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

 

 א. הצעתו של אבי אלבז בנושא ביטול הקמת המרלו"ג על אתר חורבת הנביא זכריה.

 

 ב. הצעתו לסדר של גילעד ביהרי בנושא תחבורה ציבורית בשישי שבת בתוך העיר למרכזי בילוי.

 

 בר בנושא מניעת רעש מאופנועים וכלי רכב בעיר.-תי אלמוגג. הצעתו לסדר של אי

 

 עדכון ראש העיר..  1

 

  חיים לצד הקורונה!  -נכון להיום, יש בעיר כאלף מאומתים 

 .חמ"ל הקורונה ממשיך לתת שירות למאומתים בהתאם לצורך 
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  ,השיטור העירוני משמעותית פעילות  הוגברובעקבות המתיחות הביטחונית בימים האחרונים

ומערך האבטחה העירוני בדגש על הכניסות לערים, מוסדות החינוך והציבור ומרכזי מסחר וכמובן 

 בכל אירועי התרבות המתקיימים בעיר.  

  ביום חמישי שעבר יצאה הרכבת הראשונה מירושלים למודיעין מכבים רעות. זהו אירוע היסטורי

ימים בשבוע וכל  7ף לכך,  הרכבת חזרה לפעול שמשנה את המציאות התחבורתית בעיר. בנוס

 יום עד חצות.

  המחבר בין אזור התעסוקה בפארק הטכנולוגי  20מקטע נוסף בכביש  נחנךביום שישי האחרון

. הכביש מקצר משמעותית את זמן הנסיעה מהשכונות הצפוניות 431לכיוון היציאה לכביש 

ובדי הפארק הטכנולוגי שייהנו מגישה נוחה וכמובן ישמש את ע 431והמערביות של העיר לכביש 

 ומהירה לפארק. גם חובבי הספורט ייהנו משביל אופניים מסודר ממש בקרוב.

 בפני חברי המועצה לאישור פרויקט ייחודי להקמת רובע לסטודנטים וצעירים וקמפוס  הערב יומג

במחירים שפויים חדשני להשכלה גבוהה. הרובע יכלול סוגים שונים של דירות קטנות להשכרה 

ומוגדרים מראש. במסגרת הפרויקט ייבנה גם קמפוס חדשני ללימודים גבוהים וזאת במטרה 

לאפשר לצעירים ולסטודנטים לגור, ללמוד ולחיות חיי קהילה שיתופיים תוססים בשילוב תרבות 

יה ופנאי המותאמים עבורם. הרובע ייבנה במגרש הסמוך לכיכר התחבורה ולבריכה העירונית ויה

 חלק משמעותי שיתחבר למרכז העיר השוקק שהקמנו.

  בעבודות  יחלובימים אלה ממשיכים בעבודות לחידוש ולשדרוג פארקים ברחבי העיר. בקרוב

 (. 108לשדרוג הפארק בשדרות עמק האלה )מול בניין 

  לפני כשלושה שבועות הוענקה לעיר אות הרשות המצטיינת בגיוס לצה"ל ובמיצוי קצונה לבנים

, 2000לבנות. העיר נמצאת בצמרת בכל הפרמטרים של גיוס לצה"ל. על פי נתוני ילידי שנתון ו

. מקום ראשון בשיעור הגיוס בקרב 88.1%במקום הראשון בשיעורי הגיוס בקרב גברים עם  העיר

 . 82%הנשים, עם 

מוכיחים לראות את נתוני הגיוס לצה"ל ולקבל את האות בשם התושבים. אלו נתונים ה גאווה רבה

שבמודיעין מכבים רעות יש בנות ובני נוער ערכיים, תורמים ומתנדבים וזה הודות לחינוך הערכי 

 שהם מקבלים בבית יחד עם ההשקעה במערכת החינוך העירונית.

  עוד שני סניפים לתנועות הנוער בני עקיבא, הראשון סניף רע"מ בשכונת משואה,  נחנכוהחודש

 ביותר מבין סניפי תנועת בני עקיבא בעיר. והשני נחנך בשכונת נופים.שהוא הסניף הוותיק והגדול 

  בנות ובני נוער מלגה  לזכרו של משה שכטר. התלמידים קיבלו את  20  -ל הוענקובשבוע שעבר

 המלגה על תרומה לקהילה לצד הצטיינות בלימודים.

 וטיקה ניצחון כפול ברובוטיקה לאורט עירוני ד' בתחרות הגמר הארצית של הרובFLL כאשר .

 ט'. -אורט זכה בשני גביעים מרשימים של שתי נבחרות שייצגו את בית הספר משכבות כיתה ז' ו

  זה לא ההישג היחיד של אורט החודש, התלמיד עומר אריאן זכה במקום הראשון בתחרות מדענים

ומפתחים צעירים בישראל, תחרות הנחשבת ליוקרתית מאוד בה משתתפים מיטב המוחות 

 צעירים. ה
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  הבית להורים וילדיהם של עמותת "ניצן הורים", מרכז ייחודי אשר נותן מענה  נחנךהשבוע

להורים המתמודדים עם מגוון אתגרים בחיי המשפחה. ביחד עם טובה סגול, מייסדת אגודת ניצן 

הורים, חברי האגודה וכל השותפים להקמה והפעלה של המרכז הקהילתי החשוב אנו מסייעים 

 ות רבות בעיר בהתמודדויות ובאתגרי החיים.למשפח

  שחקני קבוצת הכדורגל שלנו 'עירוני מודיעין' עשו בשישי שעבר היסטוריה ועלו לליגה א'. אחרי

. כל הכבוד לשחקנים ולמאמן, שי מאור, על עונה 2:0שניצחו את 'מכבי עירוני נתיבות' בתוצאה 

סבח, שהאמין כל הדרך שאפשר לעלות לליגה  מדהימה ותודה מיוחדת ליו"ר עירוני מודיעין, אלי

 א'.

  התרבות חוזרת לעיר!!! הערב נפגש בפתיחת אירועי האביב שיתקיימו בשדרה. מגוון הרכבים

יוקרן מופע אורקולי מרהיב ומיוחד  20:30מוזיקליים, דוכני מתנות לחג ואמני רחוב. בשעה 

 לאביב, ויוקרן בסבבים. האירועים יתקיימו  הערב ומחר. 

  בשדרה. הפסטיבל ייפתח במיצג  18-20.4במהלך חול המועד פסח יתקיים פסטיבל האביב

אורקולי חדש ברחבת המוזיאון המתאר את המסע של עם ישראל ביציאתו ממצרים ועד לארץ 

יתקיים יריד "היו זמנים" ובו דוכני אספנים עתיקות  19-20.4המובטחת. בחול המועד בתאריכים 

 ומופעים ברוח התקופה. ואומניות ופעילויות

  ייחתמו אירועי הפסח בחגיגת מימונה במרכז העיר.  21:00במוצאי החג השני בשעה 

  התרבות חוזרת גם במרכזי המסחר השכונתיים תחת השם "מבלים במרכז" מתוך רצון לקרב את

התושבים לעסקים המקומיים. בשבוע שעבר האירועים נערכו במודיעין סנטר ובקאנטרי סנטר, 

אירועים דומים במרכז רננים במכבים, במרכז מרל"ז ובפארק ברחוב  יתקיימור וביום שישי מח

 יער יתיר בשכונת נופים.

  בהצלחה  אירועי חודש האישה עם האירוע המרכזי "נעים להכיר"  סוכמובסופ"ש האחרון

אות במסגרתו עשרות נשים תושבות העיר יזמיות, פתחו את דלתות בתיהן במגוון הרצאות וסדנ

 ללא תשלום. 

  הפנינג אביב לכל המשפחה בגבעת התיתורה עם סדנאות, הפעלות ומופע  יתקייםביום שבת הקרוב

 מוזמנים להגיע.  –לילדים 

  צעדת מודיעין: מאות משפחות, פעילויות והרבה ירוק  התקיימהשבת שעברה אחרי החורף הגשום

 של צמיחה.

  זה התחיל בבוקר כאשר הגולנצ'יקים הגיעו לגני לוחמי חטיבת גולני התארחו בעירבשבוע שעבר .

הילדים, נפגשו עם תיכוניסטים, ואכלו ארוחת בוקר עם הגמלאים, נמשך במרוץ גולני והסתיים 

המון פידבקים על היום הזה מהורים ומהחיילים  התקבלובהופעה של איתי לוי בפארק ענבה. 

 היה מאוד מוצלח. –עצמם 

  תיכון מו"ר. זה היה ערב בו התאחדו מנהלי בתי הספר וצוותי חינוך  שנים להקמת 30השבוע ציינו

בעבר ובהווה, בוגרי בית הספר מאז שהוקם, תלמידי בית הספר והורים. תיכון מו"ר מוביל בזכאות 

 לבגרות, בהצטיינות על הישגים לימודיים ובגיוס משמעותי לצה"ל ולקצונה.
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 שולבו במערכת החינוך. מחלקת הקליטה  מספר משפחות מאוקראינה הגיעו לעיר. הילדים

 והקהילה בעיר מעניקים להם את מה שנדרש.

  ארגזים  300-הרוח המודיעינית כאשר יותר מ שוב באה לידי ביטויעם פרוץ המלחמה באוקראינה

 נארזו בתום מבצע התרמות שערכה העירייה יחד עם הסוכנות ומרכז השלטון המקומי.

 ים והתקיימו שלל פעילויות ברחבי העיר: מבצע איסוף תרומות צוין יום המעשים הטוב 29.3-ב

שיער, אגף חברה נוער וצעירים קיים אירועים בשדרת מרכז העיר, הפנינג משפחות בפארק עמק 

האלה ועוד פעילויות בהובלת האגף לשירותים חברתיים לאזרחים הוותיקים, ניצולי השואה, 

 עוד.אנשים עם צרכים מיוחדים ובני משפחותיהם ו

  מספר אירועים בנושא זה, אחד המשמעותיים בהם  ימוקיהתיום האוטיסט הבינ"ל.  צויןהשבוע

תכנית פורצת דרך לגיוס מלא, ולא התנדבותי, של  -היה ערב חשיפה לתכנית הארצית "תתקדמו" 

צעירים וצעירות על הרצף האוטיסטי.  אין  ספק שגם התכנית החשובה לגיוס לצה"ל, היא עוד 

 רך בשילוב ובעצמאות של התושבים והתושבות שלנו הנמצאים על הרצף האוטיסטי.אבן ד

  לפני מספר שבועות התחלנו בתכנית לשדרוג מערכות הרמזורים בעיר וחיברנו אותם למערכת

הפעלה חכמה, שתהיה תחת שליטה ובקרה של העירייה כחלק ממודל "עיר חכמה". המערכת 

חשמל העירונית ומקבלת התראות בזמן אמת על תקלות נמצאת תחת שליטה ובקרה של מחלקת ה

 ברמזורים ומאפשרת היערכות מוקדמת לטיפול בעומסי התנועה במהלך אירועים עירוניים.

  טופס מקוון לקבלת אישור לטאבו, שמשפר את השירות לתושבים ומקצר את זמן  הושקלאחרונה

הסלולר אחר התקדמות הטיפול בבקשה. למעשה מדובר בתהליך שיאפשר לתושב לעקוב מ

 הטיפול בבקשה, ללא צורך בהגעה פיזית למשרדי העירייה וללא עלות נוספת.

  ביוזמה חדשה של העירייה, מנהלת אופק והעסקים המקומיים יצאו יחד בפרסומים לעידוד

התעסוקה בעיר שיתמקדו בעיקר בזירת הדיגיטל העירונית תחת הסלוגן "עובדים קרוב לבית". 

 נאמרהמשך לסיורים  במרכזים המסחריים ובעסקים בפארק הטכנולוגי ושם המהלך נולד ב

שהעסקים מחפשים עובדים למשרות מכל הסוגים, החל מסטודנטים ועד מתכנתים.מידי יום חמישי 

העירייה תפרסם פוסט עם רשימות דרושים כאשר גם החברות יגיבו ויעלו מודעות דרושים משלהן 

יש דרישה לעבודה בעיר ויש גם לא מעט הצעות  –שונים שיצאו ממה שלמדנו בשני הפוסטים הרא

 עבודה טובות. 

  השבוע נחנך "רדיו מודיעין" בהובלתו של חבר המועצה עמיעד טאוב. למיזם הצטרפו עשרות

שדרנים, כולם תושבות ותושבי העיר, אשר ישדרו מגוון רחב של תוכניות שידור העוסקות 

תחומי חברה, רווחה, בריאות, צעירים ונוער, תרבות ועוד. בנושאים החשובים לנו, התושבים ב

 אני מאחל לכל העוסקים במלאכת השידור הצלחה רבה.

  עמוד התווך של העירייה הם ללא  -הבוקר התקיים מפגש עם הפורשות והפורשים של העירייה

דאג תהעירייה ספק הפורשות והפורשים שלנו! אלו שבמשך שנים העירייה הייתה ביתם הראשון. 

לתנאי הפרישה שלהם ולכך שיקבלו את כל הזכויות המגיעות להם. תמיד נחבק אותם כחלק 

 ממשפחת עיריית מודיעין מכבים רעות.
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  העירייה שנים של עבודה מאומצת כמנהלת רשת הספריות.  26נפרדים היום מאוה רוכמן, אחרי

הייתה ללא ספק המגדלור  ליהנות ממפעל חייך. אוה הזכותבשם כל תושבי העיר על מודה לאוה 

 שהזכיר לנו שגם בעידן הפייסבוק, האינסטגרם והווטסאפ, אנחנו עדיין "עם הספר".

אוה יכולה להביט לאחור על הפעילות הענפה שלה בעיר ובהחלט להיות גאה בעשייתך הברוכה: 

ת הקמת מערכת ספריות ציבוריות מפוארת עם שלוש ספריות עירוניות ועוד עשרות ספריות בי

 ספריות, אשר בכולן נמצא חלק ממך.

 

 (.צורפו לזימון והתשובות חולקו בישיבה)שאילתות . 2

 

 בר-איתי אלמוגראש העיר הקריא את השאילתות שנשאלו ע"י חברי המועצה אבי אלבז ו 

 מסירת גנ"י ומעונות לעמותות דתיות בחוסר שקיפות ובניגוד לנוהלותשובותיהן בנושא מ

 מחזור בקבוקי שתיה העיר.צאות ובנושא קה

 

 

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

 

 .אבי אלבז בנושא ביטול הקמת מרלו"ג חדש על אתר חורבת הנביא זכריההצעתו לסדר של  .א

 

שבוצעו בו לאחר  הצעה והבהיר כי מדובר במגרש פרטי, ששוחרר ע"י רשות העתיקותראש העיר התייחס ל 

 חפירות הצלה כנדרש. יחד עם זאת, ייבדק מה ניתן לשמר במקום.

 לפיכך, הציע ראש העיר להסיר את ההצעה מסדר היום 

 

אלעד שמעונוביץ אטה, אלי סבח, מויש לוי, עמיחי לוי, ובעד הסרת ההצעה: חיים ביבס, שלמה פסי, שמעון ג 

 און ויוסי אביב.-חר מישרן שגב, עמיעד טאוב, נגה כץ רפפורט, 

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

  

 היום הצעה הוסרה מסדרה
 

 שבת בתוך העיר למרכזי בילוי-תחבורה ציבורית בשישי גילעד ביהרי בנושא . הצעתו של ב

 

 את גילעד לטפל בנושא מול שרת סמיךציע להסיר את ההצעה מסדר היום ולהה ,ראש העיר התייחס להצעה 

 התחבורה.

 

בעד הסרת ההצעה: חיים ביבס, שלמה פסי, שמעון גואטה, אלי סבח, מויש לוי, עמיחי לוי, אלעד שמעונוביץ  

 און ויוסי אביב.-רן שגב, עמיעד טאוב, נגה כץ רפפורט, שחר מי

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

 היום ההצעה הוסרה מסדר
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 בר בנושא מניעת רעש מאופנועים וכלי רכב בעיר-למוגאגילעד איתי הצעתו של  .ב

 

 אש העיר התייחס להצעה, הבהיר כי אין משמעות להצבת מצלמות וגלאים למניעת הרעש. לפיכך, ר

 הציע להסיר את ההצעה מסדר היום. 

 

יבס, שלמה פסי, שמעון גואטה, אלי סבח, מויש לוי, עמיחי לוי, אלעד שמעונוביץ בעד הסרת ההצעה: חיים ב 

 און ויוסי אביב.-רן שגב, עמיעד טאוב, נגה כץ רפפורט, שחר מי

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

  

 היום ההצעה הוסרה מסדר

 

 .אישור תב"רים. 3

 

מס
' 

מספ
סטטוס  סה"כ  הגדלה/חדש תקציב מקור  שם ר

 תב"ר
תב"

תקציב    מאושר התקציב התב"ר ר
   מעודכן 

1 

הנגשה   
טכנולגיה 

פרטנית 
 -בבית
ספר 

יסודי 
ועל 

 יסודי 

משרד 
 עדכון תב"ר   1,147,061  397,061  750,000 החינוך

105
עבור שנת   697,061    -  300,000 קע"פ 7

 תשפ"ב 

    1,844,122  397,061  1,050,000   סה"כ     

                

        

2 

  

פיתוח 
בית 

 עלמין 

 עדכון תב"ר   259,981    -  259,981 משלמים 

  24,420,800  928,000  23,492,800 קע"פ 857
השתתפות 

מטה בנימין 
בעבודות 

פיתוח והכנת 
 קברים 

    24,680,781  928,000  23,752,781   סה"כ       

                

        

תכנון    3
והקמת 

משרד 
 עדכון תב"ר   2,832,000    -  2,832,000 השיכון 
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786 

תחבורה 
ומים : 
מחלף 

431/180 

רשות 
מקרקעי 

 ישראל
פיתוח נופי   2,319,517  1,913,076  406,441

 במחלף

    5,151,517  1,913,076  3,238,441   סה"כ     

                

        
 

 אושר פה אחד

 

 (.צורף לזימון) 2020בדצמבר  31דוח כספי מבוקר ליום . 4

 

 

 הצגת הפרויקט. -קמפוס ומגורי סטודנטים וצעירים . 5

 

 .מועצת העיר מאשרת עקרונית את קידום הפרויקט 

  

 ושר פה אחדא

 

 הוספת הגדרה והתאמת תחולה -אישור תיקון חוקי עזר היטלי פיתוח )סלילה תיעול ושצ"פ( . 6

 (.צורף לזימון) 

  

 ושר פה אחדא

 

 (.צורף לזימון) העמדת רכב וחנייתו -תיקון חוק עזר חניה . 7

  

 ושר פה אחדא

 

 (.צורף לזימוןאה עם עמותת בית הכנסת אחדות )אישור הסכם הקצ. 8

 

 בעד:  חיים ביבס, שלמה פסי, שמעון גואטה, אלי סבח, עמיחי לוי, אלעד שמעונוביץ רן שגב, עמיעד טאוב, 

 און ויוסי אביב.-נגה כץ רפפורט, שחר מי 

 נמנעים:  אבי אלבז, גילעד ביהרי ואיתי אלמוג בר. 

 מויש לוילא השתתף:  

 ושרא

 

 (.צורף לזימון) 20.3.2022אישור פרוטוקול ועדת הקצאות מיום . 9

 

 לביטול הליך ההקצאה 20.3.2022חברי מועצת העיר מאמצים את המלצת ועדת הקצאות מיום  

 ,31חלק מחלקה  5957את הפעלת מבנה בית הכנסת )הספרדי( המצוי בגוש בשלב זה ומאשרים 

  באמצעות העירייה., 608מגרש  
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 אושר פה אחד
 )למעט עמיעד טאוב ונגה כץ רפפורט שלא השתתפו בהצבעה( 

  

  (.צורף לזימון) 22.3.2022אישור פרוטוקול ועדת הנצחה מיום . 10

 ושר פה אחדא

 

  (.ו לזימוןצורפ אישור חגית שחר כחברת דירקטוריון אופק )קו"ח. 11

 

 ושר פה אחדא

 

  אישור שרה זיכרמן כחברה בפורום איכות הסביבה.. 12

 ושר פה אחדא

 

 נסיעת משלחת ראש העיר לטקס יום השואה בבניה לוקה -שונות . 13

 .25-28.4.2022בתאריכים 

  

 ושר פה אחדא

 

 

 
__2.2027.4_____ 

  אריךת


