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 עדכון ראש העיר..  1

 

  ים שדיווחנו עליהם ממספר המאומת 80%מאומתים. )ירידה של  864נכון להיום, יש בעיר

שזה אומר  0.6(. אנחנו נמצאים היום סביב מקדם הדבקה 4,900 -בישיבת המועצה הקודמת, כ

 שאנחנו יורדים בקצב טוב מאוד.

  אתמול הוסרו הגבלות התו הירוק וזה ללא ספק מבחן חשוב, אם נצלח אותו בקרוב מאוד נהיה

 עיר כתומה בדרך להבראה.

  :נתוני חיסונים 

 97.8%וס: פל 60גיל 

 91%: 59-20גיל 

 87.4%: 19-12גיל 

 63.7%: 5-11גיל 

  המשמעות היא שמודיעין מכבים רעות ממשיכה להוביל כעיר המחוסנת בישראל.

  חמ"ל הקורונה, בהובלת לטם גל, עדיין עובד במתכונת מלאה. בימים של התחלואה הגבוהה

ים החדשים שאיפשר לנו לגלות מהר שדרגנו את המענה לתושבים על ידי שליחת הודעה למאומת

 מי זקוק לסיוע מהעירייה. 

  .מסלול הרכבת לירושלים נמצא לקראת סיום וביום שישי האחרון בוצעה נסיעת המבחן הראשונה

על פי הלו"ז הרכבת תוכל להיות פעילה כבר בעוד כחודש. יחד עם זאת, יש קושי לרכבת ישראל 

לפני כשבוע הגשנו, יחד עם עיריית ירושלים, מכתב להגיע להסכמי עבודה עם ועד העובדים. 

 התראה בנושא ואם לא נקבל מענה הולם נגיש עתירה לבג"צ. 

  ביום חמישי שעבר נצפו אורות ראשונים בבתים בשכונת מורשת, עם כניסת התושבים הראשונים

 לתושבי השכונה המתאכלסים.  , הצלחה רבהלשכונה

 טוריון, שישמש בית מוסיקלי לילדי העיר. מבנה את אבן הפינה להקמת הקונסרב הונחה

-הקונסרבטוריון החדש יוקם על פני שתי קומות ויכלול חניון תת קרקעי, אולם קונצרטים עם כ

 כיתות ללימודי נגינה, אולפן הקלטות וחדרי מחול ותיאטרון. 20-מקומות ישיבה, כ 250

 בחודש האחרון שדרגנו  -בי העיר בימים אלה  ממשיכים בעבודות לחידוש ולשדרוג פארקים ברח

 פארקים בשכונת אבני חן. 

  בעוד מספר שבועות נצא בפרויקט להתקנת סיבים אופטיים בכל מוסדות החינוך בעיר. המשמעות

מהלך משמעותי שהוא עוד צעד בחזון  -היא מעבר לתקשורת באמצעות סיבים אופטיים מתקדמים 

 ושדרוג השירות לתושב באמצעים טכנולוגיים.  "עיר חכמה" שמטרתו ייעול וחיסכון במשאבים

  חגית לוי, מורה למדעים מאולפנת אורות מודיעין, זכתה בפרס "טראמפ" להוראה איכותית. הפרס

מוענק כאות תודה והוקרה למורות ומורים הפועלים באופן אקטיבי להרחבת מעגל המצוינות בבית 

יך להיות מודל להשראה, ללמידה איכותית ספרם. אנו גאים בזכייתה של חגית ומאחלים לה להמש

 באהבה ובאמונה.
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  עוד גאווה מקומית, עומרי יחיאל, תלמיד על יסודי "יחד" זכה במקום הראשון בחידון התנ"ך

המחוזי, של מחוז ירושלים ומשרד החינוך. עומרי כבר זכה בחידון המחוזי לפני שלוש שנים, וזכה 

 ראת חידון התנ"ך הארצי.בסגנות בשנה שעברה ועתה הוא מתאמן לק

  בשורה משמחת להורים לקטנטנים ולהורים שבדרך: עמותת סחלבים פתחה מרכז חוגים חדש

וייעודי להורים, ילדים, פעוטות ותינוקות בשם 'סחלבים לקטנטנים', המציע חוגים וסדנאות לנשים 

 ות.בהריון ובחופשת לידה, חוגים משותפים להורים וילדים ופעילויות פנאי מגוונ

  האירועים שהיו אמורים להיות בסופ"ש  –סיום הגל החמישי מאפשר להחזיר את אירועי התרבות

 האחרון ומחר נדחו בגלל הגשם אבל אגף תרבות ואירועים כבר מפיק לנו שלל אירועים.

  ,אז נזניק את צעדת העדלאידע 12:00בשעה  11.3האירוע המרכזי יתקיים ביום שישי הבא ,

שנתיים של קורונה, העדלאידע חוזרת ואתם כולכם מוזמנים לצעוד ביחד. המסורתית, אחרי 

 הנושא השנה: שביל ישראל.

 שושן פורים בפארק הדגים עם אירועים לילדים הקטנים ואירוע  18.3-חגיגות פורים ימשיכו גם ב

 נוסף בשדרה עם הופעה של רן דנקר.

  וברחבי העיר  8.3-ינלאומי יחול ביום האישה הב -בחודש מרץ נקיים את אירועי חודש האישה

תהיה חגיגה אמיתית בהובלת המרכז הרב תחומי, מתחם היזמות והלמידה השיתופי ספייסמוד, 

מנהלת אופק, מחלקות הנוער והצעירים באגף חברה נוער וצעירים, מחלקת אזרחים ותיקים באגף 

תר העירייה ולבחור את מוזמנים להיכנס לא –קהילה, מוזיאון מורשת החשמונאים ובית האמנים 

 האירועים שמתאימים לכם.

  והוא הפרויקט  2.4עד  31.3האירוע המרכזי בחודש יתקיים בסוף השבוע האחרון של החודש

הקהילתי "נעים להכיר" במסגרתו עשרות נשים תושבות העיר יזמיות, יפתחו את דלתות בתיהן 

 במגוון הרצאות וסדנאות ללא תשלום. 

  אירועי תרבות במרכזים המסחריים עם מופעים ודוכנים, כאשר במקביל  ויתקיימבחודש אפריל

 נקיים הפנינג אביב לכל המשפחה בגבעת התיתורה עם סדנאות, הפעלות ומופע לילדים. 

  באמצע אפריל יחזור גם "פסטיבל אביב" במרכז העיר בה יציגו אספנים תערוכות פופ נוסטלגיות

 ים.יחד עם הופעות מוזיקליות למשך יומי

  30-עולה שמודיעין מכבים רעות מקום ראשון במיחזור, בהשוואה ל 2020מנתוני הלמ"ס לשנת 

 ערים גדולות בארץ.

 86.5 -עוד מנתוני הלמ"ס עולה כי תוחלת החיים של תושבי העיר עלתה ל. 

  מספר אלמנטים טכנולוגיים לעבודות פינוי האשפה:  התקנו צ'יפים חכמים  הוכנסובמקביל

מנפח המיכל  70%-מיכלי ההנפה הכתומים אשר יזהו מתי המיכל נמצא בתפוסה של כמיוחדים ב

ויזמנו פינוי דיגיטלי. המערכת הזו תהיה מערכת לומדת שתדע לנתח את פרק הזמן הנדרש למלא 

 את המיכל ותייצר שגרת פינויים אוטומטית בהתאם לנתוני הצ'יפים.

זה נמצא פתרון חכם: התקנו על משאיות  באשר למיכלים הנמצאים בחדרי האשפה, גם לנושא

הפינוי מצלמות מיוחדות אשר אומדות את מספר המיכלים המפונים בכל פעם ואת כמות הפסולת 

הנאספת  בכל פינוי וכך, תוכל המערכת באמצעות שימוש בבינה מלאכותית לנתח את הנתונים 
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הפסולת הנאגרת במשאית מידי פינוי הנאספים ולייצר שגרת עבודה שתתאים עצמה לכמויות 

 ותאפשר שגרת עבודה יעילה וטובה.

  ביום שני האחרון זכה אגף טכנולוגיות, מיחשוב ומערכות מידע בעירייה בתחרות מצטייני

בתחום חדשות במערכות ליבה. המערכת שבזכותה זכינו הוא דשבורד  2021המיחשוב לשנת 

 של חיישני מזג האוויר העירוניים.

 לפיו קיבלה 2021שבוע פורסם מדד השקיפות באתרי הרשויות המקומיות לשנת לפני כ ,

 . 100העירייה את הציון 

קריטריונים באתר  109שבי"ל, בחן  -המדד, שבוצע על ידי עמותת שקיפות בינלאומית ישראל

העירייה, בין היתר, תחומים של תכנון ובנייה, רישוי עסקים, מכרזים, תקציב, סביבה, חירום 

 עוד.ו

  המרלוג של תנובה, פתיחת המקום מראה עד כמה מודיעין מכבים רעות היא  נחנךבשבוע שעבר

מקום חשוב ואסטרטגי לחברות הגדולות. בימים אלה שוקדים על הפעלת תחבורה שיתופית 

 לדיירי הפארק הטכנולוגי, דבר שייתן עוד מענה לקידום הפארק.

  פרויקט ייחודי אותו כתבו הוצג בדובאי בתערוכת האקספו -וגם זה היה בשבוע שעבר

התלמידים משלוש ערים: מודיעין מכבים רעות, גוריציה שאיטליה ואוניברסיטה בדובאי, 

שמאפשר לשנות את אופי הלימודים המסורתי ולצאת מכותלי הכיתה ללמידה שונה המנצלת את 

 המרחב העירוני.

יטליה, הציגו התלמידים את חוויותיהם במפגש, בו השתתף נשיא מחוז פריולי ונציה ג'וליה שבא

 מהכנת הפרויקט ומשיתוף המידע והחלפת הרעיונות ליצירת למידה חדשנית ושונה. 

נמשיך להרחיב את הקשר עם החברים מאיטליה במסגרת פרויקט "עיר לומדת" אותו מוביל 

שמש המרכז הרב תחומי, ולהעמיק את השותפות לשיפור הלמידה עבור תלמידים ותושבים ונ

 מודל לערים אחרות בעולם.

 

  (.צורפו לזימון והתשובות חולקו בישיבה)שאילתות . 2

 

 ראש העיר הקריא את השאילתות שנשאלו ע"י חברי המועצה אבי אלבז ואילן בן סעדון

 ותשובותיהן בנושא מניעת העברת שטחים בעתיד ובנושא שיפוץ בניין העירייה.
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 )צורפו לזימון( לסדר היום שהוגשו ע"י חברי מועצההצעות נוספות 

 

 הצעתו לסדר של אילן בן סעדון בנושא הנחות לחיילים. .א

 

ראש העיר התייחס להצעה, סקר את ההטבות שניתנות לחיילים והציע להסיר את ההצעה מסדר היום ולהקים  

ניר, דליה -גלי בר רמון, יניב עמוס,ועדה שתבחן מתן הנחות נוספות לחיילים בחובה. חברי הוועדה: יורם כ

 אוסידון, עמיחי זליג, שמעון גואטה ורן שגב.

 

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

און -שחר מי ה כץ רפפורט,אור גרינפלד, אלעד שמעונוביץ ,רן שגב, עמיעד טאוב, נג

 ויוסי אביב.

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

 

 היום ההצעה הוסרה מסדר
 

 

 3ב. הצעתו לסדר של אבי אלבז בנושא תוואי חלופי לתנועת משאיות בפאתי העיר וביטול כביש 

 נן.המתוכ 

 

 מועצת העיר מסמיכה את חבר המועצה אבי אלבז לטפל בהצעה מול משרד התחבורה. 

 ושר פה אחדא

 

 

 בר בנושא קבורה אזרחית -ג. הצעתו של איתי אלמוג

 

ראש העיר התייחס להצעה והציג את התנהלות מחלקת הדת מול התושבים והמשובים החיוביים שמקבלת  

פיכך מציע ראש העיר להסיר את ההצעה מסדר היום ולהמשיך במתן השירותים המחלקה בנושאיי קבורה. ל

 הניתנים בענייני קבורה

 

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

 טאוב, נגה כץ רפפורט,עמיחי לוי, אור גרינפלד, אלעד שמעונוביץ ,רן שגב, עמיעד  

 און, יוסי אביב ואילן בן סעדון.-שחר מי 

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

  

 היום הצעה הוסרה מסדרה
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  אישור תב"ר. 3
 

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

   תקציב מעודכן    מאושר ציבהתק התב"ר תב"ר

1028 

הקמת 
 -בית

ספר על 
יסודי 
ממ"ד 

24 
כיתות 

במגרש 
908 

בשכונת 
 מורשת.

מפעל הפיס 
/משרד 
 החינוך

 27,140,550   959,459   28,100,009  

 עדכון תב"ר 

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

    29,226,409   959,459   28,266,950    סה"כ     

              

       
 אושר פה אחד 

 

 .(צורפו לזימוןן בי"ס )-אישור מורשי חתימה ח. 4
שם 
בית 
 הספר

 גזבר העירייה חשבונותמנהלת  מנהלת בית ספר

 פלאפון תעודת זהות שם פרטי פלאפון תעודת זהות שם פרטי  
שם 
 פרטי

 תעודת זהות

אבני 
 החושן

מיכל 
 053-3116848 206731945 הודיה עיירי 050-8591166 038776993 חילקו

יניב 
 036425650 עמוס

אבני 
החושן 

ועד  -
 הורים

מיכל 
 053-3116848 206731945 עיירי הודיה 050-8591166 038776993 חילקו

יניב 
 036425650 עמוס

ממ"ד  
דרכי 

 054-2455237 027325380 רחלי קופרמן 052-5310194 056627110 אילנה רוזן יהודה
יניב 

 036425650 עמוס
ממ"ד  

דרכי 
יהודה 

ועד  -
 054-2455237 027325380 רחלי קופרמן 052-5310194 056627110 אילנה רוזן הורים

יניב 
 036425650 עמוס

         

         

  
מנהלת 

 פסגה
 גזבר העיריה מזכירה

מס' חשבון 
 בנק

 הערות שם בנק
  



 

 לשכת המנכ"ל

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

 פסגה
אורנית 

שלזינגר ת.ז 
54650395 

לימור אראל 
ת"ז 

031407265 

יניב עמוס 
036425650  

 הפועלים 582-80241

בבקשה לגרוע 
את ציפורה 
ינקוביץ תז 
051337160  
ולהוסיף את 

אראל לימור 
ת"ז 

031407265   

 

 אושר פה אחד

 

  (.צורף לזימון) 6.2.2022אישור פרוטוקול ועדת הקצאות מיום . 5

 5299בגוש  907בקשת אקדם להקצאת הקרקע, המבנה )למעט משרדי העירייה( המצוי במגרש 

 למתן , לצורך הפעלת מרכז5105מגרש  184חלקה  5299והמקלט המצוי בגוש  185חלקה 

 ירותים לאוכלוסייה על הרצף האוטיסטי ומוגבלויות נוספות לבני משפחותיהם.ש

  

 אושר פה אחד

 

 (.צורף לזימוןאישור הסכם חכירה עם חברת זילברמינץ בקשר למבנה מרפאות בכרמים ). 6

  

 ושר פה אחדא

 מוזיאון מורשת. -אישור הגדלת הסכם התקשרות . 7

  

 פה אחד ושרא

 שונות .9

 

 (4.5.2022)במקום  11.5.2022  - שינוי מועד ישיבות מועצה

 (6.7.2022)במקום  13.7.2022 

 

 אושר פה אחד

 
__2.2023.3_____ 

  אריךת


