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 עדכון ראש העיר .1
 

  453כעיר צהובה אך התחלואה ממשיכה לעלות.  נכון להיום עומד מספר המאומתים על העיר מוגדרת 

תושבים שנפטרו מהנגיף.  12תושבים מאומתים לנגיף. ולצערי יש עד היום  94תווספו תושבים. היום ה

 תושבים שלנו מאושפזים בבתי החולים. 4

 חלוקת תחלואה לפי גילים: 

 )כלומר לא ברי חיסון(  15תושבים מאומתים בגילאי לידה עד  123

 פלוס. 60תושבים בגילי   20

 ילים החוזרים הביתה להחלים ואז מדביקים את בני המשפחה(.חיילים )במקרים רבים מדובר בחי 79

 

   :4,000 -. בנוסף יש כ24,186 -במנה השנייה ב 46,502מספר התושבים שהתחסנו במנה הראשונה 

 תושבים המוגדרים סרולוגים.

   16תושבים מתושבי העיר הפוטנציאליים לקבלת חיסון, )כלומר מגיל  69,000 -שהם כ 70% -כ 

לא החולים שהחלימו(, כבר החלו את תהליך החיסון. אני מניח שבהתאם לקצב ההתחסנות עד ויותר ל

 מתושבי העיר הפוטנציאלים לחיסון יהיו כבר אחרי קבלת החיסון השני. 75%סוף פברואר לפחות 

   לציין לשבח את קופות החולים ואת עובדי הרפואה בעיר על העבודה המסורה שהם עושים. זה לא יש

 חיסונים בפרק זמן קצר ובשירות אישי יוצא צן הכלל. 75,000-מאליו לבצע יותר מ מובן

    שמש דוגמה ולהתחסן.נקראים לחברי המועצה שעדיין לא התחסנו 

   שצוותי ההוראה והמינהלה בבתי הספר, אשר עובדים ומתגוררים בעיר,  העירייה פעלהבתקופת הסגר

 יחוסנו.

   מעובדי ההוראה בעיר  86%עובדים( .  700-בדי מערכת החינוך )בו לקחו חלק כסקר בקרב עונערך

עובדי הוראה בגנים  86%מתוך סך הנדגמים הצהירו כי הם לא מעוניינים להתחסן.  2.2%התחסנו. רק 

 במסגרות של עמותת "סחלבים" )צהרונים(. 83%-בבתי ספר ו 88%עירוניים, 

   נותן מענה ומבצע חקירות אפידמיולוגיות שבעה ימים בשבוע! פעילות חמ"ל הבריאות אשר  ורחבהה

עובדים וממשיכים לשלוח עובדים נוספים להכשרות, כדי להגדיל את כוח האדם לעבודה  20כרגע יש 

 לא פשוטה של יצירת הקשר עם התושבים המאומתים.

  לקבל תמונת מצב  בקשר עם התושבים המאומתים לנגיף ועם אלו הנדרשים בבידוד, על מנת העירייה

 בזמן אמת באשר לתחלואה וכמובן לעשות ככל שניתן לקטיעתה.

   המוקד מקיים מידי יום עשרות חקירות אפידמיולוגיות אך גם נותן מענה ועזרה אישית לתושבים

בדיקות קורונה עד הבית לקשישים שאינם ניידים,  חולים. כך למשל, העברת תרופות ומכשירי בריאות,

פות מיגון למטפלים שיוכלו להיכנס לבתי קשישים המאומתים לנגיף, למתן עזרה סיעודית אספקת חלי

 וחלוקת ערכות יצירה למשפחות שלמות הנמצאות בבידוד.

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

 שרה, מד"א וכלל אגפי העירייה השונים.מתוך ערבות הדדית ובשיתוף קופות החולים, יד 
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  שירות מסייע לחיסון הקשישים מרותקי הבית בשת"פ מרגש של האגף לשירותים חברתיים  הופעל

 ותושבים מתנדבים, שיש להם רכבים נגישים.

   בשל הסגר הפעילות החברתית לבני הגיל השלישי עדיין מוקפאת. עובדי אגף קהילה ממשיכים ביתר

ים שיחות הטלפון לגמלאים ולקשישים יחד עם פרויקטים התנדבותיים של בני נוער ותושבים שאת, לקי

 היוצרים קשר עם הקשישים.

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

חיות ומי שנתפס שיוצאים מביתם ללא היתר. שהיו מספר מקרים בודדים של תושבים שלא עמדו בהנ

שקלים. קיימים ביקורות בעסקים ובבתי הכנסת לוודא שהם פועלים  5,000קיבל במקום קנס של 

 שמח לומר שיש הקפדה על הנושא. -בהתאם להנחיות 

  :חברי המועצה והמנהלים לעמחר אמורה להתקבל ההחלטה על המשך הסגר או חזרה מדורגת לשגרה 

 ולשמש דוגמה עבור התושבים והעובדים. ,לקיים אחר הנחיות משרד הבריאות

  פעיל ביתר שאת את מערך האכיפה והשיטור העירוני בכל המוקדים המרכזיים, בפארקים העירייה ת

 ובמרכזי הקניות.

    רישום התלמידים למוסדות החינוך לשנת תשפ"ב הסתיים היום. אופן תהליך הרישום )שכולו נעשה

אפשרויות הבחירה ברישום לגני החובה ולכיתות א' והחל  באמצעות אתר העירייה( מאפשר הרחבת

מהשנה גם בתהליך הרישום לתלמידי כיתות ז'. מטרת המהלך היא לאפשר להורים לבקש את מוסדות 

החינוך בהם הם מעדיפים שילדיהם ילמדו בבית הספר היסודי, במתחם גני חובה ועתה גם בחטיבות 

החינוך על העבודה  לצוותי תודותלל אוכלוסיית ההורים. הביניים, תוך מתן שוויון הזדמנויות לכ

 המצוינת שלהם.

   הרשות לביטחון קהילתי באגף חברה, נוער וצעירים תציין לאורך החודש את חודש הגלישה הבטוחה

הלאומי, בשלל פעילויות מקוונות "מתחברים על בטוח", עוסקות במרחבי הרשת בהם ילדים ובני נוער 

 בתקופת הקורונה, אשר עלולים לגרום למצבי מצוקה רגשיים ובריונות ברשת.מתנהלים במיוחד 

   ,העבודות להקמת מבנה קבע לתנועת הנוער בני עקיבא בשכונת משואה. יחלובקרוב מאוד 

    בני הנוער המקסימים שלנו התנדבו לחלק בט"ו בשבט לתושבי העיר המאומתים לנגיף, שי צנוע לחג

 בהובלת אגף חברה נוער וצעירים ובסיוע של אגף שפ"ע. עציץ. פרויקט מוצלח –

    בני הנוער שלנו המתנדבים לשמש ליצנים רפואיים פועלים במתחמי בדיקות הקורונה ומסייעים

 להרגיע ולהצחיק את הילדים לפני הבדיקה.

  ת טקס צנוע ומאוד מרגש לנטיע התקייםט"ו בשבט נחגג השנה יחד עם יום השואה הבינ"ל, במסגרתו

שישה עצים לזכרם של קורבנות השואה. מי ששתל את העצים הם שורדי שואה, תושבי העיר. התמונה 

 יתה מאוד מרגשת.י, נוטעים עץ כאן בעיר ההעירבה ניצולי שואה תושבים 

   'מפגש מקוון לציון יום השואה הבינלאומי התקיים בהשתתפות המרכז הרב תחומי ותלמידי עירוני ב

בו השתתפו שרת החינוך של המחוז וגם תלמידי בית ספר  FVGמאיטליה ממחוז ביחד עם השותפים 

ולאחר מכן צפו התלמידים בסרטון של שורד שואה,  השתתף גם ראש העירמהמחוז. בתחילת המפגש 

 שהוסתר על ידי חסיד אומות עולם, אשר חזר לבקר אותו כמה שנים מאוחר יותר.

  רייה, בהובלת האגף לשירותים חברתיים פועלים במהלך כל השנה בעיר חיים כאלף ניצולי שואה.  בעי- 

וביתר שאת בתקופת הקורונה, על מנת לשמור על הקשר עם הניצולים, לסייע ככל הניתן, להפיג את 
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לשמור על רוחם בדידותם, לסייע במיצוי זכויותיהם ולקיים פעילויות בשיתוף בני הנוער שלנו על מנת 

 ובריאותם.

  טון טקסטיל,  105כות ותכנון סביבה באגף שפ"ע הציגה השבוע את נתוני המחזור בעיר: מחלקת אי

 טון פלסטיק. הסיבות לעלייה במחזור הן ההישארות בבתים בתקופת הקורונה. 154טון זכוכית,  165.9

   בשדרה המרכזית חמישה מתקני מחזור מעוצבים המותאמים לתכנון האדריכלי של השדרה. אנו  הוצבו

 יף בקרוב עוד אשפתונים מעוצבים.נוס

    בשנה הקרובה צפוי תחום המחזור להתרחב עוד יותר בעיר, בעקבות ההיערכות לכניסתם של מיכלי

המחזור הכתומים המיועדים למחזור אריזות, בשיתוף עם תאגיד המחזור "תמיר". כמו כן, מתוכננת 

 בהמשך השנה הרחבה של מספר עמדות הקרטוניות ברחבי העיר.

    במסגרת שיפור השירות לתושב ומודל "עיר חכמה" הוספנו באתר העירייה מפת עמדות מיחזור

. כך שניתן יהיה למצוא בקלות את העמדות על פי חלוקה GISאינטראקטיבית ודינאמית מבוססת 

  לתחומי המחזור השונים והכנסת כתובת מגורים המציגה את עמדות המחזור הסמוכות.

  של עבודות להתקנת פנסים מטכנולוגיית לד, במספר אתרים בעיר ובהם פארק נמצאים בעיצומן

עבודות הסתיימו ובמגרש הכדורגל שברחוב עמק בית שאן.  431האקסטרים, במחלפים לאורך כביש 

 לשדרוג התאורה בוואדי ענבה.

   ם ניתנו אגף לשירותים חברתיים חילק טאבלטים לקשישים וניצולי שואה, המוכרים באגף. הטאבלטיה

על ידי משרד הרווחה, מפעל הפיס והעירייה, במטרה להקל על הקשישים בתקופה זו, אשר סובלים 

לרוב מבדידות רבה ונשמרים מפני בני משפחותיהם עקב נגיף הקורונה, כך שיוכלו להתחבר בקלות 

  ולראות ולשמוע את יקיריהם בכל עת.

  תי קשישים. מדובר בתכנית של אגף הביטחון פיילוט בעיר להתקנת גלאי אש בב יחלבשבוע הבא

 והחירום בשיתוף פעולה עם כב"א.

    בשדרה המרכזית, אחד  2עמדות החייאה נוספות בעיר )דיפיברילטורים(:  4 יוצבובשבוע הבא

 בספורטק ואחד על דרך יאיר פרג.

   כויות באגף פיילוט עירוני חדש בשם "קידום" יוצא בימים אלה לדרך. בהובלת המרכז למיצוי ז

במישור הכלכלי. לשירותים חברתיים והמרכז הרב תחומי, מלווה משפחות שהושפעו ממשבר הקורונה 

 התוכנית כוללת ליווי משמעותי לבניית "תכנית הבראה" כלכלית למשפחה וסיוע במיצוי זכויות ועוד.

    .טל שימשה עד כה דירקטוריון החכ"ל אישר את מינויה של טל אוחנה, למנכ"לית החברה הכלכלית

כמנכ"לית תאגיד "מי מודיעין" והיא מביאה עימה ניסיון עשיר בניהול והנעת מערכות מורכבות. מכרז 

למציאת מנכ"ל לתאגיד פורסם בשבוע שעבר ואני בטוח שנמצא את המתאים / המתאימה, שימשיך את 

 העבודה הטובה שנעשית בתאגיד.

    מבני ציבור למתחם החדש שלהם במרכז עינב. האגפים שפ"ע, תשתיות ו יעברובשבוע הבא 

   הקורונה עדיין כאן אבל אגף התרבות כבר נערך לחגיגות פורים במסגרת מגבלות הקורונה. בשבוע

 הפעילויות לחג. יפורסמוהבא 
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 שאילתה )השאילתה ותשובתה צורפו לזימון(. .2

 

  הצעות נוספות לסדר היום שהוגשו ע"י חברי מועצה 

 

 בר בנושא הקמת תחנת ניטור זיהום אוויר בעיר.-הצעתו של איתי אלמוג .א

 

 ראש העיר התייחס להצעה והבהיר כי העירייה תמשיך לפעול עם תחנת הניטור הקיימת. 

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

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

  און.-אברהם ושחר מי-אלי סבח, גבי אדרי, אלעד שמעונוביץ, עדי בןזליג, אילן בן סעדון, 

 

 היום הצעה הוסרה מסדרה

 

 הצעתו לסדר של אבי אלבז הקמת גן לאומי בכל שטח הגבעות הדרומיות. .ב

 

ראש העיר התייחס להצעה והבהיר כי לא יבוצע כל תכנון בעשרות השנים הקרובות בגבעות 

 הדרומיות.

 

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

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

 און.-אברהם ושחר מי-בן סעדון, אלי סבח, גבי אדרי, אלעד שמעונוביץ, עדי בןעמיחי זליג, אילן  

  

 היום הצעה הוסרה מסדרה

 

 .שקיות, עטיפות וכלים חד פעמיים –הצעתו לסדר של אבי אלבז בנושא הפסקת השימוש בפלסטיק  .ג

 

העירייה תמשיך  .כי אין מדובר בחוקי עזר אלא בחקיקה ראשיתוהבהיר  ראש העיר התייחס להצעה 

 בפעולותיה בנושא.

 

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

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

 און.-אברהם ושחר מי-סבח, גבי אדרי, אלעד שמעונוביץ, עדי בן עמיחי זליג, אילן בן סעדון, אלי

  

 היום ההצעה הוסרה מסדר

 

 אישור תב"רים . 3

 

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

   תקציב מעודכן    מאושר התקציב התב"ר תב"ר
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879 

הקמת 
ספר -בית 

יסודי 
שיבולים 
במגרש 

525 
ברחוב 

ניסן 
בשכונת 
 774,327  125,673- 900,000 הלוואה  הכרמים 

עדכון 
 -תקציב

מיועד 
 לסגירה 

  
  

מפעל 
 5,107,018  74,351 5,032,667 הפיס

תוספת 
2% 

 נגישות 

  
  

משרד 
 7,096,237  74,351- 7,170,588 החינוך

  

    12,977,582  125,673-  13,103,255   סה"כ     

              

  

תכנון 
וביצוע 

תוספת 
כיתות 
בתיכון 
מור . 

מגרש 
913 

ברחוב 
שדרות 
הדרים 
 רעות 

משרד 
  13,500,007  1,188,273  12,311,734 נוך החי

עדכון 
 תקציב 

    350,000    -  350,000 קע"פ    893

    125,673  125,673    - הלוואה    

    13,975,680  1,313,946  12,661,734   סה"כ     

    
 

  

חידוש  919
מבנים 
ושיפוץ 

י חדר
 מורים

משרד 
  1,080,000  630,000  450,000 החינוך

הגדלת 
הרשאה 
ממשרד 
החינוך  

עבור 
התאמת 
מבנים 

באולפת 
 בנ"ע אורות 

    200,000    -  200,000 קע"פ    
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עמותת 
  270,000  270,000    - ותרמות

השתתפות 
האולפנה  
במצינג של 

30% 

    1,550,000  900,000  650,000   סה"כ     

930 

הקמת 
מוזיאון 
מורשת 

החשמונא
ים מאז 

 ועד היום 

משרד 
ראש 

  2,000,000    -  2,000,000 הממשלה 

עדכון 
 תקציב 

    11,733,572    -  11,733,572 קע"פ     

    3,442,138  974,063  2,468,075 רמ"י     

    17,175,710  974,063  16,201,647   סה"כ     

 

 אושר פה אחד

 

 (.צורפו לזימון הגדלת התקשרות לשני הסכמי התקשרות )חוו"ד היועמ"ש. 4
 32.3% -כ ₪ 2,799,063"ס  הגדלה ע –א. הקבלן ואליד גרייב בע"מ )בניית מוזיאון מורשת(  

 מההסכם הקיים.

 47% -כ ₪ 861,280הגדלה ע"ס  –בנופים(  ב. הקבלן י.ר.א.מ קבלנות בע"מ )בניית מועדון נוער 

 

 ושר פה אחדא

 

אישור מתן פטור מתשלום עבור שכירות בתקופת הסגר למפעילי גנ"י פרטיים  מותנה  .5

ם להורים(, למפעילי מזנונים/בעלי הזיכיון בבתי הספר התיכוניים בהחזרת הכספי

 ולמסעדות שלא הפעילו משלוחים.

  

 ושר פה אחדא

 

 

 (.צורף לזימוןהמלצות הוועדה ) –פלישה לשטחי ציבור  .6

  

 אושר פה אחד
 דכון יועבר לחברי ועדת הנהלה אחת לחצי שנה.ע

 

צורף ) 19.1.2021אשר אושרו ע"י ועדת ההנצחה ביום הנצחה  עדכון לתבחינים ל .7

 (.לזימון

  

  ושר פה אחדא
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 (.צורף לזימוןתבחינים ונוהל הענקת תואר יקיר העיר ) .8

  

 ושר פה אחדא

 

בקשת עמותת נאות רעות להקצאת מבנה מקלט  – 3.1.2021אישור פרוטוקול ועדת הקצאות מיום  .9

 (.רף לזימוןצו)

 אושר פה אחד 

 

יורם כרמון )יו"ר(, עו"ד זאב גבאי ומרים  –. הסמכת ועדת השגה בעניין רישיונות עסק 10

  דהאן.

 ושר פה אחדא

 

אישור אמיר כהן כחבר הוועדה לשירותים חברתיים וחיים כהן כחבר ועדת תיירות ושימור  .10

 אתרים.

  

 אחדושר פה א

______________  ____________________ 

 מנכ"ל העירייה –יורם כרמון    תאריך


