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 ן ראש העיר.עדכו. 1

 

 'ג'. ביום -חזרה מדורגת ללימודים: השבוע חודשו הלימודים בבתי הספר היסודיים לכיתות א

 . 74% -ובהמשך השבוע הגיעו כ 64%הראשון הגיעו 

 י"ב, אשר מגיעים לבית הספר על פי מערכת -ביום שלישי הצטרפו גם תלמידי כיתות י"א ו

 עבורם בתקופה זו, כהכנה לבגרויות. מיוחדת, משולבת גם בלמידה מרחוק, שנבנית 

בוחנים איך לאפשר לתלמידי י"ב לחגוג בהתאם למגבלות, את מסיבת סיום הלימודים.         

 36  גנים(. מכיוון שמדובר בגנים  39גני החינוך המיוחד נפתחו אף הם במתכונת מלאה )מתוך

שי הצוות, בימים ראשון עם מספר ילדים קטן בכל גן, הילדים לומדים בקבוצה אחת עם כל אנ

 .14:00ועד השעה  08:00עד חמישי משעה 

 'ו' במתכונת מלאה. -בבתי הספר היסודיים, חזרו ללמוד גם ילדי כיתות החינוך המיוחד א

ו' מגיעים לבית הספר לפי תכנית אישית שתיבנה עבורם בבית -תלמידים משולבים בכיתות ד'

 הספר, זאת בליווי סייעת אישית.

 י"ב חזרו גם הם ללמוד בתחילת השבוע במתכונת -תות החינוך המיוחד בכיתות ז'תלמידי כי

 מלאה.

  .בכל מקרה, הלימודים עברו ללא תקלות מיוחדות 

  העירייה העבירה אמצעי מיגון לבתי הספר ותמשיך לעשות זאת עד לסוף שנת הלימודים. כמו

 ם חומרי ניקיון. כן, העירייה ביצעה ניקיון וחיטוי בכל בתי הספר וסיפקה לכול

  ביום שלישי הגיע לעיר שר החינוך רפי פרץ עם מנהל המחוז. יחד סיירנו בבתי הספר האלה

ועירוני ב' שוחחנו עם תלמידים והתרשמנו מההיערכות המקצועית של צוותי ההוראה בהכנת 

 המערכת מחדש לחזרה ללימודים.

 ילדים בגן(.  18חצאי גנים )עד  ביום ראשון הקרוב יחזרו ילדי הגנים לפעילות במתכונת של

הילדים ילמדו שלושה ימים ברצף ואז הקבוצה השנייה תיכנס ותלמד גם היא שלושה ימים 

ברצף. מינהל חינוך נערך להחזרת ילדי הגנים למסגרות ברמה פרטנית ודאג שאם יש שני אחים 

בהם הם יכולים בגיל גן שניהם יהיו באותם ימים בגן כדי לאפשר להורים שלהם שלושה ימים 

 לצאת לעבודה. 

 .גם מעונות היום המפוקחים ייפתחו ביום ראשון הקרוב 

 .הגננות כבר הכינו את הגן והעירייה סיפקה ותמשיך לספק לצוותי הגן אמצעי ניקיון ומיגון 

  עד לחזרתם של ילדי הגן, אנו מפעילים השבוע שמונה שמרטפיות לילדי עובדי מערכת החינוך

, על 13:30ועד השעה  7:30החינוך בעיר. השמרטפיות פועלות בין השעות  העובדים במוסדות

פי שיבוץ שנקבע על ידי מנהלי בתי הספר. זאת במטרה להקל ולאפשר לעובדי מערכת החינוך 

לעבוד במוסדות החינוך, כאשר גני הילדים עדיין לא חזרו לפעול בארץ. )זאת בנוסף לארבע 

 ת(.השמרטפיות של עובדי מערך הבריאו

  עדכן על היערכות העירייה לקראת הפעלת הצהרונים בבתי הספר )כיתות א+ב(  –צהרונים

 ובגני הילדים.
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  לראש הממשלה ושר החינוך בבקשה לבטל את חופשת ל"ג בעומר לילדי הגנים  הועברהבנוסף

 ובתי הספר ובכך לאפשר רצף לימודי עבורם. 

 תכנית החזרה לשגרה של הממשלה 

 
 

ית החזרה לשגרה, העירייה נערכת להחזיר את הפעילות באופן מלא: הכנת מרכז הספורט בהתאם לתוכנ

 העירוני, היערכות לפתיחת הספריות העירוניות, חזרת החוגים ועוד.

  4נמצאים באשפוז בית,  5תושבי העיר שחולים בנגיף הקורונה.  9עדכון מצב נכון להיום: יש 

 תושבים. 122בנגיף הם חיילים המאושפזים בצבא. בסה"כ חלו 

  כידוע, פעל בעיר מתחם "היבדק וסע". במתחם נבדקו אלפי תושבים והבדיקות אפשרו לנו לזרז

את בדיקות ההחלמה. אחרי כשבועיים המתחם נסגר ונוקה, כיום קופות החולים הן שאחראיות 

 על בדיקות הקורונה ואף חלקן הפעילו עמדת "בדק וסע".

 ואיתו גם הצורך שלנו  20%-גף לשירותים חברתיים גדל בכבעקבות המצב מספר הפונים לא

לסייע להם. עיקר הפונים היו תושבים בני הגיל השלישי ומשפחות על בני משפחה בעלי צרכים 

מיוחדים. מתקבלות גם פניות על אלימות במשפחה אבל לשמחתנו לא היו דברים קיצוניים 

 וכולם טופלו במהירות על ידי עובדות ועובדי האגף.

  חלוקת מזון וקשר עם הקשישים ומטופלי אגף הרווחה נעשית על הצד הטוב ביותר גם בעזרת

המתנדבים המדהימים של העיר. עובדי האגף לשירותים חברתיים ואגף קהילה והמתנדבים 

 שומרים על קשר רציף עם המטופלים ועם האזרחים הוותיקים.
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 כאן עבורם כמעט בכל שעה. בנוסף  טלפון חירום לטובת התושבים הוותיקים ונמצאים הוקם

 קבוצת וואטסאפ בה הם מקבלים הודעות רלוונטיות. נפתחה

  ומעלה וגם תיאום של  60בסיוע עם בעלי המרכולים נקבעו שעות פעילות המיועדות רק לגילאי

 קנייה ומשלוח עבור הגמלאים בעזרת מתנדבים. 

  ,מיישמים בהצלחה את מיזם "פארק בטוח" שמאפשר לגמלאים בנוסף, לפחות עד שיהיו הקלות

 לצאת לפארקים ואפשרו להם לטייל קצת מבלי לחשוש. 

  משבר הקורונה מביא איתו משבר כלכלי משמעותי: המשבר תופס אותנו כאשר אנחנו שנה וחצי

 בלי תקציב מדינה מאושר וזה אומר שכל השלטון המקומי נמצא במחסור תקציבי גדול. 

 בשבועות האחרונים עשרות שעות של דיוני תקציב שנועדו למצוא פתרון לעסקים  מוהתקי

הקטנים והבינוניים עם משרדי האוצר, הפנים ומשרד ראש הממשלה בנושא חבילת ההטבות 

פטור מארנונה  אושרלעסקים, בדגש על פטורים והנחות משמעותיות בנושא הארנונה העסקית. 

 טרה לסייע לעסקים המקומיים להתמודד עם המשבר. לעסקים לשלושה חודשים וזאת במ

 לראש הממשלה ולגורמים הרלוונטיים לקדם כמה שיותר מהר את פתיחת מסעדות  הועברה פניה

ובתי קפה ולא רק במתכונת של איסוף ומשלוחים אלא גם ישיבה במקום בהתאם לכללים ובכך 

 הבקשהר ליהנות מקפה טוב... לאפשר לבעלי העסקים לחזור לפעילות ומצד שני לאפשר לציבו

כוללת גם סיוע נוסף לבעלי העסקים כך שבתקופת זו הרשויות לא ייגבו היטל על הוצאת 

תכנית אסטרטגית  מכינהשולחנות וכסאות למרחב הציבורי הסמוך לבית העסק. בנוסף העירייה 

ם, לסיוע לבעלי העסקים המקומיים. למשל לקיים אירועי קיץ במרכזים המסחריים עצמ

 ולהמשיך את הקמפיין העירוני "קונים קרוב לבית כי יש כאן הכל".

  ובימים אלה מחזירים את  15%-כוח האדם העובד עד ל צומצםעם תחילת המשבר בעירייה

העובדים לפעילות מלאה. חשוב לזכור, כי על פי הנחיית משרד הפנים העובדים לא יצאו 

 לחל"ת, הם היו בבית על חשבון ימי חופשה.

 ככל הניתן למתן שירות באופן מקוון, תושבים מקבלים שירותים עירוניים  ירייה עברההע

להמשיך עם זה גם בשגרה ואף להרחיב את  והכוונהבאמצעות הטלפון או המחשב שלהם 

 השירותים שיינתנו מרחוק.

  מערך הדוברות הקים פלטפורמה חדשה לעדכון התושבים באמצעות ווטסאפ עירוני. נכון להיום

 תושבים והוא הופך להיות כלי מידע חשוב, בטח בשעת חירום.  5,000-בו כ יש

   .העירייה מעדכנת בכל האמצעים הדיגיטליים שלה: פייסבוק, אינסטגרם וכעת גם בטלגרם 

  .שבוע הבא חל חג ל"ג בעומר. העירייה לא תאפשר הדלקת מדורות ברחבי העיר או בסביבתה

נשמור על איכות הסביבה וגם נפחית את הסכנה משריפות.  כך גם נמנע התקהלות לא רצויה, גם

אגב.. התגובות להודעה שפרסמה העירייה היו חיוביות והרבה מהן אף פנו בבקשה להפסיק 

 לחלוטין את המדורות 

  כין תהיחידה לאסטרטגיה  -תקופת המשבר היא גם תקופת למידה על האופן שבו אנו מתנהלים

ות והמהלכים אשר ננקטו ע"י העירייה, להתמודדות עם מסמך מדיניות המסכם את הפעול

 והועבר לחברי המועצההמסמך פורסם  -האתגרים העירוניים בזמן משבר הקורונה  
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  המשבר דרש מיפוי והבנה של הצרכים בשטח, תוך התמודדות עם צמצום משמעותי של כוח 

 אדם והנחיות ממשלה המשתנות באופן תדיר.

רטגי לפעילות לטווח הקרוב ולרחוק, והטמעת מהלכים ושיטות עבודה שנוסו מסמך המלצות אסט יוגש  

 במהלך המשבר וכאלה שיש להטמיע במסגרת ניהול שירותים חכמים.

 

 (.צורף לזימוןאישור תב"ר ). 2
 

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

   תקציב מעודכן    מאושר התקציב התב"ר תב"ר

854 

הקמת 
רק פא

מים 
 קע"פ וספורט 

 
30,000,000  2,100,000 32,100,000 

 הגדלה 

  
  

רשות מקרקעי 
 ישראל 

   
9,023,886    9,023,886 

  

   סה"כ     
 

39,023,886  
           

2,100,000  
       

41,123,886  
  

       
 אושר פה אחד          

 

 (.צורף לזימוןדוח רבעוני ). 3

 

 והשיב לשאלות חברי המועצה. 2019לשנת  4רייה הציד את הדוח הרבעוני מס' גזבר העי    

 

 

 העמותה העירונית למתנ"ס מודיעין מכבים רעות.  –סחלבים . 4

 (.לזימון פוצור) 2019לשנת  אישור דוחות כספיים    

 ברלינסקי ושות' –אישור רו"ח ורך     

 ירון דגן.אישור המבקר     

 

 אחדאושר פה           

 

     

 העמותה העירונית לספורט מודיעין, מכבים, רעות .  -עירוני מודיעין . 5

 )מצ"ב(. 2019לשנת  אישור דוחות כספיים    

 ברלינסקי ושות' –אישור רו"ח ורך     

 ירון דגן.אישור המבקר     

 

  אושר פה אחד          
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 ונכסים מודיעין מכבים רעות בע"מ.    החברה לניהול ופיתוח אזורי תעסוקה  –מינהלת אופק .  6

 (.צורפו לזימון) 2019לשנת  אישור דוחות כספיים     

 אישור רו"ח ליאון, אורליצקי ושות'.           

 

 אושר פה אחד         

 

 עמותה עירונית לתרבות מודיעין מכבים רעות. –מופעים . 7

 (.צורפו לזימון) דוח כספי ודוח מילוליאישור     

 אישור רו"ח סוסובר ושות'    

 

 אושר פה איד         

 

 . החברה הכלכלית לפיתוח מודיעין עיר העתיד בע"מ8 

 (.צורפו לזימון) 2019לשנת  אישור דוחות כספיים     

 אישור רו"ח ליאון אורליצקי ושות'     

 

 אושר פה אחד         

      

 

 אישור זיוי אוטנהיימר כחברת פורום חינוך.. 9

 

 אושר פה אחד         

 

 

 

 

 

 
                                  ______                 ____________________ 
 ה מנכ"ל העיריי –יורם כרמון     תאריך    


