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 עדכון ראש העיר. 1

 

 

  תושבים  657תושבים שהחלימו,  127שנמצאו חיובים לנגיף,  תושבים 46נכון להיום יש

 שנמצאים בבידוד.

  .לשמש  המועצה חברי עלעלייה משמעותית במספר התושבים שנמצאים חיוביים לנגיף הקורונה

דוגמה ולהקפיד על שלושה כללי הברזל: מסכה, שמירת מרחק ושמירה על היגיינה גבוהה. רק 

 ף ולהימנע מהגבלות נוספות.כך נצליח למנוע התפשטות הנגי

 על הקפאת אירועי התרבות ואירועי הנוער עד להודעה חדשה, האירועים היחידים הם  הוחלט

הורים וילדים בכיסאות מסומנים בחוץ וכן הפעלות  50שעות סיפור, שיתקיימו במסגרת של עד 

 .  תוך שמירה על הכללים  -איש  50ספורט מצומצמות כמו יוגה וזומבה גם כן עד 

 הפעלת המזרקות בפארק ענבה ובמע"ר בשל הנחיית משרד הבריאות. הופסקה 

 המלצה לקהילות בתי הכנסת לקיים תפילות במרחב הפתוח. במקביל השיטור העירוני  פורסמה

יקיים סיורים בבתי הכנסת לוודא שהמתפללים פועלים בהתאם להנחיות. בית כנסת שלא יפעל 

 בהתאם לנהלים, ייסגר!!

 צמצם את קבלת קהל בעירייה, זאת כחלק מצעדי הזהירות שנועדו למנוע את התפשטות הוחלט ל

הנגיף במקומות ציבוריים. בין השאר, לא יורשו להיכנס לבניין העירייה אורחים ותושבים. 

השירות יינתן באמצעות הטלפון ומענה במיילים. כידוע, העירייה מספקת שירותים דיגיטליים 

הם שירותי אגף הנדסה, תשלומים מקוונים, פניות מקוונות לאגפי רבים עבור התושבים וב

 העירייה ועוד.

  .הקפדה יתר על כך שעובדי העירייה יעטו מסיכה במרחבי העבודה המשותפים 

 האכיפה ונוכחות הפקחים בכל המוקדים הציבוריים ברחבי העיר, כולל בסופי שבוע.  תתוגבר

 טיית מסיכה.דו"חות על אי ע 57בסופ"ש האחרון ניתנו 

  פקחים לסיים הסמכה ייעודית לאכיפת עבירות קורונה.  24במהלך השבוע הנוכחי צפויים

מדובר בהרחבה של הסמכויות שניתנו עד כה רק לשוטרים, על מנת להגביר את האכיפה במרחב 

הציבורי. האכיפה תתחיל ברגע שתאושר חקיקת הרחבת סמכויותיהם של הפקחים בכנסת. 

 קרות בימים הקרובים.אישור שצפוי ל

  קמפיין במטרה להרחיב את ההסברה לציבור תחת הכותרת: יוצאים  ייצאבמהלך שבוע הבא

 מהבית? הקורונה בחוץ!

  אתמול הסתיימה שנת הלימודים תש"ף. זו היתה שנה לא קלה, במהלכה התלמידים שהו

ר. ערכת החינוך חודשיים בבית בלמידה שאף אחד מאתנו לא חזה ולא התמודד עם מצב כזה בעב

 שלנו חזקה ואיכותית. 
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 לכל צוותי ההוראה בבתי הספר ובגני הילדים וכן לתומכי ההוראה, למורות ולמורים,  תודה

ולמנהלות ולמנהלי בתי הספר, הגננות והסייעות על העבודה הלא פשוטה שעשו בשביל הילדים 

 שלנו.

 ם תשפ"א מותאמת לעידן להכין תכנית עבודה לשנת הלימודיהונחתה מינהל חינוך  ראש

הקורונה. התכנית תתייחס פרטנית לכל שכבות הגיל ותכלול הנחיות כיצד לייצר למידה בצל 

הנחיות משרד הבריאות. אני מאמין שהעיר שלנו צריכה להיות מודל ולהוביל את המהלך הזה 

 עם פתיחת שנת הלימודים הבאה. 

 בה בתי ספר וגני הילדים השינוי לא בהר -בתי הספר וגני הילדים של החופש הגדול  החלו

הורגש וזה הודות לכך שאנשי הצוות החינוכי עצמם נרתמו למאמץ והם ממשיכים להיות שם 

 עבור הילדים. 

  :ג' ויותר מ-מתלמידי כיתות א' 85%מילדי הגנים,  90%הרישום בעיר הוא מהגבוהים בארץ-

 רגיש עצמאים ולהישאר בבית.מתלמידי כיתות ד' שזה כבר ילדים גדולים שרוצים לה 50%

  העירייה נערכת 30.7.2020שנת הלימודים תש"ף בגני החינוך המיוחד תסתיים ביום חמישי .

להפעלת גני החופש הגדול עבור ילדי גני החינוך המיוחד לחמישה ימי פעילות נוספים במחיר 

גני החינוך . )בדומה לפעילות ב6.8.2020ועד ליום חמישי  2.8.2020מסובסד מיום ראשון 

 .14.8.2020גני תקשורת יסיימו את שנת הלימודים, כמו בכל שנה, ביום שישי  הרגיל(.

  יח"ד שחזיתו מסחרית.  113בשדרה המרכזית הכולל  256השבוע יצא לשיווק מגרש 

  הגלידריה, כבר נמצא בסידורים  –שלוש מסעדות כבר פועלות בשדרה עצמה. המבנה הרביעי

חה. בנוסף החנות הראשונה ברחוב נפתחה )חנות למוצרים המיועדים האחרונים לקראת הפתי

 לבעלי חיים(.

  ,בתקנות התכנון והבניה אשר יאפשר הקמת קירוי בהובלת ראש העירהשבוע אושר השינוי ,

שקוף על גבי פרגולה. מדובר בהקלה משמעותית לתושבים שכן, תוספת הקירוי השקוף לא 

/או שטחי שירות, בהתאם לתקנות חישוב שטחים, כפי שהיה תחושב במניין השטחים העיקריים ו

 נהוג עד כה. 

  השבוע יחלו עבודות של קק"ל שמטרתן מניעת שריפות ביער מכבים. במסגרת העבודות יבוצעו

פעולות של סניטציה, גיזום, דילול וסילוק גזם ופסולת עץ. העבודות ימשכו כחודש ימים 

 בשיתוף ובהנחיית נציגי כיבוי אש. 

  בתקופה האחרונה ביצע אגף מבני ציבור בעירייה, עבודות שדרוג במגרשי הספורט ברחבי

 העיר. העבודות צביעה מחדש של המשטחים, החלפת סלים  או שערים ועוד.

 אגף שפ"ע לשים סוף לתופעת הגזם על המדרכות. לכן הוחלט לתחום את שעות יצאה הנחיה ל

בצהריים לחצות.  12ערב יום הפינוי בין השעות  הוצאת הגזם, כך שמעתה, ניתן להוציא גזם

תושב אשר לא יוציא בשעות המוגדרות שלפני יום הפינוי, צפוי לקנס על מפגע במרחב 

 הציבורי.

  כל פעם מחדש זה מרשים לראות  -תעודות הוקרה לבני נוער מתנדבים  חולקובשבוע שעבר

 איזה נוער מדהים גדל כאן ומתנדב כאן.
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 ם התרמת הדם עירוני אותו יזם חבר המועצה גבי אדרי ואתם הפקתם החודש התקיים יו

מנות דם וזה הישג מרשים. מנכ"ל מד"א אלי בין הודה  500והובלתם. תושבי העיר תרמו כמעט 

 על המהלך ובהחלט מגיע לכולם פה שאפו.

 

 .השאילתות ותשובותיהן צורפו לזימון() שאילתות. 2

 

 .ותשובותיהן ת שהוגשו ע"י חברת סיעת מודיעין חופשיתראש העיר הקריא את השאילתו     

 

 )צורפו לזימון( הצעות לסדר שהוגשו ע"י חברי המועצה

 

 

 .הקמת מרשם ידועים בציבור בעירייהבנושא: וגילעד ביהרי הצעתו לסדר של איתי אלמוג בר . א

 

 און, אלי סבח, -מן, שחר מיבעד: חיים ביבס, שלמה פסי, שמעון גואטה, מויש לוי, עמיחי זליג, עדי     

 אבי אלבז, גילעד ביהרי ואיתי אלמוג בר.             

 נמנעו: עמיעד טאוב ונגה כץ רפפורט.    

 

  אושר          
 

 .און בנושא הנפקת תעודה משפחה עירונית-הצעתו לסדר של שחר מי. ב

 

 און, אלי סבח, -, עדי מן, שחר מיבעד: חיים ביבס, שלמה פסי, שמעון גואטה, מויש לוי, עמיחי זליג  

 אבי אלבז, גילעד ביהרי ואיתי אלמוג בר.          

 נמנעו: עמיעד טאוב ונגה כץ רפפורט.    

  אושר          
 

 הצעתו לסדר של אבי אלבז בנושא שיפוץ מרכז מסחרי רננים.. ג

 

 דם את הנושא ללא הצלחה לקכי העירייה ניסתה  ועדכןראש העיר התייחס להצעתו של אבי אלבז     

 מול העסקים. בנוסף, הבהיר ראש העיר כי בשל העבודה שאין בעיות בטיחות במקום אין על העירייה     

 להתערב.    

 ראש העיר הציע לאבי אלבז לפעול מול בעלי העסקים במקום.    

 לפיכך, הציע ראש העיר להסיר את ההצעה מסדר היום.    

     

 בי אלבז, גילעד ביהרי ואיתי אלמוג בר.בעד ההצעה: א    

 און, -בעד הסרת ההצעה: חיים ביבס, שלמה פסי, שמעון גואטה, מויש לוי, עמיחי זליג, עדי מן, שחר מי    

 אלי סבח, עמיעד טאוב ונגה כץ רפפורט.    

 

 ההצעה לא אושרה        
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 ת הענישה כלפי רכבים דו גלגליים ממונעים עמיעד טאוב הגבלת השימוש והחמרהצעתו לסדר של . ד

 .וחשמליים    

   

   .עמיעד טאוב הציג הצעה לסדר מעודכנת    

 בנושא.קמפיין הסברה סוכם על ביצוע     

 אושר פה אחד        

 

 אישור מורשה חתימה בי"ס כרמים.. 3

 

 
בית 

 ספר

מנהלת בית 

 הספר

מנהלת 

 חשבונות

גזבר 

 העירייה

נציג ועד 

 הורים

שם  ן בנק-מס' ח

 הבנק

 הערות

 רוזי ברקוביץ כרמים

ת.ז 

037614120 

 

 אלומה מזרחי 

ת.ז 

036759751 

 

 יניב עמוס

ת.ז  

36425650  

 

 409048623 

 

בנק 

 בינלאומי

לגרוע את מנהלת 

החשבונות היוצאת : ליטל 

 כהן שבתאי 

 301341426ת.ז  

 

כרמים 

ועד 

 הורים

 רוזי ברקוביץ

ת.ז 

037614120 

 

 מזרחי אלומה

ת.ז  

036759751 

 

 ציפי איפרגן 

ת.ז  

034492447 

 

409048666 

 

בנק 

 בינלאומי

 

 

 

 אושר פה אחד        

 

 

 אישור הארכת יוסי כץ בדירקטוריון עירוני מודיעין.. 4

 

 אושר פה אחד       

 

 

 אישור אלי סבח בחבר ועדת הנצחה.. 5

 

 אושר פה אחד       
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 (.צורף לזימוןם עמותת אוהל רחל )אישור הסכם הקצאה ע. 6

 

 און, -בעד: חיים ביבס, שלמה פסי, שמעון גואטה, מויש לוי, עמיחי זליג, עדי מן, שחר מי    

 אלי סבח, עמיעד טאוב ונגה כץ רפפורט.            

     

 .נגד: אבי אלבז, גילעד ביהרי ואיתי אלמוג בר    

 

 אושר       

        

   שונות. 7

 

 ר איתי אלמוג בר כחבר דירקטוריון מי מודיעין.אשרו -

 

 אושר פה אחד

 

 

 

 

                                          ________________    ____________________ 

 מנכ"ל העירייה –יורם כרמון       תאריך


