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 על סדר היום:

 

 עדכון ראש העיר. .1

 

  ,יחד עם ילדי בית הספר ארץ נחנך ביום שלישי שעבר, עם החזרה ללימודים מחופשת חנוכה

מורשת. בשלב זה לומדות בו שתי כיתות א'. בית  מולדת את מבנה הבית הספר הראשון בשכונת

 כיתות לימוד. 18הספר משתרע על שלוש קומות ונבנו בו 

  אורט עירוני ד' ובית הספר משואות נריה זכו בפרס החינוך המחוזי לשנת תשפ"ג, וכעת הם

ין מועמדים לפרס החינוך הארצי.  עבור אורט עירוני ד' זו זכייה שלישית ברצף כבית ספר מצטי

מטעם משרד החינוך. בנימוקי הבחירה נכתב כי: "מוסדות חינוך אלה זכו בפרס בשל היותם 

פורצי דרך בהטמעת החדשנות במוסדותיהם ובזכות הישגיהם המרשימים בתחום הלימודי, ערכי 

 רגשי". -וחברתי 

 ח בימים אלה  את פרויקט "המסייעת", המיזם חדשני של השלטון המקומי, לגיוס מהיר של כו

אדם כפתרון למחסור בסייעות בגני הילדים. המיזם החדש מיועד לגיוס סייעות למילוי מקום 

בגני הילדים, שיאפשר לשלב כוח אדם נוסף למשרות מילוי מקום ללא התחייבות בתחום 

 החינוך. 

  12.2-23.1במינהל החינוך נערכים לפתיחת הרישום למוסדות החינוך שיתקיים בין התאריכים .

ילדים לגני  3,894נתונים של מינהל החינוך, בשנת הלימודים תשפ"ד צפויים להירשם על פי ה

ילדים שיעלו לכיתה ז'. חוברת הרישום לגנים,  1,948-ילדים שיעלו לכיתה א' ו 1,725הילדים, 

יחד עם החוברות המציגות את בתי הספר השונים בעיר, כבר נמצאות באתר העירייה ובימים 

 חשיפה להורים בבתי הספר השונים.  אלה מתקיימים ערבי

  אגף הביטחון והחירום ומשטרת מודיעין ממשיכים לפעול למניעה וצמצום גניבות רכבים. רק

 במהלך השבוע האחרון נתפסו ונעצרו שמונה גנבי רכבים בארבעה אירועים שונים. 

  פו לסייע תושבים מתנדבים, שהצטר 80 -המשמר העירוני אליו הצטרפו כ הוקםבחודש האחרון

למערך השיטור העירוני ומשטרת מודיעין במשימות להגברת תחושת הביטחון והנוכחות 

 בשכונות העיר, בחניונים ציבוריים, בפארקים  ובמע"ר. 
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  את סיירת האופנועים במטרה לסייע לתחושת הביטחון בקרב תושבי העיר ובעיקר  וקמההבנוסף

 ק מהמאבק למניעה וצמצום התופעה. בשביל להתמודד עם אירועי גניבות הרכבים כחל

  העירייה ממשיכה בפרויקט להתקנת עוד עשרות מצלמות אבטחה במוקדים ברחבי העיר )נוסף

על מאות מצלמות שכבר פועלות ברחבי העיר(. המצלמות מחוברות למוקד העירוני ואנו פועלים 

 לייצר אנליטיקה שתאפשר קבלת התרעות למוקד בזמן אמת.

 חירום קיבל פרס הצטיינות מחוזי מפיקוד העורף על הצטיינותו בהטמעת יעדי אגף הביטחון וה

שירות לתושבים בחירום. הפרס ניתן על ידי אלוף פיקוד העורף והוענק לאור פעילות האגף 

רעידות אדמה,  -לאורך כל השנה בהכנת העיר לחירום במספר תרחישים והיבטים ובהם 

 ני, ירי טילים ועוד. הפסקות חשמל ממושכות, מזג אויר קיצו

  המועצה לאכיפה עירונית שנדרשת להתכנס אחת לחצי שנה. במועצה הוצג סיכום  הוקמההיום

. במועצה הוגדרו יעדי ראש העיר לשנת 2022פעילות השיטור העירוני ומשטרת מודיעין לשנת 

רו בכל הקשור לאכיפה, ביטחון התושבים ושמירה על הסדר הציבורי. בין היתר הוגד 2023

מספר יעדים ובהם הגברת הנוכחות, הפעילות והפיקוח בשכונת מורשת, קיום פעילות בסופי 

שבוע עם בני הנוער במע"ר, הרחבת הפעילות למניעת השלכת פסולת ועודפי עפר במרחב 

 הציבורי ואכיפה והסברה לבני הנוער בכל הקשור לרכיבה על אופניים חשמליים.  

 ד כמה חשובה הימצאותו של מכשיר הדפיברילטור במקומות אמש אירע אירוע שממחיש לנו ע

ציבוריים ובניידות השיטור העירוני. קובי רחמני, סייר במערך הביטחון והחירום העירוני, 

הבחין במהלך סיור שגרתי בפארק הטכנולוגי באדם שוכב על הרצפה. הוא מיד הבין שמדובר 

, 83לות החייאה. האדם, תושב לוד בן באדם שלקה בליבו. שלף את הדפיברילטור וביצע פעו

זו הפעם השלישית בשנים  חזר להכרה ובמקביל הוזמן אמבולנס שפינה אותו לבית החולים.

האחרונות שנעשה שימוש להצלת החיים בדפיברילטור המצוי בניידות השיטור. חשוב לציין 

יבור, פארקים מוקדים ברחבי העיר, מוסדות חינוך, צ 100 -שמכשיר הדפיברילטור מצוי בכ

ציבוריים ועוד ומצוי בכל הניידות של העירייה והסיירים עוברים כל שנה הכשרה וריענון 

 לשימוש במכשיר 

  עבודות לשדרוג הפארקים בעיר. לאחרונה שודרג הפארק נמשכו במהלך השבועות האחרונים

ועלים פבעמק החולה )מול בי"ס דורות( ופארק הפיראטים ברחוב נחל צלמון. בימים אלה 

 הפארקים ברחובות נחל בוקק, נחל חירות וחלמונית. לשדרוג
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  בנוסף ממשיכים בשדרוג חצרות של גני ילדים ותיקים ומחליפים בהם את מתקני המשק

 למתקנים חדישים.

  ביום חמישי שעבר, התקיים ערב הוקרה למתנדבים וארגוני ההתנדבות המצטיינים אשר פועלים

ההתנדבות המסורתי והיה מרגש לראות את הכמות הגדולה מהרגיל בעיר. לפני כן התקיים יריד 

 של תושבים שהגיעו להתנדב. 

  אגף לשירותים חברתיים השיק לפני כחודש לומדה ייחודית באמצעותה יוכלו התושבים ללמוד

לזהות סוגי אלימות כלפי נשים ואף להתערב במידת הצורך, ובכך לשמש כשומרי סף למניעת 

את הרעיון ליצירת הלומדה הדיגיטלית יזם המשנה לראש העיר ומחזיק תיק אלימות במשפחה. 

 השירותים החברתיים, עמיעד טאוב, אשר העביר החלטה בנושא במועצת העיר.

  מודיעין מכבים רעות דורגה במקום השלישי בדירוג הערים החופשיות של תנועת "ישראל

חר בשבת, תחבורה הציבורית חופשית". התנועה בחנה שורה של פרמטרים בהם חופש המס

בשבתות ובחגים, האפשרות להינשא בנישואים אזרחיים, שירותים עירוניים לזוגות ידועים 

בכל הפרמטרים שנבחנו,  בציבור, בחינת הפלורליזם הדתי, היחס לקהילה הלהט"בית ועוד.

תיע במדד החופש. ציון שאינו מפ 74%קיבלה מודיעין מכבים רעות ציון גבוה משוקלל של 

 כאשר פורטים את הפעילות של העירייה לאורך השנים. 

 

 (.צורפו לזימוןשאילתות ) .2

 

הקריא את השאילתות שנשאלו ע"י אבי אלבז, גילעד ביהרי ואיתי אלמוג בר ראש העיר 

ותשובותיהן )חולקו בישיבה( בנושא משגיחות כשרות, הפעלת עסקים וקו אוטובוס בשבת 

 ניות של משרד החינוך לידי ח"כ אבי מעוז.והעברת היחידה לתוכניות חיצו
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 הצעות נוספות לסדר היום שהוגשו ע"י חברי מועצה

 

 

 א. הצעתו לסדר של אבי אלבז בנושא נוסח שלטי חניה בתשלום )מצ"ב(.

 

 ראש העיר התייחס להצעה והציע להסיר את ההצעה מסדר היום ולא לשנות את השלטים.

 

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

 אלי סבח, אילן בן סעדון, אור גרינפלד, עמיחי זליג, אלעד שמעונוביץ, רן שגב,                           

 און.-ושחר מי יוסי אביבי                          

 

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

 

 ההצעה הוסרה מסדר היום          

 

 בר בנושא הקמת תחנת ניטור זיהום אוויר ניידת )מצ"ב(.-ב. הצעתו לסדר אל איתי אלמוג

 

 

 .להמשיך לפעול כפי שפועליםראש העיר התייחס להצעה והציע להסיר את ההצעה מסדר היום ו

 

 יבס, שלמה פסי, שמעון גואטה, הילה בן אליעזר, מויש לוי, עמיחי זליג, בעד הסרת ההצעה: חיים ב

 אלי סבח, אילן בן סעדון, אור גרינפלד, עמיחי זליג, אלעד שמעונוביץ, רן שגב,                           

 און.-יוסי אביבי ושחר מי                          

 

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

 

 ההצעה הוסרה מסדר היום          

 

 

 

 

 .צורף לזימון() 2022, שנת 3רבעון  -דוח רבעוני  .3

 

 גזבר העירייה השיב לשאלות חברי המועצה.
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 ן בי"ס )מצ"ב(.-אישור מורשי חתימה ח .4

 

 

 שם בית הספר

מנהל/ת בית 

 ספר

מנהלת 

 גזבר העיריה חשבונות

נציג 

ועד 

 הורים

בון מס' חש

 בנק

שם 

 הערות בנק

 פסיפס

אלה מור 

036461226 

יפעת מורדוב 

025636499 

יניב עמוס 

036425650    17850049 

לאומי 

10 

סניף 

680 

יש לגרוע את רחלי 

קופרמן ת.ז 

027325380 

ולהוסיף את יפעת 

מורדוב ת.ז 

025636499 

ועד  -פסיפס 

 הורים

אלה מור 

036461226 

יפעת מורדוב 

025636499 

עמוס  יניב

036425650    17870041 

לאומי 

10 

סניף 

680 

יש לגרוע את רחלי 

קופרמן ת.ז 

027325380 

ולהוסיף את יפעת 

מורדוב ת.ז 

025636499 

        

ממ"ד  דרכי 

 יהודה

דקלה אבו 

אהרונוביץ   

035869825 

דנה פרנקל 

 -ברדס 

039910559 

יניב עמוס 

036425650    5859021 

לאומי 

10 

סניף 

680 

ש לגרוע את רחלי י

קופרמן ת.ז 

027325380 

ולהוסיף את דנה 

פרנקל ברדס 

039910559 

ממ"ד  דרכי 

ועד  -יהודה 

 הורים

דקלה אבו 

אהרונוביץ   

035869825 

דנה פרנקל 

 -ברדס 

039910559 

יניב עמוס 

036425650    5859413 

לאומי 

10 

סניף 

680 

יש לגרוע את רחלי 

קופרמן ת.ז 

027325380 

את דנה ולהוסיף 

פרנקל ברדס 

039910559 

        

 ארץ מולדת

שביט זקן 

025115163 

 -יעל עירי 

325770865 

יניב עמוס 

036425650    5987796 

לאומי 

10 

סניף 

680 

יש לגרוע את יפית 

סקורצרו ת.ז 

029334687 

כמורשת חתימה 

ולהוסיף את יעל 

 325770865עירי 

 ארץ מולדת

שביט זקן 

025115163 

 -י יעל עיר

325770865 

יניב עמוס 

036425650      

לאומי 

10 

סניף 

680 

יש לגרוע את יפית 

סקורצרו ת.ז 

029334687 

כמורשת חתימה 

ולהוסיף את יעל 

 325770865עירי 
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 שבטי ישראל

 -נורית מררי 

059270173 

 -ברוריה לוי 

021698121 

 -רותם שדה 

300631330 

יניב עמוס 

036425650    103039 

פועלים 

12 

סניף 

582 

יש לגרוע את רם 

סידס ולהוסיף את 

יניב עמוס תעודת 

 036425650זהות 

יש להוסיף עוד 

מנהלת חשבונות 

רותם שדה תעודת 

 300631330זהות 

לברוריה לוי,  בנוסף

לא למחוק את 

ההרשאות של 

 ברוריה

שבטי ישראל 

 וועד הורים -

 -נורית מררי 

059270173 

 -ברוריה לוי 

021698121 

 -רותם שדה 

300631330 

יניב עמוס 

036425650  

דוד 

 103055 אבידן

פועלים 

12 

סניף 

582 

יש לגרוע את רם 

סידס ולהוסיף את 

יניב עמוס תעודת 

 036425650זהות 

יש להוסיף עוד 

מנהלת חשבונות 

רותם שדה תעודת 

 300631330זהות 

לברוריה לוי,  בנוסף

לא למחוק את 

ההרשאות של 

 ברוריה

 אושר פה אחד                 
 

 

 )מצ"ב(. 11.9.2022אישור פרוטוקול ועדת שמות מיום  .5

 לפרוטוקול לא עלה להצבעה. 4סעיף 

 

 אושר פה אחד

 

 

בקשת עמותת יוסף לי להקצאת הקרקע  - 12.12.2022אישור פרוטוקול ועדת הקצאות מיום  .6

 ברחוב קיפודן )מצ"ב(. 113והמבנה המצויים במגרש צ' 

 

 ד: חיים ביבס, שלמה פסי, שמעון גואטה, הילה בן אליעזר, מויש לוי, עמיחי זליג,  אור גרינפלד, בע    

 יוסי אביבי.ו , אילן בן סעדוןאלעד שמעונוביץ, רן שגב           

 , אבי אלבז, גילעד ביהרי ואיתי אלמוג בראון-נגד: שחר מי   

 

 אושר         
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 בשדרות העומרים ברעות )מצ"ב(. 195, חלקה 5298, גוש 911רש מג -אישור הסכם הקצאה מול אקדם  .7

 

 אושר פה אחד

 

 ברח' קשת ברעות )מצ"ב(. 185, חלקה 5299, גוש 907מגרש  -אישור הסכם הקצאה מול אקדם  .8

 ברח' מיתר ברעות )מצ"ב(. 184חלקה  5299, גוש  5101מגרש        

 

 אושר פה אחד     

 

 , חלקה 5877, גוש 1102מגרש  -מותת בית הכנסת הספרדי בציפורים .  אישור הסכם הקצאה מול ע8

 ברחוב העפרוני )מצ"ב(. 26,27     

 

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

 אלעד שמעונוביץ, רן שגב, אילן בן סעדון ויוסי אביבי.           

 און-נגד: שחר מי     

 ואיתי אלמוג בר נמנעים: אבי אלבז, גילעד ביהרי     

 אושר          

 

 

   116, חלקה 5956,  גוש 608מגרש  -.  אישור הסכם הקצאה מול עמותת בית הכנסת הגדול בנופים 9

 ברחוב יער ברעם )מצ"ב(.     

 

 יעזר, מויש לוי, עמיחי זליג,  אור גרינפלד, בעד: חיים ביבס, שלמה פסי, שמעון גואטה, הילה בן אל     

 אלעד שמעונוביץ, רן שגב, אילן בן סעדון ויוסי אביבי.           

 און-נגד: שחר מי     

 ואיתי אלמוג בר נמנעים: אבי אלבז, גילעד ביהרי     

 

 אושר          

 

 

 , 5957,  גוש 603מגרש  -. אישור הסכם הקצאה מול עמותת יער הלבנון מרכז לתורה ותפילה 10

 ברחוב יער  יתיר )מצ"ב(.  31חלקה       

 

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

 אלעד שמעונוביץ, רן שגב, אילן בן סעדון ויוסי אביבי.           

 און-נגד: שחר מי     

 ואיתי אלמוג בר בי אלבז, גילעד ביהרינמנעים: א     

 אושר          

 



 

 לשכת המנכ"ל
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 . אישור הארכת כהונת אבישי לוי כיו"ר דירקטוריון מנהלת אופק.11

 

 אושר פה אחד      

 

 .  אישור חנה ריכטמן כחברה בפורום איכות הסביבה.12

 

 אושר פה אחד       
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       תאריך                


