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 עדכון ראש העיר. .1

 (.צורפו לזימוןשאילתות ) .2

 (. צורף לזימון) 2021 –חוק עזר למודיעין מכבים רעות )פינוי פסולת( התשפ"ב  .3

וביטול צו המועצות המקומיות )עבירות  1971-קנס(, תשל"א תיקון צו העיריות )עבירות .4

 (.צורף לזימון) 1973-קנס(, תשל"ג

 (.צורף לזימון) 1993-ביטול חוק עזר למכבים רעות )הסדרת השמירה(, התשנ"ג .5

   .ביטול חוקי עזר בנושא אספקת מים .6
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 ביטול ותיקון חוקי עזר בנושא הפיקוח על הכלבים .7
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 תיקון חוק עזר למודיעין מכבים רעות )שמירת איכות הסביבה, מניעת מפגעים   - 

 (.צורף לזימון) 1996-שמירת הסדר והניקיון(, התשנ"וו

 2016-ה(, התשע"ו הארכת תוקף חוק עזר למודיעין מכבים רעות )שירותי שמיר  .8

 (.צורף לזימון)
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 (.3און כמחזיק תיק הגיל הרך )לידה עד -אישור שחר מי  .11

 הוועדהאישור אור גרינפלד כמחזיק תיק קידום עסקים קטנים וטיפוח יזמות ויו"ר   .12

 מחזיק תיק שוויון חברתי ומגדרי ויו"ר הוועדה, חבר דירקטוריון מופעים וחבר

  הנהלה, חינוך, בטיחות בדרכים, קידום מעמד הילד, איכות הסביבה,  –בוועדות 

 אבק בנגע הסמים, הנחות הארנונה, מלגות והקהילה הגאה.מ

הגאה, אישור עדי מן כחברה בוועדה שוויון חברתי ומגדרי, הוועדה למען הקהילה  . 13
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  .  שונות.14 

 

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

 

 חיטת תרנגולי כפרות ביום הכיפורים .און בנושא איסור על ש-א. הצעתו של שחר מי

 ב. הצעתו של אילן בן סעדון מתן אישור תיקון לחברת פזגז.

 בר בנושא שתילת עצי נוי מטילי צל בשנת השמיטה.-ג.  הצעתו של איתי אלמוג

 ד. הצעתו של גילעד ביהרי בנושא פרסום תוצאות ביקורות תברואה במסעדות, בתי קפה ורשתות מזון .
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 עדכון ראש העיר. 1

 

  מאומתים  101השבועות האחרונים מתאפיינים במגמת ירידה בתחלואה. נכון להיום, יש בעיר

והעיר מוגדרת  2.9תושבים מאומתים בתחילת ספטמבר. ציון הרמזור של העיר  623לעומת 

ם. מרבית ( מכלל תלמידי העל יסודי מחוסנים או סרולוגיי89.82%) 90%ירוקה.כמעט 

כלומר אינם  12מהם עדיין לא בני  25%-התלמידים שלא התחסנו הם תלמידי כיתות ז מאחר ו

 ברי חיסון(. 

 % תמידים מחוסנים/סרולוגיים סך תלמידים שכבה

 71.92% 1524 2119 ז

 89.90% 1949 2168 ח

 92.02% 1936 2104 ט

 93.15% 1889 2028 י

 95.41% 1996 2092 יא

 97.22% 1925 1980 יב

 89.82% 11,219 12,491 סיכום

 

 77.6%  מתחסנים ביום(. 400ומעלה קיבלו את החיסון השלישי )בממוצע  16מתושבי העיר בגיל  

  העירייה גייסה נאמני קורונה לכל בתי הספר. עם החזרה ללימודים נכנסו לכל בתי הספר היסודיים

ול אורחות החיים הקשורות בנגיף, ביצוע עובדים חדשים, זמניים, שתפקידם יהיה לסייע בניה

בקרה ומעקב בדבר הנחיות הבריאות ותיווכן לצוותי החינוך, פעולות בדיקות הדיגום ועוד. נאמני 

הקורונה שלנו עברו הכשרה לביצוע בדיקת קורונה מהירה מסוג אנטיגן, ביצוע בדיקת קורונה 

PCRהקורונה שלנו תוך התמחות כל אחד  , סיוע בחקירה אפידמיולוגית למשרד הבריאות ולמוקד

 מהנאמנים למתווה הפיילוט בבית הספר בו הוא נמצא. 

  בתי הספר היסודיים בעיר מודיעין מכבים רעות נכנסו לפיילוט "הכיתה 3.10החל מיום ראשון ,

. מטרתו 15.10הירוקה". מדובר בפיילוט ארצי החל במספר רשויות והוא ייערך כשבועיים עד 

משמעותי את הבידודים ולאפשר לבית הספר המשך ניהול שגרת לימודים מלאה  לצמצם באופן

 לטובת התלמידים.
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  במסגרת הפיילוט יופעלו וייבחנו בבתי הספר שלושה מתווי פעולה המופעלים לאחר חשיפה

למאומת בכיתה וכן תהיה קבוצת ביקורת, שממשיכה להתנהל כפי שהיה עד כה. בתי הספר 

 ולה שיופעלו בכל אחד מהם, נבחרו על ידי משרד החינוך. היסודיים ומתווי הפע

  עיקרון מוביל בפיילוט הינו שתלמיד שנחשף למאומת ומשתתף במתווה "כיתה ירוקה", מוחרג

 מהתקנות הרגילות המחייבות אותו בבידוד, רק לטובת יציאה לבית הספר וחזרה לביתו. 

ומחכים  PCRים עושים בדיקת התלמיד 1ההבדלים בין המתווים הינם קטנים: במתווה  -

לתשובה שלילית בבית. עם קבלת התשובה הם חוזרים ללמוד ומקיימים בדיקה מהירה בהגעה 

וממשיכים להגיע לבית הספר  PCRהתלמידים עושים בדיקת  2+3לבית הספר. מתווה 

הבדיקה נעשית על ידי פיקוד העורף או בקופת  2)ההבדל בין שני המתווים הוא שבמתווה 

 על ידי נאמן הקורונה(.  נעשית בבית הספר PCR-בדיקת ה 3לים ובמתווה החו

  פרטים מדויקים על כל דגם, אופן ההפעלה וההתנהלות נמסרו למנהלי בתי הספר ונשלחו אגרות

 הסבר מפורטות להורים ביחס לכל אחד מהדגמים.

  צמצום הבידודים לפעול באופן יצירתי ואחראי, ל שישהעיר נכנסה לפיילוט חשוב. היום ברור

במוסדות החינוך, ולאפשר ככל הניתן שגרה רציפה לתלמידים גם מבחינה לימודית וגם מבחינה 

חברתית ורגשית. הפיילוט יבחן מספר מודלים אפשריים שבסופם יוחלט על המודל האידיאלי 

 שכולי תקווה, כי יהווה בשורה טובה ומשמעותית להורים ולתלמידים.

 י מד"א מודיעין שבמהלך ימי חגי תשרי התנדבו לחלק לתושבי העיר את חשוב לציין את מתנדב

ערכות הבדיקה המהירה לתלמידי הגנים ובתי הספר היסודיים. הם עשו זאת בהתנדבות והגדילו 

 לעשות ולפתוח נקודות חלוקה הרבה מעבר לנדרש.

 ם כל היום. לחזק את עובדי חמ"ל הבריאות שלנו, שנמצאים עם האצבע על הדופק כל יו חשוב 

 דוגמה לכלל תושבי העיר ופעלו בהתאם להנחיות כדי שנוכל  לשמשחברי מועצת העיר  על

 להמשיך ולהיות עיר ירוקה. 

  מחר צפויים להתפרסם נתוני התמונה החינוכית של מערכת החינוך שלנו. על פי הערכות נתוני

 .חינוך מהטובות בישראליש לנו את מערכת השהמערכת שלנו ממשיכים להיות גבוהים. זה אומר 

תודה לכלל אנשי החינוך בעיר: הסייעות, הגננות צוותי בתי הספר, המורות והמורים, המנהלות 

והמנהלים וכמובן לכל עובדות מינהל החינוך בראשות בתיה שוכן אורבוך, על העבודה הסיזיפית 

 ינו.והלא פשוטה שלהן בטח בשנה וחצי האחרונות, מאז הופיע נגיף הקורונה לחי
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  נתוני התמונה החינוכית לא מרפים אותנו. נמשיך לעבוד במרץ כדי לשפר עוד יותר את מערכת

 . כולם השקעה בחינוך של הילדים השקעה בעתיד של –כי בסוף בסוף  –החינוך 

  מוזיאון 'מורשת החשמונאים מאז ועד היום'. חגגנו את השנה החדשה בשדרה  נחנךלפני כחודש

המוזיאון  ייפתחוכת המוזיאון היה מאוד מרשים, עם מופעים איכותיים. בקרוב העירונית. אירוע חנ

 לקהל הרחב ולתלמידי העיר.

  המודל העירוני, שמאזן בין הצורך לקיים  נשמרפסטיבל אומניות הבמה בשדרה.  התקייםבסוכות

אירועים ולהשיב את התרבות, הבילוי והפנאי לבין הצורך לשמור ככל הניתן על בריאות 

לאגף תרבות ואירועים,  אגף הביטחון, מינהלת אופק ולכלל העובדים שהפיקו  תודהתושבים. ה

 את האירועים בצורה כה איכותית.

  ,פסטיבל צלילי סתיו המסורתי עם שלל מופעים כאשר אחד המופעים  יתקייפבעוד כחודש וחצי

 שנה להקמת רעות.  30המרכזיים יהיה מופע לציון 

  ,ההרשמה 19.11בגלל הקורונה מרוץ מודיעין חוזר: יתקיים ביום שישי אחרי הפסקה של שנה .

 בעיצומה. 

 לעודד מיועדת בימים אלה התפרסם קול קורא למלגות ספורטאים מצטיינים תושבי העיר. המלגה 

מצטיינים. המלגה בסך  הם בו הכשרתם והישגיהם בענף לספורטאים מצטיינים בקידום ולסייע

 בארץ בתחרויות בהשתתפות עלויות במימון ועדת, בין השאר, לסיועשקלים, מי 4,000של עד 

 וכיו"ב. ציוד מיוחדים, רכישת מקצועיות, אימונים בהשתלמויות או בקורסים השתתפות ל,"בחו או

  המתחם השיתופי החדש של העירייה,  יחנךביום חמישי הקרובSpaceMod המשתרע על כ-

רט אפים, בעלי העסקים, העצמאיים והסטודנטים מ"ר. המתחם ישמש את היזמים, הסטא 1,600

גם כמקום פיזי לעבוד וללמוד בו וגם כאקו סיסטם חברתי, המייצר הזדמנויות רבות של תהליכי 

חשיבה, יצירתיות, יזמות, שותפויות ונטוורקינג. המתחם נמצא בלב כיכר התחבורה המהווה 

ות השבוע. המתחם יאפשר מפגשים בין מיקום נוח למגיעים בתחבורה ציבורית ויהיה פתוח כל ימ

אנשים שחולמים, יוזמים ויצירתיים משלל תחומים, וגם יציע הרצאות, סדנאות, אירועי תרבות 

לצעירים, מעגלי עסקים, ייעוץ לעסקים על ידי מומחים ומנטורים, כנסים והשתלמויות, קורסים 

 כולם מוזמנים! מקצועיים ועוד.

 ת לאזור ראשון לציון ולחולון: הקו החדש לרשל"צ עובר במרכז קווי התחבורה הציבורי שודרגו

העיר ראשל"צ, במכללה למנהל, בסינמה סיטי ומגיע עד לחוף הים. הקו לחולון עובר במרכז 
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במקביל הוספנו עוד  העסקים בשדרות ירושלים בחולון ומגיע לבסיסי צה"ל ברמלה ובצריפין.

פעילות זו היא בהמשך להסדר משרד  תל אביב.נסיעות הלוך ושוב בקווים לירושלים ול

יש  -התחבורה על תגבור מערך התחבורה הציבורית בעיר, בסכום של ארבעה מיליון שקלים 

 תוצאות בשטח. ועם כניסת קו הרכבת לירושלים נוכל לשפר עוד יותר את מערך התחבורה. 

 ת האחרונה.  בימים אלה פרויקט הקמת המחלף בכניסה למרכז עינב ולשכונת נופים מגיע לישור

מבוצע ריבוד הגשר וסיום סלילת הרמפות המובילות אליו ובעוד כשבועיים ייפתח, חלקית 

המחלף ויאפשר גישה לשכונת נופים ולמרכז עינב. בנוסף, ייסלל שביל אופניים באורך של 

וכן, מדרכות  431לכביש  180כשלושה ק"מ, שיחבר בין שבילי האופניים הקיימים בכביש 

 להולכי רגל.

  לכיוון  431, כביש הגישה לשכונת נופים מצומת 3עבודות נוספות מתבצעות בהכפלת כביש

 נופים. העבודות כוללות הרחבת הכביש בעוד נתיב לכל כיוון, מדרכות ופיתוח נופי.

  סקר תושבים כללי, במסגרת תהליכי שיתוף הציבור של העירייה. מטרת  פורסםביום חמישי

שביעות רצון התושבים מאיכות החיים בעיר ומשירותי העירייה. לשמחתי היתה  הסקר לבחון את

 -היענות רבה לסקר כאשר תוך פחות משלושה ימים הגענו למכסת השאלונים הנדרשת )כ

(. הסקר הנוכחי הינו מקיף ומשמעותי יותר ולמעשה מעניק לתושבים הזדמנות לדרג את 5,500

ייה לתושבים בין אם באופן כללי ובין אם בקטגוריות תחומי השירות השונים שמעניקה העיר

 שונות.

עדכון מהמשרד לשוויון חברתי, כי הבקשה להקמת בית קבע לארגוני התקבל בתחילת השבוע  

בקרוב נתחיל לעבודות להכשרת המקום שיהיה בשכונת הנחלים בעיר. .הקהילות הגאות אושרה

כן ישמש את העירייה לקיום סדנאות בתחום המקום ישמש בית עבור בנות ובני הקהילה הגאה ו

 לעובדי העירייה, מוסדות החינוך וכיו"ב.

  הטמעת השימוש בפח הכתום 

מודיעין מכבים רעות מצטרפת גם היא ל"מיחזור הכתום" בשיתוף פעולה עם  19.10בתאריך  -

תאגיד מחזור האריזות תמיר. במסגרת פעילות זו נציב מאות פחים כתומים ברחבי העיר 

 יועדים לאיסוף פסולת אריזות. המ

בתחילה יוצבו פחי המיחזור בשכונת הכרמים כעבור מספר ימים יוצבו פחים כתומים בשכונת  -

 הנביאים וכך הלאה בכל מספר ימים יוצבו פחים ביתר שכונות העיר. 



 

 לשכת המנכ"ל

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

הפחים הכתומים מצטרפים לאמצעי ההפרדה הקיימים בעיר: הפח הסגול לאריזות זכוכית,  -

לניירות וקרטונים דקים, הפח האפור לטקסטיל, כלובי בקבוקים, אלקטרוניקה הפח הכחול 

 וקרטוניות )שממש בקרוב נגדיל את הכמות שלהם בעיר(.

האריזות שיושלכו לפחים הכתומים במודיעין מכבים רעות ייאספו על ידי משאית שאוספת  -

ון. האריזות נפרקות בנפרד את פסולת האריזות,  ומעבירה אותן אל תחנת המיון בראשון לצי

ומועמסות על גבי מסועים ומתמיינות בהתאם לסוג החומר ממנו הן עשויות. האריזות מופרדות 

חומרים שונים. לאחר שהופרדו לסוגי חומרים שונים כל חומר מופנה למפעלי המחזור  7 -ל

 השונים בישראל, לטובת התעשייה הישראלית. 

ת הסברה במוסדות החינוך, והסברה לתושבים כחלק מתהליך ההטמעה אנחנו נערוך פעולו -

 בשילוב פעילויות מעשירות וחווייתיות.

 

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

  

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

 ן נשים.א. מועדון הכדורגל עירוני מודיעי

 ב. בניית תקציב העירייה.

 ג. מגרשי ספורט בבתי ספר.

 

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

 

 און בנושא איסור על שחיטת תרנגולי כפרות ביום הכיפורים .-הצעתו של שחר מי .א

 

  יטה לפיכך ההצעה אינה רלוונטית.כי בעיר לא מבוצעת שח ראש העיר התייחס להצעה והבהיר

 

 ב. הצעתו של אילן בן סעדון מתן אישור תיקון לחברת פזגז.

 

התייחס להצעה והבהיר כי העירייה לא ניהלה מול חברת פזגז מאבק אלא ניהלה מו"מ ראש העיר 

חוזי על מנת לעגן ולהגן על ביטחונם של התושבים ועל מנת לאפשר הצבת צינור גז בשטח ציבורי 

בנזק מינימלי. אישור על ההסכם הובא לאישור בישיבה זו. לאור זאת, הציע ראש העיר להסיר את 

 ההצעה מסדר היום.

 

 חיים ביבס, הילה בן אליעזר, שמעון גואטה, מויש לוי, עמיחי זליג, אלי סבח,  בעד הסרת ההצעה:

 .און-אלעד שמעונוביץ, רן שגב, נגה כץ רפפורט, ברוך בוחניק ושחר מי

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

 ההצעה הוסרה מסדר היום
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 בר בנושא שתילת עצי נוי מטילי צל בשנת השמיטה.-.  הצעתו של איתי אלמוגג

 

ביצעה עבודת שתילה רבות טרם תחילת שנת השמיטה. ראש העיר התייחס להצעה והבהיר כי העירייה 

 בשכונות החדשות עבודות השתילה ממשיכות. העירייה תנהג כפי שנהגה מיום הקמתה.

 לפיכך, מציע ראש העיר להסיר את ההצעה מסדר היום.

 

 גבי אדרי, חיים ביבס, הילה בן אליעזר, שמעון גואטה, מויש לוי, עמיחי זליג,  בעד הסרת ההצעה:

 און.-, ברוך בוחניק ושחר מיאלי סבח, אלעד שמעונוביץ, רן שגב, נגה כץ רפפורט

  .אבי אלבז, גילעד ביהרי ואיתי אלמוג ברנגד הסרת ההצעה: 

 הצעה הוסרה מסדר היוםה

 

 

 ד. הצעתו של גילעד ביהרי בנושא פרסום תוצאות ביקורות תברואה במסעדות, בתי קפה ורשתות מזון .

 

 והעירייה פועלת ע"י משרד הבריאות ראש העיר התייחס להצעה והבהיר כי הביקורות מבוצעות 

 בהתאם להוראות וכללי משרד הבריאות. אין בכוונת העירייה לפגוע בעסקים. לפיכך מציע ראש

 עיר להסיר את ההצעה מסדר היום.ה

  

 (.צורף לזימון) 2021 –חוק עזר למודיעין מכבים רעות )פינוי פסולת( התשפ"ב .  3

  

 ושר פה אחדא

 גבי אדרי, חיים ביבס, הילה בן אליעזר, שמעון גואטה, מויש לוי, עמיחי זליג,  בעד הסרת ההצעה:

 און.-אלי סבח, אלעד שמעונוביץ, רן שגב, נגה כץ רפפורט, ברוך בוחניק ושחר מי

 .אבי אלבז, גילעד ביהרי ואיתי אלמוג ברנגד הסרת ההצעה: 

  

 הצעה הוסרה מסדר היוםה

 

 

וביטול צו המועצות המקומיות )עבירות קנס(,  1971-תיקון צו העיריות )עבירות קנס(, תשל"א . 4

 )מצ"ב(. 1973-תשל"ג

  

 ושר פה אחדא

 

 )מצ"ב(. 1993-ביטול חוק עזר למכבים רעות )הסדרת השמירה(, התשנ"ג.  5

  

 ושר פה אחדא

 

  .ביטול חוקי עזר בנושא אספקת מים . 6

 )מצ"ב(. 1995-טול חוק עזר למודיעין )אספקת מים(, התשנ"ובי -



 

 לשכת המנכ"ל

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

 )מצ"ב(. 1992-ביטול חוק עזר למכבים רעות )אספקת מים(, התשנ"ב -

 

 אושר פה אחד

 

 ביטול ותיקון חוקי עזר בנושא הפיקוח על הכלבים . 7

  )מצ"ב(. 1996-ביטול חוק עזר למודיעין )פיקוח על כלבים וחתולים(, התשנ"ו   -

 )מצ"ב(. 1992-ביטול חוק עזר למכבים רעות )פיקוח על כלבים(, התשנ"ב   -

 תיקון חוק עזר למודיעין מכבים רעות )שמירת איכות הסביבה, מניעת מפגעים    -

 )מצ"ב(. 1996-ושמירת הסדר והניקיון(, התשנ"ו

  

 ושר פה אחדא

 

 )מצ"ב(. 2016-הארכת תוקף חוק עזר למודיעין מכבים רעות )שירותי שמירה(, התשע"ו  . 8
 בשנתיים  2016-התשע"ו   ראש העיר הציג את הבקשה להארכת תוקף חוק העזר שמירה 

 העיר מודיעין מכביםלמ"ר לתושבי  ₪ 1.86נוספות , כאשר שיעור ההיטל נותר ללא שינוי 

מסגרת תוכנית האבטחה נותרה דומה  לתושבי הרובע מכבים רעות. ₪ 1.35עות ותוספת של ר

 לתוכנית האבטחה שאושרה בפעם הקודמת

 

 בעד: חיים ביבס, הילה בן אליעזר, שמעון גואטה, מויש לוי, עמיחי זליג, אלי סבח, גבי אדרי, 

 און.-אלעד שמעונוביץ, רן שגב, נגה כץ רפפורט, ברוך בוחניק ושחר מי

 נגד: אבי אלבז, גילעד ביהרי ואיתי אלמוג בר

 

 ושרא

 )מצ"ב(. 31.8.2021אישור פרוטוקול ועדת תמיכות מיום . 9

  

 ושר פה אחדא

 

 

 ת פזגז )מצ"ב(.אישור הסכם התקשרות עם חבר.  10

 

 בעד: חיים ביבס, הילה בן אליעזר, שמעון גואטה, מויש לוי, עמיחי זליג, אלי סבח, 

 , אבי אלבז,און-שחר מי, אלעד שמעונוביץ, רן שגב, נגה כץ רפפורט, ברוך בוחניק 

 .גילעד ביהרי ואיתי אלמוג בר 

 גבי אדרי  נגד:  

 

 ושרא

 

 (.3און כמחזיק תיק הגיל הרך )לידה עד -אישור שחר מי.  11

  

 ושר פה אחדא



 

 לשכת המנכ"ל

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

 

מחזיק  אישור אור גרינפלד כמחזיק תיק קידום עסקים קטנים וטיפוח יזמות ויו"ר הוועדה.  12

הנהלה,   –בוועדות ריון מופעים וחבר תיק שוויון חברתי ומגדרי ויו"ר הוועדה, חבר דירקטו

מאבק בנגע הסמים, הנחות  , קידום מעמד הילד, איכות הסביבה,חינוך, בטיחות בדרכים

 הארנונה, מלגות והקהילה הגאה.

  

 ושר פה אחדא

 

 אישור עדי מן כחברה בוועדה שוויון חברתי ומגדרי, הוועדה למען הקהילה הגאה,. 13

 פורום חינוך, פורום בטיחות בדרכים ופורום איכ"ס. 

  

 אושר פה אחד
______________ ___________________ 

 מנכ"ל העירייה –יורם כרמון    תאריך


