
 

 לשכת המנכ"ל

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

 
 

 

 

 פרוטוקול 

  07.2022 ישיבת מועצה שמן המניין

 11.07.2022מתאריך 

 

 

 נוכחים:

 חיים ביבס -

 הילה בן אליעזר -

 שמעון גואטה -

 מויש לוי -

 עמיחי זליג -

 אור גרינפלד -

 אלי סבח -

 אילן בן סעדון -

 אלעד שמעונוביץ -

 רן שגב -

 נגה רפפורט -

 און-שחר מי -

 יוסי אביבי -

 אבי אלבז -

 גילעד ביהרי -

 

 חסרים:

 שלמה פסי -

 עמיעד טאוב -

 גבי אדרי -

 איתי אלמוג בר -

 

 

 משתתפים:

 יורם כרמון -

 בתיה שוכן -

 זאב גבאיעו"ד  -

 יניב עמוס -

 

 

 

 



 

 לשכת המנכ"ל

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

 
 

 

 

 על סדר היום:

 

 

 עדכון ראש העיר. .1

 שאילתות )צורפו לזימון(. .2

 סקירה. -פתיחת שנת הלימודים  .3

 (.צורפו לזימוןאישור תב"רים ) .4

 (צורף לזימוןן בי"ס ) -אישור מורשה חתימה ח .5

 (.צורף לזימון) 1רבעון  2022עוני לשנת דוח רב .6

 ן נאמנות למשרד סנדרוביץ רינקוב ושות' עורכי דין עבור אכיפה משפטית בנושא גביה.-אישור פתיחת ח .7

 ן נאמנות למשרד י.שפירא ושות' עורכי דין עבור אכיפה משפטית בנושא גביה.-אישור פתיחת ח .8

 אישור שינויים בתבחינים לחלוקת מלגות )מצ"ב(. .9

 (.צורף לזימוןפטור מארנונה מוסד מתנדב ) -אישור פרוטוקול ועדת הנחות  .10

 (.צורף לזימון) 4.7.2022אישור פרוטוקול ועדת הקצאות מיום  .11

 (.צורף לזימוןאישור הסכם הקצאה עם עמותת אקים ישראל ) .12

ת אישור עו"ד טל בן אבי כרשמת נכסים בהתאם לתקנות הרשויות המקומיות )ניהול פנקסי זכויו .13

 .1967-במקרקעין(, תשכ"ז

 לוי כיו"ר דירקטוריון אופק. אישור הארכת כהונת אבישי .14

  .1.8.2022 -בישיבת אוגוסט תתקיים  .15

 שונות. .16

 

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

 

 ם.. הצעתם לסדר של עמיעד טאוב ונגה כץ בנושא קיום צעדת דגלים עירונית ביום ירושליא

 היטל השבחה. -ב. הצדעה לסדר של אילן בן סעדון 

 אירועי השבת. -ג. הצעה לסדר של אבי אלבז 

 פחי מחזור. -ד. הצעה לסדר של גילעד ביהרי 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 לשכת המנכ"ל

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

 
 

 

 . עדכון ראש העיר.1

 

  .שנת הלימודים הסתיימה  עם הפנים לשנת הלימודים תשפ"ג 

 י הספר ובגני הילדים. בבתי הספר העל בימים אלו  מבצעים עבודות שיפוץ ותחזוקה בבת

יסודיים מו"ר ועירוני א' מבצעים שיפוצי עומק. ביתר בתי הספר והגנים יבוצעו עבודות שיבוץ 

 קלות: צביעה, חידוש מבנים ושיפוץ חדרי שירותים והחלפת מזגנים  היכן שנדרש.  

 ו מתקני  כמו כן, חלק מחצרות הגנים ישודרגו, יוחלף חול היכן שנדרש  ויוחלפ

 משחק ישנים.

  במסגרת תכניתM21 ,מקימים עוד מרחבי למידה חדשניים נוספים בבתי הספר: אסיף, דורות  ,

 רעים, קשת וכן, גן תירוש ישודרג ויהפוך לגן חדשני. 

 יצא לדרך מערך קייטנות הקיץ שלנו עם אלפי ילדים וילדות, שנהנים מידי יום ממגוון  1.7 -ב

חווייתיות שמפעילה 'סחלבים'. שלושת השבועות הראשונים הם במסגרת פעילויות חינוכיות ו

-בית הספר של החופש הגדול ולאחר מכן תפעיל סחלבים קייטנות נושאיות אליהן נרשמו כ

 ילדים. 3,500

  בימים הקרובים יחלו בעבודות לבניית בריכת שחיה נוספת בפארק המים והספורט ובניית קיר

 טיפוס אולימפי. 

  כל הכבוד לצוותים שעובדים שם  -תגובות מאוד חיוביות על הפעילות בפארק המים  מתקבלות

 ונותנים למאות המבקרים שמגיעים יום יום חוויה מצוינת.

  לכיוון שכונת נופים.  431נשלמו העבודות להכפלת הנתיבים של שדרות יהודה המכבי מכביש

 העבודות כללו הוספת נתיב נסיעה נוסף וגינון.

 ציבור בעירייה ממשיך את התכנית השנתית לשדרוג הפארקים בעיר. השבוע הושלמו  אגף מבני

 עבודות שדרוג פארק החרגול בעמק בית שאן ופארק ברחוב החסידה שבשכונת הציפורים. 

  .אגף התשתיות החל בביצוע סימון וצביעת כבישים ומעברי חציה בכל רחבי העיר 

 וכן מרחיבים את היציע בשורת ישיבה נוספת.  בימים אלה מחליפים דשא סינטטי באצטדיון

 בנוסף תוקם עמדת שידור, לטובת ערוץ הספורט שמשדר את משחקי הליגה.

  במסגרת המאבק למניעת גניבות הרכבים אגף ביטחון וחירום מציב מחסומים במיקומים

לה עם אסטרטגיים שונים בעיר על ידי ניידות הביטחון והשיטור העירוני ובתיאום ובשיתוף פעו

 משטרת מודיעין. 

  פעילות זו מצטרפת לאכיפה השוטפת שמבצע אגף ביטחון וחירום, הכוללת סיורים יזומים

 ברחבי העיר בדגש על אתרי בנייה. 

   צה"ל ביצע עבודות תיקון בגדר ההיקפית, דבר שעשוי להפחית את בעיית פריצות וגנבות

 הרכבים. 

 ק רחפנים שמהווים כלי חשוב בהפיכת המוקד בשבועות האחרונים התחלנו להפעיל בעיר לה

"למוקד רואה" כמו גם מאפשרים לתת לאגף הביטחון תמונת מצב עדכנית באשר לאירועים 



 

 לשכת המנכ"ל

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

 
 

ביטחוניים, הסדרי תנועה ומשימות יזומות ובכך הם יצטרפו גם למצלמות האבטחה המרושתות 

 ברחבי העיר.

 ופועלות ברחבי העיר הביאו  פעילות הרחפנים יחד עם המצלמות הסטטיות שכבר מוצבות

לעצירת אירועים חריגים כגון: תפיסת בני מיעוטים שניסו להצית אש ובני נוער שנתפסו באמצע 

 מעשה ונדליזם. 

 20-בנוסף, אגף הביטחון וכב"ה פתחו לפני כשבועיים קורס מתנדבי כיבוי אש. מדובר ב 

סייע לתחנת כיבוי האש מתנדבות ומתנדבים, שיוכשרו בתקופה הקרובה במטרה לתגבר ול

 האזורית "איילון לתת מענה מהיר וטוב יותר במקרה של שריפות.

  בשבוע שעבר התקיימה אליפות ישראל בג׳ודו לילדים ונוער. הג׳ודאים של מודיעין מכבים

רעות הגיעו משלושה בתי ספר לג'ודו הפועלים בעיר במסגרת עמותת סחלבים: "מיטב מודיעין", 

 ג'ודו"."סאקורה" ו"דרך ה

מדליות זהב! אשר זיכו אותם בתואר  43מדליות, בהן  122 -הספורטאים גרפו לא פחות מ

היוקרתי "אלופי ישראל בג'ודו". ברור שזה עניין של זמן עד שתהיה לנו מדליה אולימפית 

 בג'ודו.

  .'נבחרת עירוני מודיעין בשחמט העפילה תוך עונה אחת בלבד לליגה א 

 עירוני מודיעין בבדמינטון זכתה במקום ראשון באליפות ישראל עד גיל  אלינה ברגלסון שחקנית

17. 

  ההתאחדות לכדורגל פרסמה את דירוג מועדוני הכדורגל ע"פ פרמטרים שונים. עירוני מודיעין

 מועדונים ברחבי הארץ, דירוג גבוה שהושג תוך שלוש שנים. 252מתוך  15-ממוקמת במקום ה

 הופעה של שלמה ארצי ובהמשך יגיעו לכאן הדג נחש, שירי החלו אירועי הקיץ. תתקיים ה

 מימון, סבא טוביה ועוד עשרות אירועים לכל הגילים שיתקיימו ברחבי העיר.

  מחר נקיים את יריד התעסוקה העירוני הראשון, במתחם הלמידה והעבודה השיתופי

כאשר הדגש יהיה ה"ספייסמוד. היריד מתמקד באוכלוסיית הצעירים והסטודנטים הגרים בעיר, 

על משרות המיועדות לסטודנטים ולבוגרי תואר. לצורך כך, נערך שיתוף פעולה ראשון מסוגו 

עם עסקים וחברות שפועלים בפארק הטכנולוגי ובמרכז עינב שישתתפו ביריד ובהן: תנובה, 

ועוד. גם לשכת התעסוקה המקומית תהיה במקום  CPM ,VPG  NOVOLOG ,קרביץ, 

 וספות המיועדות לקהל היעד. ותציג משרות נ

  מתחם הנוער "ענבה ויליג'" פועל במהלך חודשי הקיץ ומושך אליו מאות בני נוער המגיעים

 בערב במהלך השבוע. 

  ביום שישי האחרון חנכנו מתחם לנוער ברחבת האמפי של המוזיאון. במתחם, שנקרא

ma.comועוד. בין השאר במקום  . עשרות בני נוער נהנו ממתחמי משחק שונים, פינות ישיבה

היו מדריכי נוער ומדריכי מוגנות, של אגף חברה נוער וצעירים ומתנדבי סיירת הורים שהיו שם 

 למען בני הנוער.
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  מינהלת אופק פתחה קו מיוחד ליצירת שיתופי פעולה, עדכונים ומענה ישיר עבור העסקים

ם המקומיים, בחשיפה הפועלים בעיר. מדובר על יוזמה לחיזוק הקשרים ועידוד העסקי

 בפלטפורמות השונות שעומדות לרשות העירייה, באירועי תרבות ועוד. 

  מינהלת אופק, תצא בפרסום תחת הסלוגן "עובדים קרוב לבית" ותייצר בפייסבוק העירוני פינה

 קבועה המרכזת מודעות דרושים בחברות ובעסקים המקומיים השונים. 

 

 

  נפרדים ממנהלות בתי ספר שפורשות

  )במהלך 2010המנהלת הראשונה של בית הספר מאז ספטמבר  -אילנה רוזן )דרכי יהודה .

שנותיה בבית הספר מיתגה את דרכי יהודה כבית ספר איכותי ושמשה מנהיגה קהילתית של בית 

 שנים... 11הספר . וגם אחראית עם בעלה לתרומת אלפי פקעות צבעונים שכיסו את העיר לפני 

 מהמנהלות הוותיקות בעיר היתה הנהלת הראשונה של בית הספר  -צנים( אורלי אבידן )ני

 ניצנים, בשנים האחרונות הובילה את שילוב בי"ס יחד בבית הספר. 

  )היתה מורה  –דוגמה למורה טובה ואיכותית שצמחה כאן אצלנו בעיר  -ענת גדליה )אסיף

 בכרמים, אחר כך סגנית מנהלת ועד השנה שימשה כמנהלת באסיף. 

   )המנהלת הראשונה של נוף הרים. פעלה רבות למיצוב בית הספר  -ליאת הופמן )נוף הרים

 הצומח וסייעה בהקמתו. 

 

 )צורפו לזימון. התשובות חולקו בישיבה(.שאילתות . 2

 

  ראש העיר הקריא את השאילתות שנשאלו ע"י חברי המועצה אבי אלבז וגילעד ביהרי    

  י הדואר בעיר, שכר סגן ראש העיר ומגרשי הספורט בעיר.שירותותשובותיהן בנושא     

     

 

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

 

 א. הצעתם לסדר של עמיעד טאוב ונגה כץ בנושא קיום צעדת דגלים עירונית ביום ירושלים )מצ"ב(.

    

 אושר פה אחד         

 (און עזב את הישיבה-)שחר מי

 

 אילן בן סעדון בנושא היטל השבחהב. הצעתו של 

 

פעלו ופועלות בהתאם להוראות הדין  העירייה והוועדה המקומית הבהיר כיראש העיר התייחס להצעה ו

ובהתאם להחלטות ועדות הערר ופסיקות בתי המשפט. השירות לתושבי העיר בנושא היטל השבחה מונגש 
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פיע בהצעה לסדר תלוי ועומד בפני ועדת הערר המחוזית, ולכן על באופן מלא ומיטבי. המקרה הפרטני המו

 מנת שלא לפגוע בהליך המשפטי, התייחסות הוועדה המקומית תוצג במלואה בפני ועדת הערר.

 לפיכך הציע להסיר את ההצעה מסדר היום.

 

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

 נגה כץ רפפורט.ואלעד שמעונוביץ, רן שגב אור גרינפלד, 

 

 .נגד הסרת ההצעה: אילן בן סעדון, אבי אלבז וגילעד ביהרי

 ההצעה הוסרה מסדר היום         

 

 )אלעד שמעונוביץ עזב את הישיבה(

 

 .אבי אלבז בנושא אירועי שבתג. הצעתו לסדר של 

 

 הציע להסיר את ההצעה מסדר היום.וראש העיר התייחס להצעה 

 

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

 . נגה כץ רפפורטו אור גרינפלד, רן שגב

 

 נגד הסרת ההצעה: אבי אלבז וגילעד ביהרי.

 

 לא הצביע: אילן בן סעדון

 דר היוםההצעה הוסרה מס         
      

 ג. הצעתו לסדר של גילעד ביהרי בנושא פחי מחזור.

 

ראש העיר התייחס להצעה והבהיר כי הדרג המקצועי ימשיך לפעול בהתאם לתוכניות העבודה. 

 לפיכך הציע להסיר את ההצעה מסדר היום.

 

 יש לוי, עמיחי זליג, בעד הסרת ההצעה: חיים ביבס, שלמה פסי, הילה בן אליעזר, שמעון גואטה, אלי סבח, מו

 .רן שגב ונגה כץ רפפורטאור גרינפלד, 

 

 נגד הסרת ההצעה: אבי אלבז וגילעד ביהרי.

 

 לא הצביע: אילן בן סעדון

  

 ההצעה הוסרה מסדר היום        

 

 

 סקירה. -. פתיחת שנת הלימודים 3
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 .. אישור תב"רים4

 

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

   תקציב מעודכן    מאושר התקציב התב"ר "רתב

  

שדרוג 

תשתיות 

בשכונות 

 -הוותיקות 

 ישן מול חדש 

רשות  מקרקעי 

 ישראל 
  25,394,167    

     

25,394,167    

    339,500        משרד הבינוי והשיכון  
          

339,500  
  

    41,134          משרד המדע והספורט   
            

41,134  
 עדכון תקציב 

  5,700,000     קע"פ 946
         

3,200,000  

       

8,900,000  

שדרוג 

פאמפטרק 

במתחם 

 -הספורטק 

רחוב מנחם 

 בגין 

    300,000        עמותות ותרומות   
          

300,000  
  

  31,774,801     סה"כ     
         

3,200,000  

     

34,974,801  
  

              

1022 
תכנון וביצוע 

 6תוספת 

 -כיתות בבית

ספר דרכי 

יהודה מגרש 

שכונת - 612

 אבני חן 

מפעל הפיס /משרד 

 החינוך 
    5,005,086                      -    

       

5,005,086  
 עדכון תקציב 

  

 קע"פ

       100,000  
            

100,000  

          

200,000  
  

              

  5,105,086       סה"כ     
            

100,000  

       

5,205,086  
  

              

901 
ספר -בית

יסודי ממ"ד 

כיתות  24

 603במגרש 

)נוף הרים( 

רחוב יער 

 יתיר 

    -                      300,000        הלוואה 
          

300,000  
 עדכון תקציב 

  16,217,870   מפעל הפיס  
            

118,999  

     

16,336,869  
  

  11,502,426   משרד החינוך   
              

84,412  

     

11,586,838  
  

  28,020,296     סה"כ     
            

203,411  

     

28,223,707  
  

 

 אושר פה אחד
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שם בית 

 הספר
 גזבר העירייה מנהלת חשבונות מנהלת בית ספר

מס' חשבון 

 בנק

שם 

 בנק
 הערות

 תעודת זהות שם פרטי תעודת זהות שם פרטי  
שם 
 פרטי

       תעודת זהות

 צלילים
יעל 

     033191180 אבקסיס
יניב 
   036425650 עמוס

בנק 
 חשבון חדש לאומי

 -צלילים 

חשבון 
 הורים

יעל 
     033191180 אבקסיס

יניב 
   036425650 עמוס

בנק 
 חשבון חדש לאומי

 אסיף

דנה 

 59218834 גלי סהר 33989914 לובינסקי

יניב 

 1696832 036425650 עמוס

בנק 

 לאומי

לגרוע את המנהלת 

היוצאת ענת גדליהו 
ולהוסיף  059732461

את המנהלת הנכנסת  דנה 

 033989914לובינסקי 

 -אסיף 
חשבון 

 הורים

דנה 

 59218834 גלי סהר 33989914 בינסקילו

יניב 

 4417363 036425650 עמוס

בנק 

 לאומי

לגרוע את המנהלת 

היוצאת ענת גדליהו 

ולהוסיף  059732461
את המנהלת הנכנסת  דנה 

 033989914לובינסקי 

 -היובל

חשבון 
 הורים

רונית 
 22865992 רביזדה

הניה 
 58708124 הראל

יניב 
 036425650 עמוס

 

ן בנק, עוזבים שינוי חשבו

את בנק הפועלים 

 ועוברים לבנק לאומי

          

 33299538 ענבל לוי עירוני ה
מיטל 
 36494060 נחתומי

יניב 
 4126769 036425650 עמוס

בנק 
 לאומי

לגרוע את המנהלת 
היוצאת ליאת אפלבאום 

ולהוסיף  024948374

את המנהלת הנכנסת  
 033299538ענבל לוי 

 -עירוני ה 

חשבון 
 33299538 ענבל לוי וריםה

מיטל 
 36494060 נחתומי

יניב 
 4141678 036425650 עמוס

בנק 
 לאומי

לגרוע את המנהלת 
היוצאת ליאת אפלבאום 

ולהוסיף  024948374

את המנהלת הנכנסת  
 033299538ענבל לוי 

 

 אושר פה אחד        
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 . 1רבעון  2022. דוח רבעוני לשנת 6

 ני חברי המועצה והשיב לשאלות החברים.הגזבר הציג את הדוח בפ     

 

 ן נאמנות למשרד סנדרוביץ רינקוב ושות' עורכי דין עבור אכיפה משפטית בנושא -. אישור פתיחת ח7

 גביה.    

 

 אושר פה אחד        

 

 ן נאמנות למשרד י.שפירא ושות' עורכי דין עבור אכיפה משפטית בנושא גביה.-. אישור פתיחת ח8

 

 ר פה אחדאוש        

 

 . אישור שינויים בתבחינים לחלוקת מלגות )צורפו לזימון(.9

 

 אושר פה אחד        

 

 פטור מארנונה מוסד מתנדב )צורף לזימון(. -. אישור פרוטוקול ועדת הנחות 10

 

 חיים ביבס, שלמה פסי, הילה בן אליעזר, שמעון גואטה, אלי סבח, מויש לוי, עמיחי זליג, בעד:      

 אור גרינפלד, רן שגב, נגה כץ רפפורט, אבי אלבז ונגה כץ רפפורט.             

 

 לא השתתף בהצבעה: אילן בן סעדון.     

   אושר       

   

 (.צורף לזימון) 4.7.2022. אישור פרוטוקול ועדת הקצאות מיום 11

  

  195חלקה  5298בגוש  911בקשת עמות אקדם להקצאת הקרקע והמבנה המצויים במגרש        

 לצורך הפעלת מעון טיפולי לאוכלוסייה עם צרכים מיוחדים.       

 

 בעד: חיים ביבס, שלמה פסי, הילה בן אליעזר, שמעון גואטה, אלי סבח, מויש לוי, עמיחי זליג,       

 אור גרינפלד, רן שגב, נגה כץ רפפורט, אבי אלבז ונגה כץ רפפורט.             

 

 בעה: אילן בן סעדון.לא השתתף בהצ     

  אושר       

 

 

 

 

 

 



 

 לשכת המנכ"ל

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

 
 

 לצורך  112חלקה  5816גוש  11במגרש צ' . אישור הסכם הקצאה עם עמותת אקים ישראל 12

 (.צורף לזימון)הפעלת מעון יום ומרכז רב נכותי.     

 

 יג, בעד: חיים ביבס, שלמה פסי, הילה בן אליעזר, שמעון גואטה, אלי סבח, מויש לוי, עמיחי זל      

 אור גרינפלד, רן שגב, נגה כץ רפפורט, אבי אלבז ונגה כץ רפפורט.             

 

 לא השתתף בהצבעה: אילן בן סעדון.     

  אושר       

 

 . אישור עו"ד טל בן אבי כרשמת נכסים בהתאם לתקנות הרשויות המקומיות )ניהול פנקסי 13

 .1967-זכויות במקרקעין(, תשכ"ז      

 

 עד: חיים ביבס, שלמה פסי, הילה בן אליעזר, שמעון גואטה, אלי סבח, מויש לוי, עמיחי זליג, ב      

 אור גרינפלד, רן שגב, נגה כץ רפפורט, אבי אלבז ונגה כץ רפפורט.             

 

 לא השתתף בהצבעה: אילן בן סעדון.     

  אושר       

 

 ריון אופק.. אישור הארכת כהונת אבישי לוי כיו"ר דירקטו14

 

 בעד: חיים ביבס, שלמה פסי, הילה בן אליעזר, שמעון גואטה, אלי סבח, מויש לוי, עמיחי זליג,       

 אור גרינפלד, רן שגב, נגה כץ רפפורט, אבי אלבז ונגה כץ רפפורט.             

 

 לא השתתף בהצבעה: אילן בן סעדון.     

  אושר       
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  פה אחד אושר           
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