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 עדכון ראש העיר.. 1

 

  מאומתים. בנתונים היום אין משמעות לצבע העיר. כל המדינה  4,895נכון להיום, יש בעיר

בסוג של נמצאים פחות או יותר ששזה אומר  1היום סביב מקדם הדבקה  העיר נמצאתאדומה. 

 שבקרוב תתחיל הירידה בתחלואה. תוך תקווההתייצבות מבחינת עליית התחלואה 

 מהאוכלוסייה של  23%נבדקו בשבוע האחרון כלומר  22,500 -כמות הנבדקים היומית גדולה: כ

 . pcrהעיר נבדקה בדיקת 

  :נתוני חיסונים 

%98פלוס:  06גיל   

%90.6: 20-59גיל   

%87.4: 12-19גיל   

%64.5: 11-5גיל   

 המשמעות היא שמודיעין מכבים רעות ממשיכה להוביל כעיר המחוסנת בישראל.

חמ"ל הקורונה עובד במתכונת מלאה. הודעה נשלחת למאומתים החדשים שנדרשים 

 למלא שאלון קצר המאפשר לאתר מי זקוק לסיוע מהעירייה. 

 ם מופעל גם עבור האזרחים הוותיקים. קו חירו 

  עוד שלב חשוב בדרך להפיכת מודיעין מכבים רעות לאחת הערים הגדולות  הושלםשבוע שעבר

והחשובות בישראל, עם אישור תכנית המתאר המחוזית. התכנית תייצר עוד יחידות דיור, לצד 

עד, ושימור האופי המיוחד  שמירה על ערכי הטבע והפיכת הגבעות הדרומיות לגן לאומי ואתר ירוק

 של מכבים ורעות. 

עוד אושרה התכנית להקמת מתחם עסקים ועירוב שימושים נוסף, שיעניק עוד פתרונות תעסוקה 

ומסחר ובהם מרכז רפואי ומרכז אקדמי חדשים. בנוסף אושר תכנון להארכת מסלול הרכבת גם 

 לאזור זה, דבר שייתן מענה נוסף של תחבורה ציבורית בעיר.

  תהיה בסימן ביצוע פרויקטים משמעותיים לפיתוחה וקידומה של העיר ובהם בניית  2022שנת

בריכת שחיה חיצונית נוספת ובניית קיר טיפוס אולימפי בפארק המים והספורט, בניית בריכה 

קונסרבטוריון, ממש בלב שכונת -טיפולית בסמוך לבריכה העירונית, הקמת בית ספר למוסיקה

והקמה של מרכז ירידים וחניון תת קרקעי בשדרה במרכז העיר. כל זאת לצד קידום מורשת ותכנון 

 יחידות דיור חדשות בשכונת הכרמים, מגורי סטודנטים, צעירים ועוד.  330בניית 

 משטחי הדשא בעשר גינות ציבוריות ובמספר גני  וחלפובמסגרת שדרוג המתחמים הוותיקים ה

 ילדים. אנו פועלים לשדרוג פארקים וגני שעשועים נוספים ברחבי העיר.

  .בימים אלה ממשיכים בעבודות לחידוש גופי תאורה ישנים לגופי תאורה חכמים מסוג תאורת לד

כדורעף חול  התאורה במתחם הספורטק הכוללים את מגרשי הטניס, הכדורסל, החלפועד כה ה

וכן מגרשי הפטאנק. העבודות מתבצעות בהתאם לתכנית העבודה של העירייה לשדרוג והחלפת 
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גופי תאורה לגופי תאורה חסכוניים, סביבתיים ובטיחותיים יותר, המפיצים אור חזק בשעות 

 החשיכה. 

  יסה, הקמת עמדות טעינה ציבוריות לרכבים חשמליים ברחבי העיר. במסגרת הפרהחלו עבודות

יחידות טעינה לרכב חשמלי במיקומים שונים בעיר. החניות מסומנות בצבע ירוק בולט  32יותקנו 

ולצידן שלטים מותאמים. חלק מהעמדות פעילות כבר עכשיו, וחלקן יצטרפו בהמשך בהתאם 

לקצב אספקת חיבורי החשמל על ידי חברת החשמל. ניתן למצוא את מיקומי העמדות באתר 

 העירייה.

לזכור שהחניה בחניות אלו תותר רק לרכבים חשמליים עבור הטענה בלבד.  חשוב  

  חולקו ערכות אנטיגן 18בהתאם למתווה הממשלה החדש המבטל חובת בידודים מגיל לידה עד ,

 כל הערכות החלוקה הינה חלקית בשלב הזה.  סופקונוספות בבתי הספר. מאחר ועד כה לא 

  לי לידה עד שלוש במתחם בית יד לבנים שבשדרות עמק חלוקה עבור פעוטות בגיהחלה אתמול

 האלה. 

  מזרקי אפיפן חולקו לבתי הספר לטיפול חירום באלרגיה מסכנת חיים. המזרקים ימוקמו במקום

נגיש במזכירות בתי הספר ויוחלפו בכל שנה. במקביל גם צוותי החינוך קיבלו הדרכה באשר 

 מסכנת חיים, ע"י אגף ביטחון וחירום.לאופן השימוש במזרק וזיהוי תסמיני אלרגיה 

  השנה נערכים לאירועי יום העצמאות במתכונת שונה. האירועים יתקיימו בשמונה במות שונות

את  העירייה תמשיך ובדגש על קירבה למרכזים המסחריים וזאת על מנת לסייע לבעלי העסקים.

לשים  הונחה אגף התרבותמנהל  אלף שקלים. 80-המדיניות שלא להזמין אמן בעלות של יותר מ

דגש מיוחד על אמנים ולהקות מקומיות ולקיים אירועים במספר מוקדים בעיר הכוללים גם שיתופי 

 פעולה עם המרכזים המסחריים וזאת במטרה לעודד עסקים מקומיים. 

הוחלט השנתיים האחרונות לימדו א שניתן לחגוג בצניעות וליהנות לא פחות. בשנים האחרונות 

י יום העצמאות יהוו הבמה ללהקות המקומיות ולגאווה עירונית וכן שעלות המופעים תהיה כי מופע

עד כמה התושבים היו מרוצים מהעובדה שהם יכולים לחגוג קרוב  הובןשפויה. בשנה שעברה, 

להרחיב את הפעילות הזו ולקיים שמונה במות שונות  הוחלטלבית, עם השכנים והחברים ולכן 

 ואחד ליהנות בדרך שלו מיום העצמאות.שיאפשרו לכל אחת 

  ,קייםבדומה לטרנדים הקולינריים ברחבי העולם ( מיזם להפעלת משאיות מזוןfood trucks )

שיוצבו ברחבי העיר. המיזם יפעל בשנה הראשונה כפרויקט ניסיוני מחודש מאי ועד סוף חודש 

צד זה כמובן קידום ועידוד מטרת הפרויקט היא חיזוק תרבות הבילוי והפנאי, ול .2023אפריל 

פעילות העסקים המקומיים, אשר יזכו לחשיפה גדולה בקרב התושבים. משאיות המזון, ישתלבו 

על פי אופי וצרכי העיר וחזותה וייבחרו במיקומים ספציפיים בשכונות העיר, באירועים עירוניים 

 ועוד.

  משפחות רבות חיכו לפתיחת טקס קביעת מזוזה בבית לחיים של אלו"טהתקיים לפני עשרה ימים .

עיר שמאפשר לבוגרים המיוחדים בהבית בכיליון עיניים. זו זכות גדולה שיש את המקום הזה פה 

 שלנו להישאר כאן, בעיר, קרוב להורים שלהם. 
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  מועדון מפג"ש האהוב על אזרחים הוותיקים עבר מתיחת פנים שכלל הגדלת חדר הספרייה

 י. במועדון והפיכתו למועדון חברת

  בתחילת החודש חנכנו את מרכז היום לאזרחים ותיקים תשושים וסיעודיים "מרכז ירקון", שמנוהל

תושבים עם ירידה תפקודית )זכאי גמלת סיעוד(. המרכז  50-ע"י ארגון מטב ומשרת בכל יום כ

פועל חמישה ימים בשבוע ומלווה מקצועית ע"י צוות אזרחים ותיקים באגף השירותים החברתיים 

 ירייה. בע

  הבוקר נערך לראשונה תרגיל של פיקוד העורף אשר בוחן את היכולת החדשה לספק התרעה

לרעידת אדמה. העיר נבחרה על ידי פקע"ר במטרה לתרגל המוכנות בקרב התושבים והתלמידים 

 במוסדות החינוך. 

  החורשה לזכר נפגעי פעולות האיבה, בהשתתפותם המשפחות  נחנכהלפני כשלושה שבועות

השכולות. החורשה ממוקמת בכניסה הצפונית של פארק ענבה, ליד אנדרטת הזיכרון לחללי 

מערכות ישראל ונפגעי פעולות האיבה. החורשה תהיה עוד דרך לומר למשפחות השכולות כי 

 אנחנו לא נשכח ותמיד נזכור את היקרים מכל.

 (.והתשובות חולקו בישיבה צורפו לזימון)שאילתות . 2

 

 ראש העיר הקריא את השאילתות שנשאלו ע"י חברי המועצה אבי אלבז, איתי אלמוג בר וגילעד 

 , הגבלת סכוםSPACEMODבנושא הפעילות בחלל העבודה השיתופי ותשובותיהן,  ביהרי

 התשלום לאומנים המופעי יום העצמאות והטיפול והנחיות העירייה כנגד סיכוני רוחות וסערות

 חזקות.

 

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

 

 הצעתו לסדר של אילן בן סעדון בנושא חידוש פעילות מועדון שחמט בעיר. .א

 

 פעילות מועדון השחמט בעיר.לאילן בן סעדון הודה לראש העיר על מציאת פתרון  

ות השחמט מההיבט הקהילתי וגן חצב ראש העיר הוסיף והבהיר כי מועדון צבעוני עונה על כל צרכי פעיל 

 ששופץ לטובת הנושא נותן מענה להיבט התחרותי במסגרת עירוני מודיעין.

 

  הצעתו לסדר של אבי אלבז בנושא הקצאת קרקעות ומבני ציבור. ב.

 ראש העיר התייחס להצעה והבהיר כי ועדת הקצאות תמשיך לפעול בהתאם לנוהל משרד הפנים

 במועצת העיר. לפיכך הציע להסיר את ההצעה מסדר היום.והתבחינים שאושרו 

  

 בעד הסרת ההצעה: חיים ביבס, שלמה פסי, הילה בן אליעזר, שמעון גאוטה, אלי סבח, מויש לוי,

 און,-עמיחי לוי, אור גרינפלד, אלעד שמעונוביץ ,רן שגב, עמיעד טאוב, נגה כץ רפפורט, שחר מי 

 יוסי אביב ואילן בן סעדון. 

 הסרת ההצעה: אבי אלבז ואיתי אלמוג בר. נגד 

 ההצעה הוסרה מסדר היום 
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 ג.. הצעתו של גילעד ביהרי בנושא שליחת תשובות לשאילתות באופן דיגיטלי.

 

 כי העירייה פועלת ותמשיך לפעול בהתאם לפקודתראש העיר התייחס להצעה והבהיר  

 חבר המועצה ששאל אתהתשובה בכתב ובע״פ צריכה להיות ממוענת עבור  –העיריות 
 . לפיכך הציע להסיר את ההצעההשאילתה במהלך הדיון במועצה, לכן מניחים על השולחן

 מסדר היום.
 

 בעד הסרת ההצעה: חיים ביבס, שלמה פסי, הילה בן אליעזר, שמעון גאוטה, אלי סבח, מויש לוי, 

 און,-נגה כץ רפפורט, שחר מיעמיחי לוי, אור גרינפלד, אלעד שמעונוביץ ,רן שגב, עמיעד טאוב,  

 יוסי אביב ואילן בן סעדון, 

 נגד הסרת ההצעה: אבי אלבז ואיתי אלמוג בר. 

  היום ההצעה הוסרה מסדר 

 אישור תב"רים. 3

 

מ

 ס'

 סה"כ  הגדלה/חדש תקציב מקור  שם מספר
סטטוס 

 תב"ר

   תקציב מעודכן    מאושר התקציב התב"ר תב"ר

1 

הקמת קיר  1063

במגרש טיפוס 

800. 

  4,000,000  2,500,000-  6,500,000 קע"פ
עדכון 

 תקציב 

  
מפעל 

 הפיס
3,308,191  8,691,809  12,000,000  

בביצוע 

 חכ"ל 

    16,000,000  6,191,809  9,808,191   סה"כ    

2 

1075 

כנון וביצוע ת

בריכה פתוחה 

בפארק המים 

 וספורט.

 קע"פ

300,000  830,000  1,130,000 

עדכון 

 תקציב 

    
מפעל 

 הפיס
  

10,770,000  
10,770,000 

בביצוע 

 חכ"ל 

    11,900,000  10,770,000  300,000   סה"כ    

                

 

 לפי הפירוט הבא: 2023מועצת העיר מאשרת הקדמת אמת מידה של מפעל הפיס עד שנת 

הקמת בריכת שחיה נוספת בפארק המים העירוני סך של ו ₪ 5,921236 הקמת קיר טיפוס סך של

10,770,755 ₪  
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3 

1010 
הקמת בריכה 

טיפולית 
 .603במגרש 

משרד 
המדע 

 והספורט 
2,477,679  

-    
עדכון   2,477,679

 תקציב 

  6,522,321  3,522,321  3,000,000 קע"פ    
בביצוע 
 חכ"ל 

    9,000,000  3,522,321  5,477,679   סה"כ    

4 

הקמת  922
מוסדות ציבור 

 במורשת .

רשות 
מקרקעי 

 ישראל 
50,249,914  -

עדכון   27,249,914  23,000,000
 תבר 

    -    -    -      

-  50,249,914   סה"כ    
23,000,000  

27,249,914    

                

5 

הקמת  1080
קונסרבטוריו

ן בשכונת 
 מורשת .

רשות 
מקרקעי 

 ישראל 
23,000,000  

  
23,000,000  

 חדש 

בביצוע   3,000,000  3,000,000    - קע"פ  
 חכ"ל 

    26,000,000  3,000,000  23,000,000   סה"כ    
        

6 1028 

 -הקמת בית
ספר על 

יסודי ממ"ד 
כיתות  24

 908במגרש 
בשכונת 
 מורשת.

מפעל 
הפיס 

/משרד 
 החינוך 

עדכון   27,140,550  3,425,273  23,715,277
 תבר 

    1,126,400    -  1,126,400 קע"פ    

    28,266,950  3,425,273  24,841,677   סה"כ      

7 1081 

שיפוץ אולם 
 בתיכון מור .

משרד 
המדע,הת

רבות 
 והספורט

-    233,266  233,266  

 חדש 

  285,105  285,105   קע"פ    

שיפוץ  
והצטיי
דות 

 האולם 

    518,371  518,371    -   סה"כ      

         
        

8 705 

הקמת 
מוסדות 

ציבור 
בשכונת 

 נופים .

  1,900,000 הלוואה 

-    

עדכון   1,900,000
 תבר 

      -  600,000-  600,000 עמותות     
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    8,330,000  4,670,000-  13,000,000 קע"פ      

-  15,500,000   סה"כ      
5,270,000  10,230,000    

    5,000,000    -  5,000,000 הלוואה     9

  929 

אולם ספורט 
גדול בשכונת 
נופים מגרש 

601. 

משרד 
המדע,הת

רבות 
 והספורט.

עדכון     -  4,800,000-  4,800,000
 תבר 

משרד       
    -  1,200,000-  1,200,000 השיכון

  

    4,670,000  4,170,000  500,000 קע"פ       

-  11,500,000   סה"כ      
1,830,000  9,670,000    

      
  
 
 

        

1
0 976 

הצטיידות 
מוסדות 

גנ"י  -חינוך 
 ספר. -ובתי

עדכון   723,000    -  723,000 הלוואה 
 תבר

    221,447  21,447  200,000 קע"פ       

      
משרד 
להגנת 

 הסביבה 
-    407,494  407,494  

 
השתתפ

ות 
המשרד  
ברכישת 
מדיחי 
כלים  
עבור 

גנ"י  134
. 

    1,351,941  428,941  923,000   סה"כ       

                

                

1
1     

משרד 
ראש 

 הממשלה 
עדכון   2,000,000    2,000,000

 תבר

מרכז מורשת  930  
  13,658,572  1,300,000  12,358,572 קע"פ החשמונאים

מיצג 
אור 
 קולי

    3,689,564    -  3,689,564 רמ"י       

    19,348,136  1,300,000  18,048,136   סה"כ      
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1
2 

1076 

הקמת חניון 
תת קרקעי 

ומרכז 
ירידים 
 במע"ר

15,000,00  35,000,000 קע"פ
עדכון   50,000,000  0

 תבר

            

15,000,00  35,000,000   סה"כ      
0  50,000,000    

                

 אושר פה אחד

 (.צורפו לזימון) 2,3רבעון  – 2021דוחות רבעוניים לשנת .  4

 

 גזבר העירייה הציג את הדוחות והשיב לשלות חברי המועצה 

 

 (.צורף לזימוןשירותי שמירה )  -תיקון חוק עזר .  5

 

 .אושר בכנסת תיקון להוראת השעה ומעתה אין מגבלת תוקף גביה  לאחרונה 

 יחד עם זאת לאור הנחיית משרד הפנים לאשר את תוכנית האבטחה מדי חמש שנים, 

 .מוצע לקבוע מגבלת גביה לחמש שנים 

 .בתעריפי חוק העזר עצמו לא חל שינוי ונשארו זהים לתעריפים הקיימים 

 

 בעד : חיים ביבס, שלמה פסי, הילה בן אליעזר, שמעון גאוטה, אלי סבח, מויש לוי, 

 און,-עמיחי לוי, אור גרינפלד, אלעד שמעונוביץ ,רן שגב, עמיעד טאוב, נגה כץ רפפורט, שחר מי 

 יוסי אביב ואילן בן סעדון, 

 נמנעים : אבי אלבז ואיתי אלמוג בר. 

 אושר 

 

 (.צורף לזימוןאישור הסכם עם עמותת אריאל ). 6

 

 אישור התקשרות עם עמותת בית הכנסת אריאל לצורך בניית בית כנסת על גג ספריית 

 .27, 26חלקות  5816גוש  14בית הספר שבטי ישראל במגרש צ' 

 

 טה, אלי סבח, מויש לוי,;אובעד : חיים ביבס, שלמה פסי, הילה בן אליעזר, שמעון ג 

 און,-פלד, אלעד שמעונוביץ ,רן שגב, עמיעד טאוב, נגה כץ רפפורט, שחר מיעמיחי לוי, אור גרינ  

 יוסי אביב ואילן בן סעדון,  

 נמנעים : אבי אלבז ואיתי אלמוג בר. 

 אושר 

 

 (.צורף לזימון) ארגון גמלאי צה"ל – אישור הסכם עם עמותת צוות. 7

 905ארגון גמלאי צה"ל לצורך הפעלת מועדון קהילתי במגרש  –אישור התקשרות עם עמותת צוות   

 ברעות. 299חלקה  5294גוש 
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 אושר פה אחד 

 

 אישור הארכת כהונת רן איזנברג ואבי כרמלי כחברי דירקטוריון מי מודיעין.. 8

  

 ושר פה אחדא

 

  (.צורפו לזימון )קו"חאישור הילה שפיצר כחברת דירקטוריון סחלבים ועירוני מודיעין . 9

 

 ושר פה אחדא

 

 

 אישור יעקב חומסקי כחבר ועדת תחבורה. .10

  

 ושר פה אחדא

 

 
__6.2.2021_____ 

  אריךת


