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 . עדכון ראש העיר.1

 

 .התייחסות לתכנית של משרד הפנים להעלאת הארנונה 

 חודש אוגוסט עם תוכנית מופעים מגוונת של הדג  חלהחודש הראשון של הקיץ והיום ה הסתיים

 ולנוע ועוד מגוון של הופעות לילדים. נחש, שירי מימון, סרטים בפארק הק

  אבן הפינה להקמת מתחם קירות טיפוס אולימפיים ובריכת שחייה חיצונית  הונחהבשבוע שעבר

 בפארק המים והספורט. 

  בימים אלה נשלמות העבודות לפתיחת מחלף הכניסה לשכונת נופים מכיוון מרכז עינב ובכלל זה

 החיבור למרכז עינב בסמוך לתחנת הדלק מיקה. פתיחת העלייה למחלף מכיוון תל אביב ו

  יחל הרחבת הכניסה לשכונת נופים מכיוון רחוב יהודה המכבי. בשבוע הבא  הושלמהבמקביל

 ריבוד וסימון כבישי כל השכונה.

 .)פועלים להפעלת צומת הכניסה הראשי של שכונת מורשת )יהודה המכבי/פז 

 חכמות ברחבי העיר. במסגרת שלב ב' של  בימים אלה  פועלים להתקנת עוד סככות המתנה

 תחנות נוספות. 30 -הפרויקט יותקנו כ

  ממשיכים לשדרג פארקים ברחבי העיר: בפארק הדגים הותקנו מתקני כושר ובהמשך נשדרג גם

את מתקני המשחקים, שדרגנו את מתחם כושר בטבע במעלה המור וברחוב האירוסים. ממש 

 לה )ליד דורות( ואת פארק הפיראטים ברחוב נחל צלמון.בקרוב נרענן את הפארקים בעמק החו

  טיפולי בספטמבר. זהו מרכז ראשון המוקם בעיר -נערכים לפתיחת מרכז יום ותעסוקה סיעודי

המרכז יהווה המיועד לצעירים ובוגרים עם נכויות פיזיות ו/או התפתחותיות בינוניות וקשות. 

פולי וסיעודי כולל תמיכות מרובות כגון: מקום חברתי, תעסוקתי לתושבים וייתן מענה טי

 פיזיותרפיה, ריפוי בעיסוק, גינון טיפולי, אומנות משקמת ועוד. 

 צורך להרחבת בה עלה העם מאיר שפיגלר, מנכ"ל המוסד לביטוח לאומי,  פגישה התקיימה

 שירותי הביטוח הלאומי הניתנים לתושבי העיר.

את פעילות הסניף הקיים בעיר כך שיפעל כסניף  בפגישה סוכם, כי המוסד לביטוח לאומי ירחיב

ראשי בו יינתנו כלל השירותים כמו גם שירותים דיגיטליים. הרחבת הסניף תאפשר לתושבי 

העיר והסביבה לקבל שירותים מלאים, כאן בעיר ולא להגיע לסניפים בערים אחרות. נמשיך 

בל אותם מרחוק באופן לפעול להרחבת כלל השירותים הניתנים לתושבי העיר ולאפשר לק

 דיגיטלי או קרוב לבית.

  פיילוט בשיתוף עם מנהלת אופק של הפעלת מערך השאטלים עבור עובדי  החללפני כחודשיים

הפארק הטכנולוגי. בעקבות הצלחת הפיילוט עשינו, יחד עם החברות, שיפורים והתאמות וניכר 

יעה עובר בבניין העירייה , שיש שביעות רצון משירות השאטלים לפארק וממנו. מסלול הנס

 תחנת פאתי מודיעין ונקודות מרכזיות בפארק הטכנולוגי והפוך בחזרה. 
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 בישיבה(. החולק הלזימון. התשוב ה)צורפה שאילת. 2

 

 מאגר תשובותה בנושא ע"י חבר המועצה אבי אלבז וה שנשאלה ראש העיר הקריא את השאילת 

 גנטי לכלבים. 

     

 

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

 

 .הצעתו של גילעד ביהרי בנושא מדיחי כלים בכל המוסדות בהם מתקיים צהרוןא.      

 

 התייחס להצעה והבהיר שרק לאחר הסדרת נושא הסייעות ניתן יהיה לדון בהצעה. ראש העיר         

 .לפיכך, הציע להסיר את ההצעה מסדר היום        

 

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

 ויוסי אביבי. נגה כץ רפפורט, עמיעד טאוב, רן שגבאלעד שמעונוביץ, אור גרינפלד,  

 

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

 

 ההצעה הוסרה מסדר היום        

 

 הצעתו של אבי  אלבז בנושא התנגדות לייקור הארנונה.ב.       

 

 ראש העיר התייחס להצעה והציע להסיר את ההצעה מסדר היום.        

 

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

 ויוסי אביבי. כץ רפפורטנגה , עמיעד טאוב, רן שגבאלעד שמעונוביץ, אור גרינפלד,    

 

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

 

 ההצעה הוסרה מסדר היום        
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 . אישור תב"ר 3

 

מס
' 

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

   תקציב מעודכן    מאושר התקציב התב"ר תב"ר

                

1 

1066 
רכישת 
פחים 

 כתומים 

 קע"פ 
        
480,169  

                
119,831  

                 
 עדכון תקציב   600,000

תאגיד   
 תמיר 

        
509,831                          -                     

509,831    

              

           סה"כ     
990,000  

                
119,831  

              
1,109,831    

 אושר פה אחד                

 

 ן בי"ס-. אישור מורשה חתימה ח4

 

שם בית 

 גזבר העיריה מנהלת חשבונות מנהל/ת בית ספר הספר

נציג 
ועד 

 הורים

מס' חשבון 

 הערות שם בנק בנק

 חופים

טלי שילטון 

038983805 

אילנית מלכה ת.ז 

034024042 

ניב עמוס י

 לאומי  17330082    036425650

יש לגרוע את איריס דורי ת.ז 
ולהוסיף את  022282750

אילנית מלכה ת.ז 

034024042  

 -חופים 

ועד 

 הורים

טלי שילטון 

038983805 

אילנית מלכה ת.ז 

034024042 

יניב עמוס 

 לאומי  17370066    036425650

יש לגרוע את איריס דורי ת.ז 
להוסיף את ו 022282750

אילנית מלכה ת.ז 

034024042  

 נוף הרים
ליאת הופמן 

066434580 

גבריאלה אוליאל 

ת.ז 
317421972 

יניב עמוס 
036425650    10310032 

 10לאומי 
 680סניף 

יש לגרוע את אילנית מלכה 

ולהוסיף את  034024042ת.ז 

גבריאלה אוליאל ת.ז 
317421972 

נוף הרים 
ועד  -

 הורים

ן ליאת הופמ

066434580 

גבריאלה אוליאל 
ת.ז 

317421972 

יניב עמוס 

036425650    10360012 

 10לאומי 

 680סניף 

יש לגרוע את אילנית מלכה 

ולהוסיף את  034024042ת.ז 
גבריאלה אוליאל ת.ז 

317421972 

 עידנים

 -מכתאר נטע 

33226093 

איריס דורי 

ת.ז 

22282750 

יניב עמוס 

036425650    64408 

בנק 

 פועליםה

יש לגרוע את דנה 

פרנקל ת.ז 

ולהוסיף  039910559

את איריס דורית.ז 

22282750 

עידנים 
ועד      -

 הורים
 -מכתאר נטע 

33226093 
איריס דורי ת.ז 

22282750 
יניב עמוס 

036425650    83038 
בנק 

 הפועלים

יש לגרוע את דנה 
פרנקל ת.ז 

039910559 
ולהוסיף את איריס 

 22282750דורי ת.ז 
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 עמית
ענבל לוי 

033299538 

רעות הרוש 
מלכא ת.ז 

311116479 
יניב עמוס 

036425650    41755 
בנק אוצר 

 החייל

יש לגרוע את יוכי 
לביא ת.ז 

053371696 
ולהוסיף את רעות 

מלכא ת.ז 
311116479 

     -עמית 
ועד 

 הורים
ענבל לוי 

033299538 

רעות הרוש 
מלכא ת.ז 

311116479 
יניב עמוס 

036425650    118030 
בנק אוצר 

 החייל

יש לגרוע את יוכי 
לביא ת.ז 

053371696 
ולהוסיף את רעות 

מלכא ת.ז 
311116479 

 צלילים
יעל אבקסיס 
033191180 

יפה פלור ת.ז 
057676751 

יניב עמוס 
036425650        

מבקשים אישור 
לפתיחת חשבון בנק 

 בבנק לאומי

צלילים 
ועד  -

 הורים 
יעל אבקסיס 
033191180 

יפה פלור ת.ז 
057676751 

יניב עמוס 
036425650        

מבקשים אישור 
לפתיחת חשבון בנק 

 בבנק לאומי

ממ"ד  
דרכי 

 יהודה
אילנה רוזן            

 רחלי קופרמן 056627110
יניב עמוס 

036425650    5859021 
 10לאומי 

 680סניף 

יש לגרוע את אילנה 
רוזן ת.ז 

056627110 
דקלה  ולהוסיף את

אבו אהרונוביץ ת.ז 
035869825 

ממ"ד  
דרכי 

 -יהודה 
ועד 

 הורים
אילנה רוזן             

 רחלי קופרמן 056627110
יניב עמוס 

036425650    5859413 
 10לאומי 

 680סניף 

יש לגרוע את אילנה 
רוזן ת.ז 

056627110 
ולהוסיף את דקלה 
אבו אהרונוביץ ת.ז 

035869825 

 אושר פה אחד                
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 אושר פה אחד        

 

 

 

02.08.2022     

     תאריך                                                                 


