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 :על סדר היום

 

 עדכון ראש העיר. .1

 

   .נכון להיום, שלושה חולים מאומתים בפועל 

 87  .מהשוהים בבידוד היו במגע עם חולה מאומת. 57-מהם הגיעו מחו"ל ו 30מבודדים 

 121 מו.החלי 

  השאלות ספרים.  1,200הספרייה חזרה לפעול וכבר ביום הראשון לפתיחה בוצעו 

 .הווטרינר העירוני חזר לקבל קהל 

 .מרכז השירות לתושב ומשרד הפנים חזרו לעבוד 

 .כנ"ל גם שי"ל 

  בהמשך החודש נחזיר את קבלת הקהל ליתר המחלקות כאשר אנחנו ממשיכים לעודד את

 יכר שגם התושבים מרוצים מכך.  המעבר לפניות מקוונות ונ

  .בכל בתי הספר וגני הילדים חודשו הלימודים עם אחוזי הגעה גבוהים 

 יסודיים, דיברנו על המאמץ למניעת התפרצות -זום עם מנהלי בתי הספר העל התקיימה ישיבת

 חוזרת של הנגיף.

 ם בשבוע של מינהל החינוך פועל ביחד עם מנהלי בתי הספר העל יסודיים  לשלב מספר ימי

 לימוד מקוון מהבית ולמידה בקבוצות קטנות בבית הספר. 

  13.7שנת הלימודים בבתי הספר היסודיים ובגני הילדים הוארכה עד לתאריך . 

 יתקיימו קייטנות במתכונת "בית הספר של החופש הגדול", כאשר השנה יגדל  14.7-החל מה

שנה יהיה מגני הילדים ועד כיתה ד' ימים ומנעד הגילאים ה 18-ל 15-מספר ימי הפעילות מ

בבתי  13:00עד  08:00המחיר לקייטנת הבוקר ) )שנה שעברה היה מכיתה א' עד כיתה ג(.

ליום( המחיר הוא בהתאם  ₪ 30שקלים ) 540בגני הילדים( הוא  13:00עד  7:30הספר, 

 לדירוג הסוציואקונומי של העיר.

 כנית "ניצנים" וזה אומר שהסבסוד של השגנו גם החלטה שצהרוני הקיץ יהיו במסגרת ת

הצהרונים לילדי כיתות א'+ב' יימשך. טרם נקבע גובה הסבסוד, כאשר בקיץ יזכו גם הורי הגנים 

לסבסוד )בניגוד לנעשה בשנת הלימודים(. גם כאן גובה הסבסוד נקבע על פי הדירוג 

 הסוציואקונומי של העיר.

 חודש הקרוב. השנה, עקב הקורונה לא יתקיים תיקים יחולקו לשמיניסטים במהלך ה 1,800 -כ

 בעיר כנס המתגייסים לכן החלטנו לחלק את התיקים למתגייסים בבתי הספר. 

 בשבט "יובל"   התקיים ביקורמהחניכים חזרו לפעילות.  70% -תנועות הנוער חזרו לפעול. כ

לוודא שההתנהגות  ילדים ובני נוער חיכו לחזור לתנועה. כולם התנהגו יפה וחבשו מסיכה. צריך

 הזו נמשכת גם כשראש העיר לא מגיע לביקור.
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  לעבור הונחה בשבוע שעבר נפתחו המסעדות ושבו לעבודה כמעט מלאה. את השיטור העירוני

בכל העסקים, לברך את חזרתם לתפקוד מצד אחד ומצד שני להסביר להם על התו הסגול . חלק 

 לא יפעל בעיר! -אות  שבית עסק שלא יעבוד על פי הנחיות משרד הברי

 לקיים את קיבל הנחיה אגף התרבות    שקורא לתושבים לקנות ולבלות קרוב לבית. יצא קמפיין

רוב אירועי הקיץ במתכונת קטנה כאשר האירועים יתקיימו או במרכז המסחרי עצמו או בסמוך 

 אליו ובכך לאפשר לעסקים המקומיים להרוויח מנוכחות התושבים.

 השהייה הממושכת בבתים הביאה לעלייה מדאיגה של מקרי אלימות במשפחה. תקופת הקורונה ו

על פי נתוני המרכז למניעת אלימות באגף לשירותים חברתיים, יש עלייה במספר הפניות של 

תושבים. כאות הזדהות אורגנו שתי מחאות עירוניות: אחת בבניין העירייה ואת השנייה קיימנו 

צא בקמפיין נוסף להעלאת המודעות לשירות שניתן לקבל יצחק רבין. בקרוב נ-431בצומת 

 מהרכז למניעת אלימות במשפחה. 

  חלוקת מזון וקשר עם הקשישים שמטופלים על ידי אגף שירותים חברתיים נעשית על הצד

הטוב ביותר גם בעזרת המתנדבים המדהימים של העיר. עובדי האגף לשירותים חברתיים ואגף 

על קשר רציף עם הקשישים. אני מקווה שבקרוב נוכל להפעיל את  קהילה והמתנדבים שומרים

 מרכזי היום לקשיש. 

  לפחות עד שיהיו הקלות,  ממשיכים את מיזם "פארק בטוח", כאשר בשבועיים האחרונים אנחנו

מקיימים באותם זמנים גם הפעלות שונות כמו יוגה והתעמלות בשיתוף פעולה של רכזת 

הלת אגף הקהילה, זיוה אסא,  שמאפשר לגמלאים לצאת לפארקים הבריאות, מיכל אלימלך ומנ

 לטייל ולעשות ספורט.

  מחלקת הקליטה חזרה לפעילות סדירה עם חידוש לימודי האולפן )עד כה התקיימו לימודים

מתוקשבים(. בתקופת הקורונה המחלקה, בהובלת רוזיטה ברלין, ובהנחיית נוגה כץ 

לים החדשים וסייעה בכל צורך שעלה מהתושבים רפפורט, עבדה באופן רציף מול העו

בשיחות טלפון במהלכן העניקו העובדות תמיכה רגשית לעולים. בין השאר, ניתן סיוע 

 לעולים חדשים שהיו צריכים לפנות לביטוח הלאומי, לקופת החולים ולבנקים.   

 יית הזום, , הפעם דרך אפליקצ11.6ביום חמישי  11-פסטיבל לימודיעין יתקיים זו השנה ה

כך שניתן יהיה להתרווח בסלון הביתי וליהנות מהרצאות של מתנדבים תושבי העיר 

 בשיתוף המרכז הרב תחומי ואגף קהילה 

  )כדורגל: קבוצת הנשים של עירוני מודיעין העפילה לליגה הלאומית )הליגה השנייה בטיבה

 לאחר שהעונה הסתיימה באמצע בגלל הקורונה. 

 צמה מודיעין" עלתה לליגה הארצית )הליגה השלישית בטיבה(. כדורסל: בוגרים "עו

 וקבוצת "נוער עוצמה" קבוצת הנוער עלתה לליגת העל בכדורסל.
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  .3.3.2020ור פרוטוקול ועדת הקצאות מיום ר. אש2

 (באמצעות מערכת הזום 1.4.2020אושר בישיבת מועצה מיום )    

 

 ברחוב רחל אמנו. 17קרקע והמבנה המצויים במגרש צ' א. בקשת עמותת מנדלת הלב להקצאת ה     

ברחוב  17ב. בקשת איגוד גמלאי המשטרה ושב"ס להקצאת הקרקע והמבנה המצויים במגרש צ'      

 לאה אמנו.

ברחוב מרים  15ג. בקשת ארגון נכי צה"ל להקצאת הקרקע והמבנה המצויים המגרש צ'      

 .החשמונאית

 

 אושר פה אחד         

 

 במכבים )צורף לזימון(. 415עם עמותת איל"ן במגרש ה ור הסכם הקצאר. אש3

 באמצעות מערכת הזום( 1.4.2020)אושר בישיבת מועצה מיום     

 

 אושר פה אחד         

 

 באמצעות מערכת הזום( 6.5.2020)אושר בישיבת מועצה מיום תב"ר  וראשר. 2
 

 תב"רסטטוס  סה"כ  הגדלה/חדש תקציב מקור  שם מספר

   תקציב מעודכן    מאושר התקציב התב"ר תב"ר

854 

הקמת 
פארק 

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          

 

 באמצעות מערכת הזום( 6.5.2020בישיבת מועצה מיום  הוצג)דוח רבעוני . 3

 

 והשיב לשאלות חברי המועצה. 2019לשנת  4את הדוח הרבעוני מס'  גגזבר העירייה הצי    
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 העמותה העירונית למתנ"ס מודיעין מכבים רעות.  –סחלבים . 4

 באמצעות מערכת הזום( 6.5.2020)אושר בישיבת מועצה מיום  2019לשנת  דוחות כספיים ורשיא    

 ברלינסקי ושות' –רו"ח ורך  ורשיא    

 המבקר ירון דגן. ישורא    

 

 אושר פה אחד          

 

     

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

 באמצעות מערכת הזום( 6.5.2020שיבת מועצה מיום )אושר בי 2019לשנת  אישור דוחות כספיים    

 ברלינסקי ושות' –אישור רו"ח ורך     

 אישור המבקר ירון דגן.    

 

  אושר פה אחד          

 

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

 באמצעות מערכת הזום( 6.5.2020שר בישיבת מועצה מיום )או 2019לשנת  אישור דוחות כספיים     

 אישור רו"ח ליאון, אורליצקי ושות'.           

 

 אושר פה אחד         

 

 עמותה עירונית לתרבות מודיעין מכבים רעות. –מופעים . 7

 באמצעות מערכת הזום( 6.5.2020)אושר בישיבת מועצה מיום  דוח כספי ודוח מילוליאישור     

 אישור רו"ח סוסובר ושות'    

 אישור המבקר קובי נבון          

 

 

 אושר פה איד         

 

 . החברה הכלכלית לפיתוח מודיעין עיר העתיד בע"מ8 

 באמצעות מערכת הזום( 6.5.2020אושר בישיבת מועצה מיום ) 2019לשנת  אישור דוחות כספיים     

 אישור רו"ח ליאון אורליצקי ושות'     

 

 אושר פה אחד         

      

 

 .באמצעות מערכת הזום( 6.5.2020אושר בישיבת מועצה מיום  אישור זיוי אוטנהיימר כחברת פורום חינוך. 9

 

 אושר פה אחד         
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 (צורפו לזימוןהצעות לסדר שהוגשו ע"י חברי המועצה )

 

 .הצעתו לסדר של אבי אלבז בנושא ביטול גביית היטל/אגרת שמירה א. 

 

והציע במסגרת תקציב פיתוח  ראש העיר התייחס להצעתו של אבי והבהיר כי לא ניתן לתקצב את השמירה    

 להסיר את ההצעה מסדר היום.

 

 בעד ההצעה: אבי אלבז, גילעד ביהרי ואיתי אלמוג בר.     

 , עדי מן,בעד הסרת ההצעה: חיים ביבס, שלמה פסי, הילה בן אליעזר, שמעון גואטה, מויש לוי     

 עמיחי זליג, אלי סבח, גבי אדרי, עמיעד טאוב, נגה כץ רפפורט, אלעד שמעונוביץ,                                

 און.-עדי בן אברהם, ברןך בוחניק ושחר מי                                 

 

    

 ההצעה הוסרה מסדר היום          

 

 איתי אלמוג בר בנושא הקפאת תעריף הארנונה.הצעתם לסדר של גילעד ביהרי וב. 

 

 והבהיר כי תעריפי הארנונה לא יועלו  גילעד ביהרי ואיתי אלמוג ברראש העיר התייחס להצעתו של     

 והציע להסיר את ההצעה מסדר היום.    

 

 בעד ההצעה: אבי אלבז, גילעד ביהרי ואיתי אלמוג בר.     

 שלמה פסי, הילה בן אליעזר, שמעון גואטה, מויש לוי, עדי מן, בעד הסרת ההצעה: חיים ביבס,     

 עמיחי זליג, אלי סבח, גבי אדרי, עמיעד טאוב, נגה כץ רפפורט, אלעד שמעונוביץ,                                

 און.-עדי בן אברהם, ברןך בוחניק ושחר מי                                 

 

 

 רה מסדר היום ההצעה הוס         

 

 הצעתם לסדר של גילעד ביהרי ואיתי אלמוג בר בנושא הקפאת שכר הבכירים בעירייה.ג. 

 

והבהיר כי העירייה תמשיך ותפעל בהתאם  גילעד ביהרי ואיתי אלמוג ברראש העיר התייחס להצעתו של     

 למותר בדין והציע להסיר את ההצעה מסדר היום.

 

 גילעד ביהרי ואיתי אלמוג בר.אבי אלבז,  בעד ההצעה:     

 בעד הסרת ההצעה: חיים ביבס, שלמה פסי, הילה בן אליעזר, שמעון גואטה, מויש לוי, עדי מן,    

 עמיחי זליג, אלי סבח, גבי אדרי, עמיעד טאוב, נגה כץ רפפורט, אלעד שמעונוביץ,                                

 און.-די בן אברהם, ברןך בוחניק ושחר מיע                                 

 

 ההצעה הוסרה מסדר היום               
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 די אבולוציה במערכת החינוך בעיר.הצעתם לסדר של גילעד ביהרי ואיתי אלמוג בר בנושא לימו ד.

והבהיר כי מערכת החינוך בעיר  גילעד ביהרי ואיתי אלמוג ברראש העיר התייחס להצעתו של        

ללא כל התערבות פוליטית והציע למבקשים להיפגש עם ראש מינהל החינוך והציע להסיר  פועלת

 את ההצעה מסדר היום.

 בעד ההצעה: אבי אלבז, גילעד ביהרי ואיתי אלמוג בר.     

 בעד הסרת ההצעה: חיים ביבס, שלמה פסי, הילה בן אליעזר, שמעון גואטה, מויש לוי, עדי מן,      

 עמיחי זליג, אלי סבח, גבי אדרי, עמיעד טאוב, נגה כץ רפפורט, אלעד שמעונוביץ,                                

 און.-עדי בן אברהם, ברןך בוחניק ושחר מי                                 

 ההצעה הוסרה מסדר היום          

 

 (.צורפו לזימון) ים אישור תב"ר. 9

 סטטוס תב"ר סה"כ  דשהגדלה/ח תקציב מקור  שם מספר

   תקציב מעודכן    מאושר התקציב התב"ר תב"ר

930 

מוזיאון 
מורשת 
החשמו

נאים 
מאז 
ועד 

 היום 
משרד ראש 

 הממשלה 
                      

2,000,000  0 2,000,000 

 עדכון תקציב 

  
    

                    
11,733,572  0 11,733,572 

  

         קע"פ    

              

  
  

רשות מקרקעי 
 ישראל 

                      
1,357,757  1,110,318 2,468,075 

  

   סה"כ     
                    

15,091,329  
           

1,110,318  
                             

16,201,647  
  

919 

חידוש 
מבנים  
שיפוץ 
חדרי 

 משרד החינוך  מורים 
                         

300,000  150,000 450,000 

 עדכון תקציב 

  
 קע|"פ  

                         
200,000  0 200,000 

  

   סה"כ     
                         

500,000  
              

150,000  
                                  

650,000  
  

       
 חדאושר פה א         
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 מדיניות קבורה.. 10

 

 והתואמת את  ראש העיר עדכן כי העירייה פועלת בהתאם למדיניות המפורסמת באתר העירייה     

 .כללי משרד הפנים     

 

 שכירויות מבני העירייה בתקופת הקורונה.. 11

 

  ,נותלפטור מתשלום דמי שכירות לחברות הב מחליטה מועצת העירורונה קעקב משבר ה            

    .היו סגורים בתקופה זואשר  ,גני ילדים הפועלים במבני העירייהלמסעדות ול            

 .15/5עד ה  15/3יינתן לחודשיים בין התאריכים ה  לגנ"י הפטור            

 .1.6עד  15.3פטור לשאר העסקים ייתנן בין התאריכים             

 לא גבו תמורה מההורים בתקופה זו. , אשרילדים גנימפעילי הפטור יינתן ל            

 

 בעד:  חיים ביבס, שלמה פסי, הילה בן אליעזר, שמעון גואטה, מויש לוי, עדי מן, עמיחי זליג, גבי אדרי,       

 און, -עמיעד טאוב, נגה כץ רפפורט, אלעד שמעונוביץ, עדי בן אברהם, ברןך בוחניק, שחר מי                

 אבי אלבז, גילעד ביהרי ואיתי אלמוג בר.                

 נמנע: אלי סבח       

 

 אושר          

  

  31.12.2022הארכת תוקף הוראת גביה בחוק עזר היטל שמירה בשנתיים נוספות עד ליום . 12

 עפ"י תקנות משרד הפנים.      

 

 קף היטל השמירה.ראש העיר הציג את הנחיות משרד הפנים לגבי הארכת תו             

 יש להאריך את תוקפו  16.6.2020בחוק העזר מסתיים ביום  מכיוון שתוקף מגבלת הגביה              

 לפיו תוקף   לחוק לתיקון פקודת העיריות 1סעיף  לתיקון   בשנתיים וחצי נוספות . זאת בהתאם             

 ( מעבר 31.12.2022ד ליום ז' בטבת התשפ"ג )וראת השעה לגביית היטל השמירה יוארך עה             

 לתיקון האמור אין שינוי בחוק העזר הקיים              

 .ולאישור משרד הפנים ( בכנסת5הוראת השעה )תיקון מספר נדגיש כי הדבר כפוף לאישור              

 

 וי, עדי מן, עמיחי זליג, אלי סבח, בעד:  חיים ביבס, שלמה פסי, הילה בן אליעזר, שמעון גואטה, מויש ל        

 גבי אדרי, עמיעד טאוב, נגה כץ רפפורט, אלעד שמעונוביץ, עדי בן אברהם, ברןך בוחניק                

 און.-ושחר מי                

 

 נגד: אבי אלבז, גילעד ביהרי ואיתי אלמוג בר.       

 

 אושר          
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 צורף לזימון() 10.5.2020מיום  פרוטוקול ועדת הקצאות. 13

 

 הובהר כי בהתאם להחלטת מועצת העיר בעבר, לפיה התב"ע מהווה את הפרוגרמה,          

 התב"ע הינה הפרוגרמה. –כך גם לגבי מכבים רעות          

 

 

 

 
                                  ______                 ____________________ 
 מנכ"ל העירייה  –יורם כרמון     תאריך    


