשך, מתוכננות לחזור גם הצגות התיאטרון על פי המתווה 

איש ויהיה מרחק  300או עד  75%שתיקבע הממשלה. על פי הנחיות התו הירוק, תפוסת האולם תכיל עד 

 הכיסאות.בישיבה בין 

   הפעילויות לאזרחים הוותיקים חזרו אף הן במועדוני מפג"ש ובמרכז האלה. הפעילויות, הכוללות חוגים

 והעשרה מתקיימות תחת מגבלות התו הירוק.

   ,בתי הכנסת בעיר יפעלו על פי התו הירוק רק למציגי אישור מחלימים או תעודת התחסנות. בשלב זה

, שאינם מחלימים. בתי כנסת שלא יפעלו על פי התו הירוק, יוכלו 16ת לגיל לא תותר כניסה לילדים מתח

איש בחוץ. רשימת בתי הכנסת  20מתפללים במבנה או  10לפעול במגבלות המחמירות לפיהן מותר עד 

 הירוקים מפורסמת באתר העירייה.

   ות, הקורסים, לימודי המרכז הרב תחומי נפתח גם הוא במתכונת התו הירוק ומחזיר בהדרגה את הפעילוי

 האוניברסיטה הפתוחה, הקתדרה לאמנות ומרחב העסקים והיזמות.

   עמותת סחלבים גם היא חוזרת לפעילות חוגי הספורט התחרותיים הרשומים באיגודים ובהתאחדויות

 חזרו להתאמן וגם בקונסרבטוריון העירוני חזרו ללמוד.

  ת הטייק אווי )איסוף עצמי( של תושבים מהספרייה.רשת הספריות תמשיך נכון לשלב זה, במתכונ 

   תושבים לקיים אחר הנחיות משרד על העיר ירוקה אבל הכל יכול להשתנות בכמה ימים ולכן ההיום

חברי המועצה כמו גם לכל המנהלים להקפיד על ההנחיות ולשמש דוגמה עבור התושבים  עלהבריאות. 

 והעובדים.

  קיבלו תעודות הערכה ממחוז ירושלים במשרד החינוך, על הצטיינותם שלושה מוסדות חינוך בעיר ,

לשנת תש"פ. בית הספר קשת קיבל את תעודת ההערכה בתחומי ההכלה וההשתלבות. בית הספר שיבולים 

ערכי וגן איילות, קיבל את התעודה על קידום הישגים -קיבל את התעודה על הובלת חינוך חברתי

 לימודיים.

  עירוני ה' ע"ש יצחק נבון נבחר להיות מועמד מטעם מחוז ירושלים במשרד החינוך לפרס  בית הספר

 .ל בית ספר מצטיין ארצי לשנת תש"פהיוקרתי ש
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   פרויקט החונכות העירוני הוותיק של מחלקת הנוער בשיתוף מינהל החינוך בעירייה יצא לדרך, בהתאמות

-חניכים וחניכות בביה"ס היסודי, בכיתות א' 80-י"ב, ו-'חונכים וחונכות בכיתות ט 80לתקופת הקורונה. 

 ד', נהנים מחונכות אישית במרחב הציבורי בזום, פעמיים בשבוע.

    הרשות לביטחון קהילתי באגף חברה, נוער וצעירים ציינה החודש את חודש הגלישה הבטוחה, במגוון

בהם ילדים ובני נוער מתנהלים במיוחד  פעילויות מקוונות "מתחברים על בטוח", העוסקות במרחבי הרשת

חשוב מאוד לשים לב מה  בתקופת הקורונה, אשר עלולים לגרום למצבי מצוקה רגשיים ובריונות ברשת.

 קורה בטלפון של הילדים ובכלל בפעילות שלהם ברשתות החברתיות.

  צוגת תכלית של בשבוע שעבר הגיע מפקד מחוז מרכז של פיקוד העורף, אל"מ איתי לוי, לצפות בת

יחידת החילוץ וההצלה של העיר. מפקד המחוז מאוד התרשם מהיכולות של היחידה כאשר תיבחן 

 האפשרות להפוך את היחידה לאזורית כך שהיא תסייע לא רק בעיר אלא גם בישובים הסמוכים.

   משואה. טקס הנחת אבן הפינה להקמת סניף תנועת הנוער "בני עקיבא", בשכונת  נערךשבוע שעבר ב

מעבר לכך, מבצעת העירייה עבודות להקמת סניפי תנועות נוער נוספים בעיר. בין היתר, מבנה לשבט 

 של הצופים בשכונת הציפורים ושני מבנים בשכונת נופים.

   אגף לשירותים חברתיים יחד עם אגף הביטחון החל בהתקנת גלאי אש בבתי קשישים. מדובר בתכנית ה

 בשיתוף פעולה עם כב"א. של אגף הביטחון והחירום

    תאגיד מי מודיעין מסייע, בשיתוף אגף שירותים חברתיים, למאמצי העירייה לוודא את בריאות האזרחים

הוותיקים העריריים המתגוררים בעיר. בפרויקט "מים חיים" בודק תאגיד מי מודיעין באופן יומיומי את 

מרחוק של מדי המים. במצב שבו תזוהה צריכת המים של אותם תושבים, באמצעות מערכת הקריאה 

הפסקת בצריכת מים, יורם 'דגל אדום' ותשלח פנייה לאגף השירותים החברתיים, שיערכו בדיקה ווידוא 

 שלומם של התושבים.

  .האגפים שפ"ע, תשתיות ומבני ציבור עברו למתחם החדש שלהם במרכז עינב 

  ערכנו נלגדר מכבים, שהינה באחריות צה"ל. בשל כך  בתקופה האחרונה, היו מספר התגודדויות בסמוך

מספר פעילויות בהובלת השיטור העירוני וסיירי הביטחון. בין הפעולות שננקטו לצורך הגברת הביטחון: 

תיקון הנקודות שנפרצו ע"י קבלן מטעם העירייה המבוצע בימים אלו, הגברת הסיורים לאורך הגדר על 

עירוני, ביצוע תצפיות גם פיזיות וגם במצלמות מעקב בנקודות בהן גדר ידי ניידות הביטחון והשיטור ה

 קו התפר נפרצה, ודיווח מיידי לצבא.

   אגף התרבות גם הוא יוצא מהקפאה ונערך לביצוע מספר מופעים תחת נהלי משרד הבריאות אותם

 נפרסם בימים הקרובים.

   פסטיבל שכולו הצדעה לגיבורי התרבות  -ית" החל מהיום ועד יום שני מתקיים פסטיבל "סרטים בנעלי ב

והאמנות הישראלים. סרטים על האנשים שהקדישו חייהם לתרבות על כל גווניה ובהם דבורה עומר, יוסי 

 בנאי, תרצה אתר, חנוך לוין, תרצה הודס ושייקה אופיר.

  וייס". מטרת הפרויקט  אגף קהילה יוצא בקמפיין להקמת ספריות קהילתיות עם תלמידי תיכון "ברנקו

 העירוני שנקרא "איסוף ספר", הינו לאסוף מבתי תושבים ספרי קריאה לטובת הספריות.

   במגוון אירועים בהובלת המרכז הרב תחומי, שמטרתם העלאת  8.3-יום האישה הבינלאומי יצויין ב

 ווה להוביל".המודעות לנושא, בדגש על שוויון מגדרי. השנה, יצוינו האירועים תחת הכותרת "ש

 תתקיים תכנית בשיתוף עם הנהגת ההורים העירונית פרויקט להכשרת הורים מובילים 

 ומעורבים לקידום עשייה חברתית משמעותית ולהטמעת שוויון מגדרי בחינוך.
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  רמועצת הנוער אף היא תציין את יום האישה הבינלאומי עם מיצג ויזואלי מיוחד שיוצב בכיכרות העי 

 ושמו 'כיכר משלך'. באמצעות המיצג, מבקשים הנערות והנערים להוקיר את פעילותן של נשים

 מובילות עבור החברה הישראלית. הנשים המיוצגות בכיכרות נבחרו על ידי בני ובנות הנוער, לאחר

 פי שהם רואים אותה.תהליך ארוך של למידה, והם עשו זאת לפי תרומתם לחברה הישראלית כ
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 שאילתה )צורפה לזימון (. . 2

התשובה  ראש העיר הקריא את השאילתה שהוגשה ע"י אבי אלבז בנושא הדו"ח הכספי ותשובתה. 

 לשאילתה חולקה לחברי המועצה.

 

 הצעות נוספות לסדר היום שהוגשו ע"י חברי מועצה

 

 צורפה לזימון(. סעדון  בנושא מבנה בזק ) – הצעתו של אילן בןא. 

 ר כלל ועיקרקש איןבהצעה החמורות המועלות  האשמותלראש העיר התייחס להצעה והבהיר כי  

 .חולקה לחברי המועצה חוות דעת היועמ"ש בנושאעיריית מודיעין מכבים רעות ל

 לפיכך, הציע ראש העיר להסיר את ההצעה מסדר היום.  

 שובת המנכ"ל לאילן בן סעדון וחוות דעת היועמ"ש ()מצ"ב ת  

 

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

 רהם, עמיעד טאוב, נגה כץ רפפורט וברוך בוחניק.עדי בן אבעמיחי זליג,  

  ן, גבי אדרי, אבי אלבז, גילעד ביהרי ואיתי אלמוג בר.: אילן בן סעדוהסרת ההצעה מסדר היוםנגד   

 הצעה הוסרה מסדר היוםה

 

הצעתו של עמיעד טאוב בנושא הכשרת גורמים בקהילה לזיהוי סימני מצוקה של אלימות במשפחה )צורפה  ב. 

  לזימון(.

 ושר פה אחדא

 

 ן עץ ומניעת הפעלת מעשנת בשר בעיר )צורפה לזימון(.הצעתן של איתי אלמוג בר בנושא מניעת חימום בקמי ג.

 סדרה רגולטורית ברמה הארצית על מנת לאפשרבראש העיר התייחס להצעה והבהיר כי ראשית יש יש צורך  

  לרשות לפעול בנושא. לפיכך, בשלב זה יש להסיר את ההצעה מסדר היום.

  ושר פה אחדא

 

 בר בנושא הסדר חנייה בשדרות יאיר פרג )צורפה לזימון(.-גילעד ביהרי ואיתי אלמוגהצעתו של  ד.

 

 ראש העיר התייחס להצעה והבהיר כי כפי שהובהר לפי שנה בעניין אותה הצעה, אין העירייה 

 אפשרויות חנייה בקרבת בטיחות ונראות. קיימות תאפשר חניית רכבים בכניסה לעיר מטעמי 

 ותן(.מקום )לאורך עמק ד

 בעד הסרת ההצעה מסדר היום: חיים ביבס, שלמה פסי, הילה בן אליעזר, שמעון גואטה, מויש לוי,  

 עדי בן אברהם, אילן בן סעדון, גבי אדרי, עמיעד טאוב, נגה כץ רפפורט וברוך בוחניק.עדי מן, עמיחי זליג,  

 ר.: אבי אלבז, גילעד ביהרי ואיתי אלמוג בהסרת ההצעה מסדר היוםנגד  

 ההצעה הוסרה מסדר היום 

 

 סיום תפקידו של אילן בן סעדון כסגן ראש העיר וחבר ועדת הנהלה.. 3

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

 .עדי בן אברהם, עמיעד טאוב, נגה כץ רפפורט וברוך בוחניק 

 אילן בן סעדון וגבי אדרי.  נגד:  
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 נמנעו: אבי אלבז, גילעד ביהרי ואיתי אלמוג בר. 

  אושר 

 

 אישור אלי סבח כסגן ראש העיר.. 4

 

 ראש העיר מבקש לאשר את אלי סבח )מסיעת אילן למודיעין( כסגן ראש העיר החל מיום א. 

 לחוק הרשויות המקומיות )בחירת 15סוף תקופת הקדנציה עפ"י סעיף עד ל 03.03.2021

 .1975ראש הרשות וסגניו וכהונתם( התשל"ה 

 

 לחוק הרשויות המקומיות בחירת ראש הרשות וסגניו 17ראש העיר מודיע בזאת כי בהתאם לסעיף  . ב 

 ציל מתפקידיו וסמכויותיו לסגן אלי סבח טיפול בנושא ספורט., הוא מא1975וכהונתם( התשל"ה 

 

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

 .עדי בן אברהם, עמיעד טאוב, נגה כץ רפפורט וברוך בוחניק 

 אבי אלבז, גילעד ביהרי ואיתי אלמוג בר.נגד: אילן בן סעדון, גבי אדרי,  

  אושר 

 עדכון שינויים  במחזיקי תיקים וחברי ועדות ואישורם..  5

 

  יועבר למשמורת שלמה פסי.  -תיק תחבורה ובטיחות בדרכים 

  יועבר למשמורת שמעון גואטה –תיק מאבק בשימוש בסמים ובאלכוהול ועיר ללא אלימות 

  יועבר למשמורת ראש העיר. –ומל"ח תיק בטחון 

 .)אישור אלי סבח כחבר ועדת המשנה לתכנון ובניה )במקום אילן בן סעדון 

  אישור שלמה פסי בסגן ומ"מ יו"ר פורום לשיפור מערך התחבורה הציבורית והוספת אלי סבח

 כחבר הפורום.

 .אישור שלמה פסי כיו"ר פורום הוועדה לבטיחות בדרכים ותחבורה 

  כיו"ר פורום הוועדה למיגור אלימות. מעון גואטהשאישור 

 .אישור שלמה פסי כיו"ר ועדת ביטחון 

 

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

 .עדי בן אברהם, עמיעד טאוב, נגה כץ רפפורט וברוך בוחניק 

 ון וגבי אדרי.נגד: אילן בן סעד 

 נמנעו: אבי אלבז, גילעד ביהרי ואיתי אלמוג בר. 

 אושר 

  

 אישור גבי אדרי כחבר דירקטוריון סחלבים ועירוני מודיעין )במקום הילה בן אליעזר(. .6
 ליג,יים ביבס, שלמה פסי, הילה בן אליעזר, שמעון גואטה, מויש לוי, עדי מן, עמיחי זבעד: ח 

 .עדי בן אברהם, עמיעד טאוב, נגה כץ רפפורט, ברוך בוחניק, אילן בן סעדון וגבי אדרי 

  נמנעו: אבי אלבז, גילעד ביהרי ואיתי אלמוג בר. 

 ושרא
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 אישור הילה בן אליעזר כחברת דירקטוריון מופעים )במקום גבי אדרי(. .7

 יים ביבס, שלמה פסי, הילה בן אליעזר, שמעון גואטה, מויש לוי, עדי מן, עמיחי זליג,חבעד:  

 .עדי בן אברהם, עמיעד טאוב, נגה כץ רפפורט, ברוך בוחניק, אילן בן סעדון וגבי אדרי 

  נמנעו: אבי אלבז, גילעד ביהרי ואיתי אלמוג בר. 

 ושרא

 ישור תב"רים )צורפו לזימון(.א .8

 

 

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

   תקציב מעודכן    מאושר התקציב התב"ר תב"ר

893 

תכנון 

וביצוע 

תוספת 

כיתות 

בתיכון מור 

. מגרש 

ברחוב  913

שדרות 

הדרים 

 רעות 

משרד 

 13,500,007    -  13,500,007    החינוך 

 עדכון תקציב 

   802,000  452,000  350,000 קע"פ     

   125,673    -  125,673 הלוואה    

    14,427,680  452,000  13,975,680   סה"כ     

1072 

הקמת 

מערכת  

PV  מעל

גגות במבני 

ציבור 

  16,169,571  16,169,571      - אה הלוו וחינוך 

מסגרת הלוואה  -חדש

בסיוע הפיס  עבור פיתוח 

 התיעלות אנרגטית 

  
          

מעל גגות מבני חינוך 

 וציבור 

  

          

מבנה רווחה ושפ"ח,מרכז 

קהילתי האלה,פספס,ביס 

האלה,יוזמה,אמית בנים 

י ובנות,ענבלם,עירונ

ה,אבני חן חופים, תיכון 

מור,כרמים,קירוי 

 בכרמים, קירוי בנצנים .
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    16,169,571  16,169,571      -   סה"כ     

 אושר פה אחד

 און הצטרף לישיבה-שחר מי

 

 אישור מורשי חתימה בי"ס עירוני ג' )צורף לזימון(.. 9
שם 

בית 

 הספר

מנהל/ 

ת בית 

 ספר

מנהלת 

 חשבונות

גזבר 

 העיריה

נציג ועד 

 הורים

מס' 

חשבון 

 הערות שם בנק בנק

עירונ

י ג' 

מוטה 

 גור 

 

דודו 

שרבי 

0295

1123

5 

קרנית דנינו 

03407762

 וגם 8

סיגלית 

גולדין 

06198786

3 

יניב 

עמוס 

03642

5650    

6681

8 

בנק 

 הפועלים

יש לגרוע את מנהל"ח 

היוצאת מלכה גלין 

053904892 

עירונ

י ג' 

מוטה 

-גור

ועד 

הורי

 ם

 

דודו 

שרבי 

0295

1123

5 

קרנית דנינו 

03407762

 וגם 8

סיגלית 

גולדין 

06198786

3   

אדרעי דוד  

022363584 

6682

6 

בנק 

 הפועלים

יש לגרוע את מנהל"ח 

היוצאת מלכה גלין 

053904892 

 אושר פה אחד

 

 .ן()צורף לזימו 2019דוח הביקורת המפורט לשנת . 10

 הדוח הוצג בפני חברי המועצה. 

 בשנת הדוח לא נמצאו ליקויים. 

 

 אישור חברי ועדת ערר בארנונה )צורף לזימון(.. 11
 .ניגוד העניינים של המועמדים צורפה לזימון רחוות דעת משפטית המאשרת את היעד 

  - להלן הרכבי חברי ועדת ערר בארנונה 

 

 הרכב א'

יו"ר –בנצי פייגלסון  עו"ד  

חבר ומ"מ ליו"ר –עו"ד דוד רוטנברג   

חבר –בני הרפז   

מ"מ –עו"ד אורי שלומאי   

 

 הרכב ב'

יו"ר –עו"ד שי וייסבוך   

חברה –עו"ד גלית דנן   

חבר –עו"ד אייל גבאי   
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מ"מ  –זהרוביץ  –עו"ד דנה יאראק   

 אושר פה אחד

 2021 -רעות )מניעת רעש()שימוש במפוחי עלים(, התשפ"א-מכבים-ןהצעה לכינון חוק עזר למודיעי. 12

  )נשלח זה מכבר, מצ"ב בשנית(. 

 ושר פה אחדא

 

 

 אישור שקד כסלו כחברה בפורום איכ"ס.. 13

 אושר פה אחד 

 

 

  שנתון סטטיסטי  ע"י ד"ר אופיר לנג.. הצגת ה14

______________  ____________________ 

 מנכ"ל העירייה –יורם כרמון    תאריך

 
 ילן שלום,א

 
 .11.2.2021הצעתך לסדר נשלחה על ידך לכלל חברי המועצה ביום 

 
 1.3.2021סדר היום לישיבת המועצה הופץ ביום 

 
לסדר בתנאים. הודעתך נשלחה הפעם ללא  לפני מספר דקות הובאה לעיוני פנייתך להסרת הצעתך

 העתק לכלל חברי המועצה.
 

הצעתך לסדר בנושא "הטיית המכרז" למבנה בזק והודעתך כי תפנה למשטרת ישראל לאחר 
 הישיבה תועלה לסדר יום הישיבה שתתקיים היום, כפי שביקשת.

 
ל הטיית מכרז לא נהיה שותפים לניסיונך לטייח ולהסיר מסדר היום האשמות כה חמורות ע

 )מצ"ב חוות דעת היועמ"ש בנושא(.
 

 לא ניתן לבקש ביטול דיון תחת התניות.
 

 לבקשתך, להלן קישור לאתר העירייה, בו תוכל לעיין בפרוטוקולי ועדת המשנה לתכנון ובנייה.
 

omplot.co.il/newengine/Pages/meetings2.aspxhttp://modiin.c 
 
 

 בברכה,
 

 

http://modiin.complot.co.il/newengine/Pages/meetings2.aspx
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 יורם כרמון

 מנכ"ל 
 

 7176404, מודיעין 1רעות, תלתן -עיריית מודיעין מכבים
 086105606, פקס: 08-9726090טלפון: 
דוא"ל: 

yoram_k@modiin.muni.il | www.modiin.muni.il 
 אייפון|  אנדרואידלהורדת האפליקציה העירונית: 

 לכבוד   לכבוד
 מר יורם כרמון   מר חיים ביבס

 מנכ"ל העירייה  ראש העיר
 כ א ן   כ א ן

 
 שלום רב,  שלום רב,

 
 

 סגן ראש העיר אילן יאיר בן סעדוןהצעה לסדר יום מאת הנדון: 
 נושא: "הטיית המכרז למבנה של בזק"

 
 הובאה לידיעתי ההצעה לסדר שבנדון:

 
 אני מוצא לנכון להציג בפניך את התייחסותי המשפטית להצעה לסדר, כדלהלן:

 
 :ומצורפת כנספח א', 11.2.2021להלן ההצעה לסדר מתאריך  .1

 
 " לכבוד מר חיים ביבס

 יר מודיעין מכבים רעותראש הע
 הצעה לסדר יום בישיבת המועצה הקרובהנדון : ה

 
 אני מבקש להעלות לדיון בישיבת המועצה הקרובה, את נושא  הטיית המכרז למבנה של בזק.

 
אני מציע לצרף את פרוטוקול הדיון, לתלונה שתוגש מיד בתום הישיבה, למשטרת ישראל שתחקור 

 קנותיה לפרקליטות המדינה.את המקרה ותגיש את מס
 

הערה: במידה וראש העיר יימנע מלכנס את המועצה כדי להתחמק מכינוס המועצה, אני אפעל כדי 
להחתים חברי מועצה כדי לכנס את מועצת העיר לישיבה שלא מן המניין בהתאם לפקודת 

 העיריות." )ההדגשות לא במקור ז.ג.(.
 

בסמכות המועצה, ובפרט  אינהסדר אשר באופן מובהק עיינתי בהצעה ואקדים כי מדובר בהצעה ל .2
, במסגרת הדיון לקבלשנעלמה מעיני מהי ההחלטה האופרטיבית אותה מבקש מגיש ההצעה לסדר 

 במועצה.

 

לעניין זה אבהיר כבר עתה, כי חברי המועצה בהגשת הצעות לסדר כפופים לכללי המשפט המינהלי  .3
 ם בדין.וחובתם לפעול אך ורק בסמכות שהוקנתה לה

 
 לתוספת השניה לפקודת העיריות ]נוסח חדש[, כדלהלן: 27נושא הצעות לסדר קבוע ומוסדר בסעיף  .4
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-חבר מועצה רשאי להגיש הצעות לסדר היום של ישיבה מן המניין לא יאוחר מ )א(
 שעות לפני הוועדה. 72

-ותר מבכל ישיבה מן המניין לא יידונו יותר מארבע הצעות לסדר היום; הוגשו י )ב(
הצעות לסדר היום, הן בידי הקואליציה והן בידי האופוזיציה, יידונו לפחות שתי  4

 הצעות לסדר היום מטעם האופוזיציה; ההצעות לסדר יום יידונו לפי סדר הגשתן.
 

מבירור שערכתי ומהמידע שנמסר לי, עולה כי המדובר בהליך תחרותי שחברת בזק ערכה למכירת  .5
, כאשר בזק מכרה את המבנה ליזם 2014יעין מכבים רעות, במהלך שנת נכס שבבעלותה בעיר מוד

 ו/או בסמוך לכך. 2017פרטי בשלהי שנת 

 

מעיון בהצעה נמצא כי רב הנסתר על הנגלה בהצעה לסדר שבנדון, שכן לא ברור כיצד עיריית  .6
כה "(, קשורה לטענה הקשה בדבר "הטיית המכרז" שערהעירייהמודיעין מכבים רעות )להלן: "

"( שהינה הבעלים של המבנה, וכיצד למועצה ישנה סמכות לדון בעניינים בזקחברת בזק )להלן:" 
 .העיריות ]נוסח חדש[שאינם בתחום סמכותה ובאחריותה בהתאם לפקודת 

 
למותר לציין שאין למועצת העיר מודיעין מכבים רעות סמכות כלשהי לדון בעניינים שאינם בתחומי  .7

 בזק. -אים שיכול ואירעו וקשורים למועצה הקודמת ולצד ג' אחריותה, ובפרט בנוש

 

מחד, ברור לכל כי למועצה אין "כלים חקירתיים" בבואה לדון בהצעה לסדר בעניין טענה להטיית  .8
חברת בזק לכאורה, ומאידך לא ברור איזו החלטה המועצה נדרשת לקבל במסגרת  -מכרז של צד ג' 

 הדיון, כמפורט לעיל.
 

ככל שחבר מועצה או אדם אחר סבור שמאן דהו פעל בניגוד להוראות הדין, עליו לפנות  באופן כללי, .9
 בתלונה למבקר העירייה, מבקר המדינה, רשויות אכיפת החוק וכל גורם רלוונטי אחר, ואבהיר:

 

ק חולטעמי ההליך הנכון הינו הגשת תלונה למבקר העירייה והממונה על תלונות הציבור שנקבעו ב .10
בחוק הרשויות המקומיות )ממונה על תלונות הציבור(, ו 1992-תשנ"ב, נימיתהביקורת הפ

 .2008-תשס"ח
 

עוד אחדד, כי החלטה על הגשת תלונה למשטרת ישראל, צריכה להיעשות רק לאחר שיש ראיות ולו  .11
ראיות לכאורה לחשד כלשהו לביצוע עבירה. במקרה דנן, לא צורף כל מסמך/ראיה לכאורה לביסוס 

מצאתי כל קשר בהיבט של ההליך התחרותי בין פעילות העירייה לבזק, לפיכך אין  הטענה ולא
המועצה נעדרת סמכות, באשר אין ולא קיים  -מחלוקת כי בפן המשפטי ומהעובדות שנפרסו בפני 

 כל יסוד להגשת תלונה.
 

תלונה כמובן ככל שתוצגנה ראיות לכאורה או עובדות חדשות, ניתן יהיה לבחון את הצורך בהגשת 
על ידי הגורמים המוסמכים בהתאם להוראות הדין כאמור לעיל. ברם, בהתאם למצב הדברים כיום 
ומשעה שבבקשה להצעה לסדר לא צוין דבר וחצי דבר, הרי שאין גם מקום להגיש תלונה על ידי 

 העירייה. 
 

א לא צריך למותר לציין, כי ככל שמגיש ההצעה סבור שיש להגיש תלונה למשטרת ישראל, הרי שהו .12
להמתין לישיבת המועצה שתקיים דיון בהצעה ובפרט מאז חלוף הזמן ממועד שבו התקיים ההליך 

 התחרותי שערכה בזק.
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לתוספת השניה לפקודת העיריות ]נוסח חדש[, נקבעה הדרך לצירוף חומר לדיון  41בהתאם לסעיף  .13
 המתייחס לנושא שעל סדר היום, כדלהלן:

 
שעות לפני מועד הישיבה הקבועה,  24-אי להגיש למועצה, לא יאוחר מחבר מועצה רש )א(  .14

ובלבד שצילום ומסירת החומר למועצה, ככל  לנושא שעל סדר היוםחומר לדיון בישיבותיה המתייחס 
 שייעשה על חשבון הרשות, יהיה בהיקף שלא יעמיס מעמסה בלתי סבירה על קופת העיריה.

בות המועצה והוא ידאג להפיצו לחברי החומר לדיון יימסר למרכז ישי )ב( 
 המועצה עם תחילת הישיבה.

אין באמור בסעיף זה כדי לגרוע מזכותו של חבר מועצה להפיץ חומר לדיון  )ג( 
 בנושא שעל סדר היום תוך נשיאה בנטל הוצאות שכפול החומר והפצתו למשתתפים.

 
ום, לפיכך מגיש ההצעה לסדר במקרה דנן, ההצעה אינה כלולה בסדר היום, אלא בהצעה לסדר הי .15

 אינו יכול לצרף חומר/מסמכים נוספים שלא צורפו להצעה לסדר.

 

עד כאן לעניין היעדר הסמכות, ומכאן למהותם של הדברים האמורים בהצעה ולמשמעות תוכן  .16
 ההצעה בשים לב להיעדר הסמכות ולפגמים הנוספים הטמונים בה, כמפורט לעיל.

 
חברת בזק, שאיננה  -דר כוללת לכאורה דברי דיבה חמורים כנגד צד ג' אין מחלוקת כי ההצעה לס .17

 העירייה או תאגיד של העירייה.
 

אכן, לא נעלם מעיני כי בפסיקה נקבע כי קיימות הגנות, בנסיבות מסוימות, לדברי דיבה המועלים  .18
ציבורי  במסגרת דיון בישיבות מועצה. כמובן שיש ליתן משקל לזכות נבחרי הציבור לקיים דיון

 באופן חופשי בשים לב לחופש הביטוי הציבורי, כשיקול בין שיקולים בהענקת הגנות.
 

יחד עם זאת, מעת שלא קיים קושי כלשהו להבין כי אין סמכות למועצה לקבל החלטה בהצעה  .19
לסדר כאמור לעיל, קשה להלום מצב כי תתקבל הגנה כלשהי מבחינה משפטית, ובפרט עת עסקינן 

 ' בזק שאינה חלק מהעירייה או תאגידיה.חב –בצד ג' 
 

א)ג( לחוק איסור 7לכך היבט נוסף: ייתכן ויש בכך על "כוונה לפגוע" כמשמעות מונח זה בסעיף  .20
 , על כל המשתמע מכך.1965 –לשון הרע, התשכ"ה 

 
לסיכום, בהתחשב בכל הסיבות המוזכרות מעלה, והגם שההצעה אינה בסמכות המועצה, והגם  .21

חב' בזק, כעולה מפסיקת בתי המשפט, אין סמכות שלא להביא  –די לפגוע בצד ג' שיש בהצעה כ
למועצה את ההצעה שבנדון, תוך פריסת מלוא היריעה שלעיל, בפני חברי המועצה, טרם קיום 

 הדיון.

 

 דרש;ילכל הבהרה נוספת שתאשמח להרחיב  .22
 

 בכבוד רב, 
 

 עו"ד זאב גבאי
 שפטי לעירייההיועץ המ

 
 העתקים:

 מבקר העירייה –מר אריק משיח 
 מנהלת מח' מזכירות העיר -הגב' אהובה האוזר 


