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 עדכון ראש העיר.. 1

   .אחוז התחלואה בעיר אפסי. נכון להיום, יש שני תושבים מאומתים, שחוסנו וחזרו לאחרונה מטיול בחו"ל

 להיכנס לבידוד עם חזרתם לארץ ולכן לא צפויה התפרצות כתוצאה מכך. לשמחתנו הם הקפידו

   כרגע המלצת משרד הבריאות היא לתעדף 12ביום ראשון החלה האפשרות לחיסונים לבני נוער מגיל ,

מבני הנוער בגילים  5%-חיסונים לבני נוער בסיכון. מנתוני קופות החולים בעיר יודעים שנכון להיום כ

 חסנו, והתורים לשבועות הקרובים מתמלאים.הת 15עד  12

    מסך התושבים  92%-ויותר הינם בעלי תו ירוק והם מהווים כ 16י אתושבים בגיל 60,569נכון להיום

 הרלוונטיים להתחסן.

    במהלך מבצע "שומרי החומות" היו שלושה יירוטים מהרצועה לכיוון העיר. לא נדרשנו להתמודד עם

מספר הערכות מצב שחלקם נועדו לנתח וללמוד את אירועי בוצעו חד עם זאת, נפילות בשטחי העיר. י

 נפילות טילים שהיו בערים אחרות כמו פתח תקווה ורמת גן.

   במהלך הלחימה התקבלו פניות על פערים בשמיעת הצופרים. נציגי פיקוד העורף הגיעו לכאן תוך כדי

 ות נופים וכרמים.הלחימה והוסיפו מערכות להתרעה מפני טילים בשכונ

    כאן בעיר תרגול לחירום במהלכו נערך מקפידים לתרגל בשגרה, ויצא כך ששבועיים לפני הלחימה

 ירידה למקלטים בשעות הבוקר וכן נערכה ביקורת במקלטים הציבוריים ובמוס"ח.תורגלו 

   וק כשהחלו במקביל נשלח לתושבים עם חשבון הארנונה עלון מידע להיערכות לחירום, שהגיעו בדי

 האירועים ברצועת עזה.

    ,אגף ההנדסה לטפל  הונחהבשל המצב הביטחוני ובהמשך לפניית תושבים המבקשים להקים ממ"ד

באופן מיידי בבקשות להיתר בניה לתוספת מיגון דירתי בלבד, וזאת על מנת לעודד תושבים להגיש בקשה 

דממת התותחים דממו גם הבקשות ועד כה,  להיתר ובכך לספק לבני ביתם הגנה מפני איום הטילים. עם

 שבועיים אחרי שהסתיים המבצע הועברו מספר בקשות בודדות )פחות מחמש(.

   ,על פי הוראות והנחיות פיקוד העורף, מעתה ואילך לא יינתן פטור לממ"ד לתוספת בנייהבמקביל. 

  מחברים בערים ובין השאר הודעות תמיכה מראשי ערים מכל העולם התקבלו  לאורך כל ימי הלחימה

התאומות בניה לוקה שבבוסניה הרצגובינה והאגן בגרמני כמו גם מהשותפות שלנו ברוצ'סטר ומהערים 

 .הלומדות השותפות שלנו באיטליה

    החל מדיניות ברורה באשר לבטיחות ילדינו ולכן נה יש בהתקנת מחסנים בגני הילדים. החלוהשבוע

ציוד בגני הילדים. הגננות הונחו לפנות את המרחבים המוגנים למחסנים תהליך רכישה והצבה של מחסני 

 ובכך לנצל מרחב נוסף ללימודים בשגרה וכן מרחב מוגן בשעות חירום.

   החל הרישום לבית הספר והגנים של החופש הגדול ובינתיים קצב הרישום הוא גבוה מאוד. בנוסף, על

שקלים  100-הקייטנות עד לאמצע אוגוסט במחירים של  כ מנת לאפשר להורים פתרון לילדים הרחבנו את

 ליום ארוך.

   הרישום גם בקייטנות אוגוסט מאוד גדול, ניכר שהשנה הרבה משפחות ויתרו על האפשרות לטוס לחו"ל

ילדי גנים שנרשמו  500בגלל מגבלות הקורונה ומעדיפות לשלוח את הילדים לקייטנות )נכון להיום יש 

 בממוצע בעבר(. 150ט לעומת לקייטנות אוגוס

  נבחרת הרובוטיקה של תיכון עירוני ב' העפילה לגמר העולמי של תחרויות הFRC-  2021לשנת .

 הפרויקט של הנבחרת הוא אחד מבין עשרים פרויקטים בלבד בעולם שהעפילו לשלב הסופי של האתגר.
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  מלא. היה פשוט כיף לראות משפחות  פארק הנופש והספורט ומרכז הספורט העירוני נפתחו לקהל באופן

מגיעות לבילוי רטוב כאן בעיר. אני שומע את התושבים מבסוטים ואני בטיח לכם שמתוכננות עוד 

 הפתעות...

   בישורת האחרונה. נתחיל  . נמצאים במבנה של מוזיאון מורשת החשמונאים התקיים ביקורהשבוע

 להיות מאוד מעניין.. בתוכנית הרצה כבר בחודש אוגוסט. מבטיח שהולך

  .היכל התרבות חזר לפעול, ויחד עם הפתיחה תחל גם עונת המופעים החדשה 

   בקרוב נפרסם את אירועי הקיץ. אגף התרבות ישים דגש לקיום אירועים בסמוך למרכזים המסחריים 

 במטרה לעודד קנייה קרוב לבית.

  תפרשו לשבועיים( בין השאר יש יריד מיוחד בשעה השבוע החלו אירועי שבוע הספר )אצלנו בעיר הם י

זו במע"ר ויתקיים גם מחר. מדובר ביריד יוצרים מקומיים ומתנות, מופעי שירים לילדים ומופעי סופרים. 

 בנוסף יש שעות סיפור לילדים ומפגשי סופרים למבוגרים בספריות ובשכונות העיר.

  ספריות שספריהן נתרמו  -ת קהילתיות במרחב הציבורי מיזם נוסף שאנחנו נתחיל בשבוע הבא הוא ספריו

 ע"י התושבים והקמת הספריות נעשתה על ידי תלמידי בית הספר ברקנו וייס.

   כחלק מהיערכות אגף חברה נוער וצעירים לחופשת הקיץ נערך סקר בקרב בני הנוער. התשובות שלהם

 יהוו חלק מרכזי מהחלטות שנקבל עבור בני הנוער שלנו.

   .מודיבוס, שירות הסעות הנוער של העירייה ועמותת סחלבים לחוף הים בשבת, יחזור לפעילות בקיץ

 פרטים בשבוע הבא

    'החלו מחדש החפירות הארכיאולוגיות בגבעת התיתורה, בהובלת רשות העתיקות. תלמידי כיתות ד

קביל רשות העתיקות ותושבים מתנדבים בבקרים בסיוע לרשות, למציאת שרידים ארכיאולוגיים. במ

 מבצעת עבודות שחזור במצודה שבמקום ועם סיום העבודות תהיה עוד אטרקציה היסטורית במקום.

   51", גלריה עירונית חדשה, הממוקמת ברחוב בנימין 51בשבוע הבא תתקיים הפתיחה של "גלריה 

וגית של העיר, כבית בשכונת השבטים. הגלריה נתמכת ומוכרת ע"י משרד התרבות, תהווה הגלריה הייצ

 לאמנות עכשווית, לרעיונות, חלומות וחזון.

   הרבה נחת רוח מעירוני מודיעין בחודש האחרון: ההישג הגדול של השנים האחרון הוא של בנות עירוני 

 מודיעין שהעפילו לפני שבוע וחצי לליגת העל לכדורגל נשים בוגרות. הישג מרשים נוסף הוא של ילדי

 צופים 500טרום א' שזכו באליפות הליגה וכמעט הביאו לעיר את גביע המדינה ודאבל במשחק לנגד 

 מודיעין מכבים רעות.מ

   אנו נערכים לקיום מרוץ מודיעין המסורתי בחודש נובמבר אחרי הפסקה של שנה. המרוץ יכלול חצי 

 .300-ו 1,800 5,000, 10,000רתון, ריצת מ

    ייכנסו התושבים 2022העבודות להקמת שכונת מורשת ואנחנו נערכים לכך שבתחילת ממשיכות 

 ראשונים לשכונה )ואולי אפילו קודם לכן(.ה

    עם שרת התחבורה ובפגישה הוחלט שמשרד התחבורה יעביר התקיימה פגישהלפני כשלושה שבועות 

 טובת התחבורה הציבורית בעיר. הדבר כולל תגבור תדירות קווים קיימיםוספת של ארבעה מלש"ח לת

והוספת קו חדש, בין עירוני, לראשון לציון לצד תגבור ושינוי מסלולים של קווים בין עירוניים קיימים. 

כמו כן, הוחלט על תגבור של קווים עירוניים, בדגש על התחבורה הציבורית בשכונות החדשות של 

 ורים, נופים ומורשת )לאחר תחילת אכלוס השכונה(. העיר: ציפ



 

 לשכת המנכ"ל

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

  מהשרה הוא שבקרוב יחלו נסיעות הפיילוט של מסילת הרכבת בין מודיעין מכבים רעות  התקבלעוד עדכון

לירושלים, כאשר על פי תכנית העבודה הרכבת הראשונה הסדירה לבירה צפויה לצאת במהלך חודש 

 דצמבר השנה. 

  אל שרת התחבורה בדרישה לכלול את העיר בתכנית קווי המטרו ולחבר הועברה פנייה בנוסף, לפני כשבוע

שאין סיבה שעיר כמו מודיעין מכבים רעות לא  נאמר להאת העיר אל תשתית הרכבת הקלה בתל אביב. 

 תיכלל בתכנית תחבורה ארצית ומשמעותית כמו זו של קווי המטרו.

 מבני ציבור ברחבי העיר. מדובר בבשורה סביבתית  14 בקרוב נתחיל  בהתקנת פאנלים סולאריים על

חשובה, המאפשרת הפקת חשמל זול וצמצום פגיעה בסביבה. המבנים הם: בית האגף לשירותים חברתיים, 

בית סחלבים בתי ספר פסיפס, האלה, אבני חן, יזמ"ה, שלושה מבנים באמי"ת בנות, ענבלים, חופים, 

מבני ציבור בהם כבר הותקנו  14-נבון. פאנלים סולאריים אלו יצטרפו לכרמים, מו"ר ועירוני ה' ע"ש יצחק 

 פאנלים סולאריים. 

  בחודש יולי הקרוב תפתח אלו"ט את הבית לחיים הראשון במודיעין מכבים רעות לנוער ולבוגרים שעל

הרצף האוטיסטי. הבית יאפשר לצעירים ממודיעין והסביבה דיור מותאם בסביבה קהילתית ותומכת, 

יאפשר להורים לילדים על הרצף לדאוג קצת פחות שהילדים יגורו כאן לבד, אבל קרוב אליהם. בימים ו

 אלה נערכת סדנת הכנה להורים לקראת המעבר לבית לחיים. 

  במקרה או לא במקרה, בדיוק כשהחלו העימותים ברצועת עזה,  המוקד העירוני חזר לבניין העירייה למתחם

ל "עיר חכמה", שהופך את המוקד ל"מוקד רואה" משוכלל יחד עם מוקד משודרג הפועל על פי  מוד

הביטחון, המחובר לאמצעים טכנולוגיים המאפשרים איתור תקלות וטיפול מהיר וחכם, כך שניתן יהיה לתת 

מענה במקרה של תאונות דרכים, אירועים ביטחוניים, ניטור עומסי תנועה וכולי. עוד יודע המוקד למפות 

ירייה בכל זמן נתון, כך שאם יש אירוע  חירום ניתן להפנות את סייר הביטחון או הגורם את רכבי הע

 הרלוונטי הקרוב לטפל ועוד.

  מרכז ההפעלה והחדשנות העירוני כבר מוכן והצוות של אגף החדשנות מתחיל לעבוד. זה עוד שלב

 משמעותי בקידום העיר לעיר חכמה שייתן כלים משמעותיים לניהול העיר.

 

 צורפו לזימון והתשובות חולקו בישיבה(.השאילתות . שאילתות )2 

 

 ראש העיר הקריא את השאילתות שנשאלו ע"י חברי סיעת עיר חופשית ותשובותיהן בנושאים הבאים. 

 

 א. תקצוב קבוצות בוגרות של עירוני מודיעין. 

 ב. הזזת התחמ"ש מבתי התושבים. 

 ג. התייעלות אנרגטית. 
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 צורפו לזימון() צעות נוספות לסדר היום שהוגשו ע"י חברי מועצהה

 

 

 בנושא ארנונההצעתו של אילן בן סעדון  .א

 

זומה בתעריפי הארנונה ע"י  מועצת אין העלאה ישנים  מזהעיר התייחס להצעה והבהיר כי ראש ה

 מסדר היום.יע ראש העיר להסיר את ההצעה . לפיכך, הצ, וגם לא תהיה השנההעיר

 

 עדי ון גואטה, מויש לוי, עמיחי זליג, בעד הסרת ההצעה: חיים ביבס, שלמה פסי, הילה בן אליעזר, שמע 

 מן, אלי סבח, אלעד שמעונוביץ, עדי בן אברהם, עמיעד טאוב, נגה רפפורט וברוך בוחניק.

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

 

 ההצעה הוסרה מסדר היום

  

 הצעתו של שמעון גואטה בנושא גיוס בני נוער לעבודות עירייה בחופשת הקיץ ב.

 16-18בתיקון גילאי 

 

 ושר פה אחדא

 

 ודיעין מכבים רעות )מצ"ב(.בר בנושא הקמת שביל סובב מ-הצעתו של איתי אלמוג ג.

 

 סוכם כי ההצעה תיבחן כלכלית. 

  

 ושר פה אחד א

 

 הצעתו של גילעד ביהרי בנושא הפעלת מוניות שירות ואוטובוסים בשישי שבת לאזורי בילוי ד.

 ולת"א בעיר

 

  שרת התחבורה. סוכם כי העירייה תגבה את גילעד ביהרי לקידום הנושא מול

 אושר פה אחד
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 אישור תב"רים . 3

 

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

   תקציב מעודכן    מאושר התקציב התב"ר תב"ר

902 

ארבע 
כיתות גן 
במגרש 

603 

   90,000    -  90,000 הלוואה

  

רחוב יער 
-חצרים 
שכונת 
 נופים. 

משרד 
 החינוך

4,027,426  90,541  4,117,967 
 -עדכון תב"ר

תוספות ממשרד 
 החינוך 

    4,207,967  90,541  4,117,426   סה"כ    

              

       

1020 

תכנון 
וביצוע 

 2תוספת 
מרחבי 
למידה  

ספר -בבית 
בני החושן א

. רחוב 
מוטה גור 

במגרש 
שכונת  617

 המגינים.

משרד 
 החינוך 

1,925,033  559,268  2,484,301 
 -עדכון תב"ר

תוספות ממשרד 
 החינוך 

   100,000    -  100,000 קע"פ    

    2,584,301  559,268  2,025,033   סה"כ    

              

       

1063 

הקמת קיר 
טיפוס 

במגרש 
800. 

משרד 
המדע 

תרבות 
 והספורט 

 עדכון תב"ר 0  3,500,000-     3,500,000

   6,500,000    6,500,000 קע"פ    

    
מפעל 
 הפיס 

-    3,300,000  3,300,000   

    9,800,000  200,000-  10,000,000     סה"כ    
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786 

תכנון 
והקמת 

תחבורה 
 ומים : 

משרד 
 השיכון 

 עדכון תב"ר 2,832,000    -  2,832,000

  
מחלף 

431/180 

רשות 
מקרקעי 

 ישראל
370,651  35,790  406,441 

עבור תכנון 
 צמחיה והשקייה 

    3,238,441  35,790  3,202,651   סה"כ    

              

       

  

הקמת 
מוזיאון 
מורשת 

 החשמונאים

משרד 
ראש 

 הממשלה 
 עדכון תב"ר 2,000,000    -  2,000,000

 פקע"   930
   
11,733,572  

625,000  12,358,572 
עבור תוכן 
 והצטיידות 

    
רשות 

מקרקעי 
 ישראל 

3,422,138  -    3,422,138   

    17,780,710  625,000  17,155,710   סה"כ    

              

       

1075 

תכנון 
וביצוע 
 בריכה

פתוחה 
בפארק מים 

 וספורט 

 תב"ר חדש  300,000  300,000    - קע"פ

 עבור תכנון             

    300,000  300,000    -   סה"כ    

 אושר פה אחד

 

 (.צורפו לזימוןנבנים ע"י יזמים פרטיים )אישור הסכמי חדרי שנאים בשכונת מורשת ה. 4

  

 ושר פה אחדא

 

  (.צורפו לזימוןאישור הסכמי חדרי שנאים בשכונת מורשת הנבנים ע"י החכ"ל ). 5

 ושר פה אחדא

 

 (.צורף לזימוןברחוב הלוח העברי ) 524אישור הסכם הקצאה עם עמותת הלוח העברי במודיעין מגרש . 6

 

 בעד : חיים ביבס, שלמה פסי, הילה בן אליעזר, שמעון גואטה, מויש לוי, עמיחי זליג, עדי מן, 
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 אלי סבח, אלעד שמעונוביץ, עדי בן אברהם, עמיעד טאוב, נגה רפפורט, אילן בן סעדון 

 וברוך בוחניק.

 

 וג בר.נמנעים:  אבי אלבז, גילעד ביהרי ואיתי אלמ 

 אושר 

 

 (.צורף לזימוןברחוב קיפודן ) 111אישור הסכם הקצאה עם עמותת קיפודן אשכנזי מגרש צ' . 7

 

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

 די בן אברהם, עמיעד טאוב, נגה רפפורט,עדי מן, אלי סבח, אלעד שמעונוביץ, ע 

 אילן בן סעדון וברוך בוחניק. 

 

 נמנעים:  אבי אלבז, גילעד ביהרי ואיתי אלמוג בר. 

 אושר 

 

 

 )מצ"ב(. 11.5.2021אישור פרוטוקול ועדת הקצאות מיום . 8
 בציפורים. 1102את הקרקע והמבנה המצויים במגרש א. בקשת עמותת ציפורים ספרדי להקצ 

 לשעבר(. 617) 1ב. בקשת עמותת חושן להקצאת הקרקע והמבנה  + הרחבה המצויים במגרש  

 

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

 שמעונוביץ, עדי בן אברהם, עמיעד טאוב, נגה רפפורט,עדי מן, אלי סבח, אלעד  

 אילן בן סעדון וברוך בוחניק. 

 

 נמנעים:  אבי אלבז, גילעד ביהרי ואיתי אלמוג בר. 

 אושר 

 

 אישור עו"ד סיגל לב לזרוביץ כחברת דירקטוריון אופק )מצ"ב קו"ח(.. 9

  

 אחדושר פה א

 אישור יעקב כהן כחבר ועדת הזמנות עבודה.. 10

  

 ושר פה אחדא

 

 אישור חברות בוועדות: . 11

 ועדה לאזרחים ותיקים.  -סיגל לזרוביץ 

 וועדת תיירות ושימור תיירות. -עידית פיס פריד 

 ועדת חינוך תורני וועדת דת. –פרנסיס ארקינג 

  

 ושר פה אחדא



 

 לשכת המנכ"ל

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

  נות.שו. 12

 

 נסיעת ראש העיר לכנס בבוסניה הרצגובינה מטעם השלטון המקומי -

 

 

 אושר פה אחד
  בברכה,

 יורם כרמון

 מנכ"ל העירייה


