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א. הצעתם של עמיעד טאוב וברוך בוחניק בנושא העלאת המודעות והסברה בנושא אלרגיות מסכנות 

 חיים.

 סת ארגונים אנטי ציוניים למוסדות החינוך בעיר.ב. הצעתו של אילן בן סעדון בנושא הכנ

 בר בנושא חלוקת מזרקי אפיפן למסעדות ובתי קפה בעיר.-ג. הצעתו של איתי אלמוג
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 .בחינוך הממלכתי
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 עדכון ראש העיר.. 1

 

 חולים חדשים  שניעות עיר ירוקה ולמעשה במהלך השלושה שבועות האחרונים היו רק מודיעין מכבים ר

 מהם נותרנו, נכון להיום, רק עם חולה אחד. 

  כאשר על פי הנוסחה של משרד הבריאות ציון הרמזור האופטימלי  1.1ציון הרמזור של העיר היום הוא

 כשאין מאומתים חדשים.  2מוך לכיוון הציון נ ולכן אין מה לדאוג כאשר עולים מציון 2לעיר נקייה הוא 

  מאז חזרו הלימודים בלי ההגבלות, לא התגלו מקרים בהם חלו אנשי צוות, אבל אנחנו תמיד עם יד על

 הדופק, מוכנים ובודקים כל חשד להידבקות.

  :ומעלה  16מכלל תושבי בגיל  95%שמהווים כמעט  62,200מספר התושבים שהתחסנו במנה הראשונה

 לל חולים/מחלימים(.)כו

   :91%המהווים  59,900מספר התושבים שהתחסנו במנה השנייה . 

  16מהם מתחת לגיל  1,200 -תושבים המוגדרים סרולוגים. כ 4,850 -בנוסף יש כ. 

  מצוותי בתי הספר מחוסנים, כאשר במרבית המקרים מי שעוד לא התחסן נאלץ לא להתחסן  94%-יותר מ

 ממניעים בריאותיים.

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

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

   חמ"ל הבריאות הוריד את נפח הפעילות ומבצע חקירות אפידמיולוגיות כאשר זה נדרש ובחינת מקרי

 להידבקות( בכל ימות השבוע! הידבקות )או חשש 

   העבודה המקצועית של עובדות החמ"ל אנחנו יודעים לעזור טוב יותר למשפחות בזמן אמת וכן יודעים

 איך ומה צריך לעשות כדי לקטוע את שרשראות ההדבקה. 

  לכל ארגוני ההתנדבות, אשר היו זמינים לאורך כל היום והלילה לעזרת תושבי העיר המאומתים  תודה

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

   פקחי השיטור העירוני ממשיכים לקיים סיורים ברחבי העיר ועורכים ביקורות בעסקים לוודא שהם

 יש הקפדה על הנושא. -פועלים בהתאם להנחיות 

  י תנאי התו הירוק. מוסדות הציבור בעיר נפתחו בהתאם להחלטת הממשלה ועל פ 

   בזכות הקורונה למדנו גם לעבוד עם התושבים בצורה דיגיטלית דבר שמקל מאוד על התושבים, שכבר

 לא חייבים להגיע לעירייה על כל פיפס ומקבלים מענה מהיר ומקצועי גם דרך המחשב. בימים אלה  

 משלמים את התקנת מערכת לקביעת תורים.

    הספורט העירוני נפתחו לקהל, בשלב זה רק עבור בעלי תו ירוק אבל  פארק הנופש והספורט ומרכז

שגם  בתקווהלאחר חג שבועות, נפתח את פארק המים החדש ואת הבריכה העירונית בכל ימות השבוע. 

 הילדים שעברו בדיקת קורונה שלילית יוכלו להיכנס למתחמים וליהנות.

   ו הירוק. בהמשך יגיעו גם ההקלות על מספר היכל התרבות חזר לפעול. כרגע, על פי הנחיות הת

 המושבים הפנויים מה שיאפשר להרחיב את הפעילות.

  .אגף חברה נוער וצעירים, ועמותת סחלבים חזרו לפעילות שבשגרה 

  .המרכז הרב תחומי אף הוא חזר לפעילות עם מגוון רחב של קורסים, סדנאות וטיולים 

   נסת שכן  ההתנהלות האחראית של המתפללים לאורך כל טובה לציבור המתפללים בבתי הכ מילה

 יתה ירוקה מרבית השנה.יתה אחד מהגורמים לכך שהעיר שלנו היהתקופה של הקורונה הי
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   תושבים להמשיך על השבכל שבוע אנחנו שומעים על ווריאנט חדש ולכן  עש לזכוריחד עם האופטימיות

המועצה להקפיד על ההנחיות ולשמש דוגמה עבור  חברי כן עלולקיים אחר הנחיות משרד הבריאות ו

 התושבים והעובדים.

    .מתלמידים על החוויות שלהם  שומעיםבבתי הספר  בביקוריםמערכת החינוך חזרה לפעילות מלאה

ממנהלי בתי הספר על התובנות שלהם מהמשבר וכיצד הם נערכים לשנת הלימודים ומהשנה האחרונה 

 הבאה.

   האחרונות הצלחנו להעניק לכלל מוסדות החינוך מענק כספי בסך מיליון שקלים  כמו בכל שנה, בשנים

אלף שקל והעל  18לשדרוג בית הספר. מדובר במענק חד פעמי, כאשר בתי הספר היסודיים קיבלו 

אלף שקל. בנוסף תקצבתי כשני מיליון שקלים לגני הילדים והם מיועדים להתקנת  36יסודיים קיבלו 

 )קולרים( ומחסן נייד בכל אחד מגני הילדים בעיר.מתקני מים קרים 

   בית הספר הממ"ד "נתיב זבולון" קיבל את אות החמ"ד והחסד של משרד החינוך. האות התקבל כהוקרה

 על העשייה החברתית והפעילות הבית ספרית בתחומי החינוך לערכים, חברה וערבות הדדית.

   מזגנים בגני הילדים ובבתי הספר. העבודות הוקדמו  150-לקראת סיום התקנת כ נמצאיםבימים אלה

השנה מתוך מטרה לאפשר לתלמידים ולצוותי החינוך כבר בקיץ הקרוב, ליהנות ממרחבים ממוזגים 

 נעימים.

   עמותת סחלבים, יחד עם האגף לשירותים חברתיים, מציעים מגוון חוגי ספורט חדשים המותאמים לילדים

דים. התכנית, שמה לה למטרה להנגיש את הפעילות הספורטיבית ולקדם שוויון ובוגרים עם צרכים מיוח

הזדמנויות באמצעות חוגים מגוונים בהם גם חוגים בענפים פאראלימפיים, אשר יתקיימו בקבוצות קטנות, 

 במקומות נגישים, ויותאמו לילדים, נוער ובוגרים עם צרכים מיוחדים.

   ניר כדורגל ארצי לילדים ולנוער עם צרכים מיוחדים. מאוד מרגש בעיר טור התקייםבחול המועד פסח

 עבור כל אחד שהיה שם.

    שבוע היערכות לחירום, במהלכו ערכנו בשיתוף עם פיקוד העורף, פעילויות  התקייםבשבוע שעבר

והדרכות חשובות המתמקדות במוכנות העירונית לחירום כמו: תרגולים, הדרכות ופעילויות בהיבטים 

ם של מצבי חירום, לדוגמה שריפה בבניין, רעידות אדמה, ירי טילים, ניסוי צופרים, הדרכת עזרה שוני

ראשונה לבני הגיל השלישי, לתלמידים, לארגוני המתנדבים הפועלים בעיר, התרמת דם, בדיקות מוכנות 

 המקלטים הציבוריים ועוד.

   תושבים. מן הסקר  3,000-הגיבו כ , עליולפני שבוע החירום קיימנו סקר מקדים בנושא מוכנות לחירום

עולים נתונים מעודדים ביחס לערים אחרות ולמוכנות התושבים להתמודדות במצבי חירום. לפי הסקר 

 מהתושבים מאמינים שהעירייה שתדע לתפקד בשעת חירום ברמה טובה מאוד. 85.4%

   אמון בקהילה שתדע להתגייס  עוד עולה מהסקר, כי התושבים חשים ביטחון במקום מגוריהם ויש להם

בזמן אמת במצבי חירום. באשר לאמון ברשויות, נראה כי בדומה לסקר שנערך על משבר הקורונה, 

 התושבים מביעים אמון רב בעירייה.

   העירייה הציבה לאחרונה שלוש עמדות החייאה )דפיברילטורים( חדשות בעמדות "פיס" בסמוך או בתוך

הללו מצטרפות לכמאה ערכות הנמצאות בעשרות אתרים ברחבי העיר ובכל מרכזים מסחריים. העמדות 

 ניידות הביטחון העירוניות. ניתן להיכנס לאתר העירייה ולראות את מיקומם.

    .אגף התרבות חזר לפעילות מלאה עם אירועים בשדרה ובמרכזים המסחריים בפסח וביום העצמאות

 מחה של התושבים שסוף סוף יכולים לצאת מהבית. את הש ראובמרכזים המסחריים באותם אירועים 
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מעורר מחשבות לגבי שינוי התפיסה בימי העצמאות הבאים: לא עוד אירוע גדול אחד, אלה  הנושא

מספר אירועים קטנים במרכזים המסחריים ככה גם התושבים יוכלו לצאת לחגוג מטר מהבית וגם 

 העסקים המקומיים ייצאו נשכרים.

 ונקיים אירועים בשדרה.הפעילות תימשך ג שבועות ביום ירושלים ובח  

  לפני שבועיים חזר גם הספורט לתפקד באופן מלא עם הזנקת מרוץ הלילה הראשון של העיר בהשתתפות

ק"מ. היה מוצלח מאוד והוא רק  5-ק"מ ו 2.5מטרים.  1,200כאלף רצות ורצים בשלושה מסלולי ריצה: 

 שנה הקרובה.בתחום הספורט ב שמתוכנןהפתיח למה 

  בית תנועת "כנפיים של קרמבו" לילדים עם צרכים מיוחדים, בשכונת הציפורים. זהו  נחנךבתחילת החודש

שמבנה  גדולהה ווגא שנים בעיר. 13משכן הקבע הראשון שהוקם במיוחד עבורה. התנועה פועלת כבר 

דלת דור צעיר ערכי, הקבע הראשון בעולם של התנועה הנפלאה "כנפיים של קרמבו" מוקם בעיר שמג

 סובלני ומעורב חברתית.

  סקר ייעודי מיוחד לבחינת צרכי התושבים שיגורו  נערךכחלק מההיערכות לקראת איכלוס שכונת מורשת

בה, אשר ישפיעו על מרקם החיים ואופי השכונה בכל התחומים: חינוך, תחבורה ציבורית, בילוי ופנאי, 

ות העוסקות במאפיינים דמוגרפיים, הזרם החינוכי אותו הם רוצים מבני ציבור ועוד. הסקר כלל מגוון שאל

ים ישיבת הערכות עם גורמי תתקיעבור ילדיהם ועוד. בימים אלו לומדים את תוצאות הסקר ובקרוב 

 המקצוע הרלוונטיים בעירייה להיערכות לאכלוס השכונה.

 בתחילת דרכן, ההורים בעלי  מתושבי השכונה יהיו  מתושבי העיר ומדובר במשפחות 30% -בינתיים כ

מהם רוצים ללמוד בזרם החינוך הממלכתי והרוב המכריע שלהם רואה עצמו  75%-תואר ראשון או שני, כ

 משתקע בעיר לשנים ארוכות.

  סקר על פארק ענבה ובו נשאלו התושבים, בין היתר, איזה מתקן הם היו רוצים לראות  בוצעלפני הקורונה

ומעלה שהחליף  3במקום המתקן שמהווה מעין "מסלול מכשולים" לגילאי  בפארק ובהתאם לסקר התקנו

 את מתקן האומגה. 

 הפארק בנחל דליה, פארק נינג'ה בשדרות יצחק  שודרגפארקים בעיר בין השאר  ודרגובתקופה האחרונה ש

רבין שייפתח ביום ראשון הקרוב, נערכים להתקין מסלול כושר קרבי ומתחמי כושר ומתקני משחק 

 תיקות. וארקים נוספים בשכונות הובפ

  מרכז ההפעלה והחדשנות העירוני כבר מוכן ובשבוע הבא יופעל כשלצידו יעבוד המוקד העירוני המשודרג

שיהפוך להיות "מוקד רואה". זהו עוד שלב משמעותי בקידום העיר לעיר חכמה שייתן כלים משמעותיים 

 לניהול העיר. 

 גבעת התיתורה, שבסופו הוא יונגש לציבור. במקביל חודשו החפירות החלו עבודות השימור של המבצר שב

  את ההיסטוריה של הגבעה.הארכיאולוגיות בגבעה וכולם להירשם אליהן ולגלות 

  שלוחת ארגון נכי צה"ל במודיעין שנקרא על שמו של מרק פורן ז"ל. המקום ישמש  נחנךבשבוע שעבר

בית עבור נכי צה"ל תושבי העיר, יסייע במיצוי זכויותיהם ויהווה מקום התכנסות ויצירת הווי קהילתי 

וחברתי עבורם. האירועים האחרונים המחישו עד כמה חשוב שנדע להוקיר את נכי צה"ל ולתת הכול למי 

ריב חיים  או את גופו למען המדינה שלנו. אנחנו  נהיה כאן כדי לעזור ולסייע כדי להביא לבית זה שהק

 תוכן ועשייה.

  פרויקט הרכבים השיתופיים וזהו עוד חלק מחזון העיר החכמה לעודד שינוי גם בנושא  הושקלאחרונה

לכן הרחבנו את הפעלת התחבורה הפרטית ולאפשר לתושבים להתנהל באופן חסכוני וידידותי יותר ו

הרכבים השיתופיים ברחבי העיר מול שתי חברות המאפשרות לשכור רכב על בסיס יומי או שעתי. אין  

ספק שהמודל השכרת רכב לפי שעה או על בסיס יומי, ישרת מגוון רחב של תושבים וינחל הצלחה. בהעיר 
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ר בכל נקודה הוקצו שתי חניות: חניה חניות ייעודיות להשכרת הרכבים בעשרה מיקומים, כלומ 20פרוסות 

 אחת למודל השכרה שעתי והשנייה למודל השכרה יומי.

  רו"ח מאיה ויסברג נבחרה כמנכ"לית חדשה של עמותת סחלבים ועירוני מודיעין מאיה שימשה בחמש

מנהלת בעלת ניסיון וכישורים להמשיך את  . נבחרהנות כסמנכ"לית הכספים של העמותותהשנים האחרו

ליכים בהם פועלות עמותת סחלבים ועירוני מודיעין. בהובלתה של מאיה נוסיף לגדול, לשדרג ולשפר התה

 את השירותים שנותנות עמותת סחלבים ועירוני מודיעין לתושבי העיר.

 

 ) השאילתות צורפו לזימון והתשובות חולקו בישיבה(. . שאילתות2

 

 הצבת–י סיעת עיר חופשית ותשובותיהן בנושא "י חברראש העיר הקריא את השאילתות שנשאלו ע 

 פאנלים סולריים על מבני ציבור בעיר, לו"ז להצבת מיכלים להפרדה ומחזור בעיר, תגובת העירייה

 שינוי ייעוד מכבים רעות לאזור פיתוח עירוני וסמכויותיו של סגן ראש העיר ןלהחלטת ולנת"ע בעניי

 חדש בשכר.ה

 

 )צורפו לזימון( ת לסדר היום שהוגשו ע"י חברי מועצההצעות נוספו

 

  הצעתם של עמיעד טאוב וברוך בוחניק בנושא העלאת המודעות והסברה בנושא אלרגיות מסכנות חיים. א. 

 ושר פה אחדא

 

 הצעתו של אילן בן סעדון בנושא הכנסת ארגונים אנטי ציוניים למוסדות החינוך בעיר. ב. 

 כי אישור כניסת ארגונים שונים למוסדות החינוך מתבצע אך ורקהעיר התייחס להצעה והבהיר  ראש 

 פלסטיני נמצא-על פי הנחיות המדינה באמצעות משרד החינוך. פורום המשפחות השכולות הישראלי

ס לצה"ל, מספר במאגר התכניות של משרד החינוך. עוד הבהיר ראש העיר כי העיר מובילה באחוזי הגיו

 הקצינים, אחוז משרתי יחידות מובחרות, משרתי המילואים ועוד.

, כפי לאור זאת הציע ראש העיר להסיר את ההצעה מסדר היום ולהמשיך לנהל את בתי הספר באחריות 

 שמנוהל עד כה.

 

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

 און, אבי אלבז, גילעד ביהרי ואיתי אלמוג בר.-עמיחי זליג, אלי סבח, עמיעד טאוב, נגה רפפורט, שחר מי 

 

 נגד הסרת ההצעה: אילן בן סעדון 

 ההצעה הוסרה מסדר היום
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 בר בנושא חלוקת מזרקי אפיפן למסעדות ובתי קפה בעיר.-הצעתו של איתי אלמוג ג.

 סוכם להסיר את ההצעה מסדר היום ולפנות במכתב למשרד המשפטים בעניין סטטוס החקיקה בנושא. 

 אושר פה אחד

 

הצעתו של גילעד ביהרי בנושא מניעת כניסת עמותות דתיות לבי"ס היסודיים וחטיבות הביניים בחינוך ד. 

 .הממלכתי

 

 ה והבהיר כי לבתי הספר יש את האוטונומיה להחליט על התוכניותראש העיר התייחס להצע

 שתיכנסנה לבתי הספר בכפוף לתוכניות שמאושרות ומופיעות במאגר התוכניות של משרד החינוך.

לפיכך,  הספר יחד עם הנהגות ההורים הבית ספריות מחליטים על התוכניות מתוך המאגר. תיב ימנהל  

 הציע ראש העיר להסיר את ההצעה מסדר היום.

  

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

 און ואבי אלבז.-עמיעד טאוב, נגה רפפורט, שחר מיאילן בן סעדון, עמיחי זליג, אלי סבח,  

 

 הסרת ההצעה: אבי אלבז, גילעד ביהרי ואיתי אלמוג בר.נגד  

 ההצעה הוסרה מסדר היום 

  

צורף אישור דוחות כספיים, רו"ח ומבקר "החברה הכלכלית לפיתוח מודיעין עיר העתיד בע"מ" ) .3

 (.לזימון

 

 .המבקר עופר ססוברוושות'  , רו"ח ליאון אורליצקי2020אישור דוחות כספיים לשנת  

  

 ושר פה אחדא

 

עמותה עירונית לתרבות מודיעין מכבים  –"עמותת מופעים  אישור דוחות כספיים , רו"ח ומבקר .4

 (.צורף לזימוןרעות" )

 

  , רו"ח סוסובר ושות' והמבקר קובי נבון.2020אישור דוחות כספיים לשנת  

 ושר פה אחדא

 

העמותה העירונית למתנ"ס מודיעין מכבים  –אישור דוחות כספיים, רו"ח ומבקר "סחלבים  .5

 .(צורף לזימוןרעות" )

 

 ברלינסקי ושות' ושות' והמבקר ירון דגן. –, רו"ח ורך 2020אישור דוחות כספיים לשנת  

 אושר פה אחד 

 

 העמותה העירונית לספורט מודיעין –דוחות כספיים, רו"ח ומבקר "עירוני מודיעין  אישור.  6

 (.צורף לזימוןמכבים רעות" )
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  ברלינסקי ושות' ושות' והמבקר ירון דגן. –, רו"ח ורך 2020אישור דוחות כספיים לשנת  

 ושר פה אחדא

 

 החברה לניהול ופיקוח אזורי תעסוקה ומבנים מודיעין-בקר "אופק אישור דוחות כספיים, רו"ח ומ.  7

 (.צורף לזימוןמכבים רעות" )

 

 .עופר ססובר, רו"ח ליאון, אורליצקי ושות' והמבקר 2020אישור דוחות כספיים לשנת  

  

 ושר פה אחדא

 

 צורף לזימון(.אישור תב"רים ).  8

 

 סטטוס תב"ר סה"כ  ה/חדשהגדל תקציב מקור  שם מספר

   תקציב מעודכן    מאושר התקציב התב"ר תב"ר

  

הקמת 

מגרשי 

כדורגל 

 חדשים 

 חדש 2,000,000  2,000,000    - קע"פ

1073           

בעמקים, בבביס 

אופק , בביס 

 עירוני ג'

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

       

  

הקמת 

בית 

כנסת 

במגרש 

 14-צ

בשכונת 

 מוריה 

משרד 

 השיכון 
 חדש 475,162  475,162    -

1074             

    475,162  475,162    -   סה"כ     

       

899 

ת בי

ספר 

יסודי  

"חופים

 "

במגרש 

602 

 עדכון תקציב   300,000    -  300,000 הלוואה 
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(18 

כיתות( 

רחוב 

יער 

הזורע 

שכונת 

 נופים .

    

מפעל 

הפיס/חינו

 ך

1,849,853    1,849,853    

    
משרד 

 החינוך
15,099,218    15,099,218    

    600,000    600,000 קע"פ     

 עבור קיר תומך     423,450  423,450    - רמ"י     

    18,272,521  423,450  17,849,071   סה"כ     

       

856 

הקמה 

והרחבת 

 -בתי

כנסת 

בשכונת 

 הכרמים

המשרד 

לשרותי 

 דת 

 עדכון תקציב  600,000    -  600,000

    
השתתפות 

 עמותות 
634,000  -134,000  500,000  

החזר כספים 

לעמותת בן פורת 

יוסף בגין ביצוע 

 עצמי 

    2,153,440    -  2,153,440 קע"פ     

    3,253,440  134,000-  3,387,440   סה"כ     

       

   

 
    

       

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

   ודכן תקציב מע   מאושר התקציב התב"ר תב"ר

  

 4הקמת 

גני 

במגרש 

911  

משרד 

 החינוך 
2,964,000  697,112  3,661,112  

עדכון תקציב 

 חינוך 

1037 
בשכונת 

 מורשת 
    346,800    -  346,800 קע"פ 
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    4,007,912  697,112  3,310,800   סה"כ     

773 

תכנון 

וביצוע 

שכונת 

 מורשת 

רשות 

מקרקעי 

 ישראל 

405,000,000    10,000,000  415,000,000  

הגדלת מסגרת 

להרשאות 

עתידיות  מתקני 

משחק , תכנון 

והשלמת ביצוע 

 ביצוע.

    2,036,452    -  2,036,452 משלמים     

    417,036,452  10,000,000    407,036,452   סה"כ     

              

 

 856, 1074אושר פה אחד למעט התנגדות אבי אלבז, גילעד ביהרי ואיתי אלמוג בר לתב"רים מס' 

 

 (.צורף לזימון) 2רבעון  – 2020דוח רבעוני לשנת  . 9

 הוצג לחברי המועצה. 2020לשנת  2דוח רבעון  

 

 (.צורף לזימון) 3רבעון  – 2020דוח רבעוני לשנת . 10
 הוצג לחברי המועצה. 2020לשנת  2דוח רבעון  

 

 אישור שלמה פסי כמחזיק תיק בינוי, תכנון והנדסה.. 11 

 אושר פה אחד 

 

 אישור אלי סבח כמחזיק תיק שיכון ותשתיות. . 12

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

 און.-עמיעד טאוב, נגה רפפורט, אלעד שמעונוביץ ושחר מיאלי סבח,  

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

 אושר 

 

  הארכת כהונת עופר גלנץ ומירב אדמור כחברי דירקטוריון תאגיד המים.אישור . 13

 ושר פה אחדא

 

  אישור עדי דויטש כחבר דירקטוריון עירוני מודיעין )מחליף את שמוליק כהן(.. 14

 ושר פה אחדא

 

  אישור לטם גל כחברת דירקטוריון עירוני מודיעין )מחליפה את אלון שמידט(.. 15

 ושר פה אחדא

 

  אישור ענבל זרקון כחברת דירקטוריון סחלבים )מחליפה  את אלון שמידט(.. 16

 ושר פה אחדא
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  (.צורפו לזימון אישור איריס קלי כחברת דירקטוריון מי מודיעין )קו"ח. 17

 ושר פה אחדא

 

  ן.אישרור איתי אלמוג בר כחבר דירקטוריון מי מודיעי. 18

 ושר פה אחדא

 

  אישור תניה מורקס ורוית שריג כחברות הוועדה לשוויון מגדרי.. 19

 אושר פה אחד

 

 .31.12.2021חוקי העזר לפיתוח )שצ"פ, סלילה ותיעול( עד ליום  הארכת תוקף . 20

 ך בהארכתם עדואת הצורהעזר לפיתוח )שצ"פ, סלילה ותיעול(  חוקיראש העיר הציג את  

 , לאור הפיתוח המואץ בעיר.31.12.2021ליום 

 תחשיבי חוקי העזר הועברו לבדיקת ואישור החברה הבודקת )ג'יגה(, 

  בהתאם ללוחות הזמנים צפוי להתקבל האישור במהלך החודש וחצי הקרובים. 

 ושר פה אחדא

 

 שלמה פסי, אלי סבח, מויש לוי, –ת יקיר העיר אישור חברי ועדה מייעצת לבחיר. 21

 יורם כרמון, אלון שמידטאבי אלבז, שמעון גואטה, הילה בן אליעזר, נגה רפפורט,  

  וזיוה אסא.

 ושר פה אחדא

 עדכון. –( צורף לזימון) 16.3.2021מיום  פרוטוקול ועדת תרומות. 22
 עבודה ע"י חברת גוגל.שולחנות  100 -תרומת כ 

  

 (.צורף לזימון) 20.4.2021אישור פרוטוקול ועדת הקצאות מיום . 23

 

ברחוב עמק דותן  75בקשת מכבי שירותי בריאות להקצאת הקרקע והמבנה המצויים במגרש צ'  -

 לצורך הפעלת מרכז רפואי.

 

 אושר פה אחד

 

בשדרות האורנים ברעות  905גרש עמותת צוות להקצאת הקרקע והמבנים המצויים במבקשת  -

 .לצורך הפעלת מועדון קהילתי

 אושר פה אחד

 

לצורך  1102בית הכנסת האשכנזי ציפורים להקצאת הקרקע והמבנה המצויים במגרש בקשת  -

 .הפעלת בית כנסת

-  

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

נגד: אבי אלבז,  און.-אילן בן סעדון, אלי סבח, עמיעד טאוב, נגה רפפורט, אלעד שמעונוביץ ושחר מי 

 גילעד ביהרי ואיתי אלמוג בר.



 

 לשכת המנכ"ל

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

 ושר א
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 ושר פה אחדא

 
 


