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 עדכוני ראש העיר. 1

 

   ,הערכת מצב עם הגורמים  התקיימהבעקבות הנחיות משרד הבריאות לגבי נגיף הקורונה

אכזבה למרות ההעדלאידע שתוכננה ליום שישי.  בוטלה יים בעירייה, ובלב כבד, המקצוע

יתר האירועים  לנהוג בהתאם להנחיות. ישלתושבים ובעיקר לילדים, בריאות ילדנו קודמת לכל ו

 המתוכננים במהלך חג הפורים יתקיימו, לפי שעה, כסדרם.

  עלינו לזכור, כי הפתיחה תמשך על פסטה בסטה.  -ובקרוב תיפתח מסעדה נוספת  פועלתהשדרה

 פני שנתיים לפחות. 

  מרכז פיתוח סגלי ההוראה של מודיעין מכבים רעות )מרכז פסג"ה(, אשר נבנה בשדרות יצחק

מ"ר, הושקעה  1,700רבין ישמש את כלל סגלי ההוראה. במבנה החדש, המשתרע על פני 

לימוד מודולריים שניתן יהיה  מחשבה רבה ומוקפדת. במבנה יש  אולם הרצאות, שמונה חדרי

 לאחד לכיתות גדולות יותר, פינות ישיבה ומנוחה, חדרי סדנאות ומחשבים ועוד. 

  .מרכז יום לתשושי נפש אשר יספק תעסוקה, תרבות ופנאי לבני הגיל השלישי הסובלים מדמנציה

 מט"ב.  הפניית התושבים למרכז זה תהיה באמצעות ביטוח לאומי. המרכז יופעל על ידי חברת

  מרכז ומשכן לאומנויות ולמדעים בבית הספר העל יסודי עירוני א' יחנך גם החודש. המבנה כולל

מקומות  300-חמישה חדרי מוסיקה וחדר הקלטות, כיתת מחול, כיתת תיאטרון ואודיטוריום ובו כ

 ישיבה. המרכז ישמש את בית הספר ויאפשר לפתח את מגמות האומנויות הפועלות בו.

  ההיערכות לשנת הלימודים הבאה תשפ"א. הרישום המקוון למוסדות החינוך הסתיים. נמשכת

במהלך תקופת הרישום ערך מנהל החינוך שני מפגשי הסברה חשובים להורים. המפגש 

הראשון, עבור תושבי שכונת נופים החדשה. במפגש הציגה ראש מינהל חינוך את מערכת 

 ת החינוך שיוקמו בשכונה. החינוך העירונית והציגה את תכנון מוסדו

המפגש השני התקיים עבור הורים שילדיהם נכנסים לראשונה לגני העירייה ובו הוצגה מערכת 

 החינוך העירונית, והעשייה החינוכית בגנים.

  לאחר פנייה של הנהגות ההורים, יחולקו לילדי הצהרונים ערכת אוכל רב פעמית עבור ארוחת

הכוללת צלחת רב פעמית עם מכסה וסכו"ם. הערכה יוצרה  ערכות 5,200-הצהריים: רכשנו כ

בישראל, בהתאם לתקני מכון התקנים הישראלי והיא מאושרת למגע ישיר עם אוכל חם 
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ולשימוש במדיח ובמיקרוגל. הילדים יביאו את הערכה מידי יום ובתום הארוחה ירוקנו את 

ו אחראיים לשטיפת הערכה הצלחת משאריות האוכל ויחזירו את הערכה לביתם. ההורים יהי

 והחזרתה לתיק הילד, בדומה לנעשה בכלי האוכל של ארוחת הבוקר. 

 כיתת ותיקים" שתלמידיה הם אזרחים ותיקים, תושבי העיר שחזרו לספסל  החלה לפעול"

הלימודים וגם לזיכרונות הילדות. זו השנה השלישית ברציפות בה מתקיים פרויקט והשנה 

ים בתיכון עירוני ה'. התלמידים ילמדו פעמיים בשבוע בין השאר תלמיד 29לומדים בכיתה 

תיאטרון, פסיכולוגיה, חינוך גופני, תנ"ך, היסטוריה ואזרחות. מדהים לראות את החיבור הבין 

הדורי והמשמעות שהפרויקט הזה נותן. אני מאחל לתלמידים הוותיקים שנת לימודים פורייה 

 ומלאת עניין.

 מלגות סטודנטים. השנה גדל מספר מקבלי המלגות וכן סכום המלגות  116 לקובשבוע שעבר חו

אלף שקלים. השנה חולקו שלושה  665-גדל פי שלושה מהתקציב בשנים קודמות, ונאמד בכ

 10,000סטודנטים, פרקטיקום על סך  49-שחולקה ל₪  10,000סוגי מלגות: פר"ח על סך 

ה הסוציאלית, חברה וחינוך שיעשו סטודנטים המגיעים מלימודי העבודשקלים שחולקה ל

זכו למלגה העירונית סטודנטים שי 62-פרקטיקה בתחום הלימוד שלהם בתמורה למלגה. ו

שעות לטובת  20שקלים כל אחד, כאשר הם נדרשים להתנדב  2,000בסכום של  "המסורתית"

יוכלו  להגדיל את תקציב המלגות לשנה הבאה כך שעוד סטודנטים העירייה תפעלהקהילה. 

 ליהנות מההטבה. 

 שתילים.  2500-במסגרת נטיעות טו' בשבט נטעו עם ילדי העיר לאורך ואדי ענבה כ 

 אירועי תרבות בשדרה: לפני שבועיים התקיים יריד מציאות, ענתיקות ואספנות אליו  החלו

 קייםתת 10.3אירועים בשדרה וכבר ביום שלישי הבא,   יוספותושבים.  1,000-הגיעו למעלה מ

 יתקיים אירוע נוסף של שוק מציאות.  20.3מסיבת פורים לצעירים וביום שישי 

 מגוון אירועים במהלך החודש שיכללו הרצאות,  ויתקיימובמרץ  8-יום האישה הבינלאומי חל ב

(, במסגרתו יפתחו עשרות נשים 19-21/3תערוכות ובשיאו סוף שבוע של "נעים להכיר" )

ח קהילתי נעים סביב יזמות, אומנות, הרצאות וסדנאות תושבות העיר את בתיהן, לאירו

 מרתקות. 
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  .החודש ערך האגף לשירותים חברתיים כנס זכויות להורים במשפחות ובראשן הורה עצמאי

המשתתפים שמעו הרצאות ממוקדות וחשובות בתחומי המשפט, השיכון והדיור וכן, ביטוח 

 TEDדינאמי של הרצאות קצרות בסגנון לאומי וזכויות של משרד הרווחה. כל זאת בפורמט 

 ושאלות מהקהל. 

  הסכם עם חברת  נחתםלפני כשבועייםTSG  להקמת תשתיות חכמות באזור הפארק הטכנולוגי

ובמרכז עינב. העבודות כוללות הצבת מצלמות, חיישני ניטור איכות סביבה, מערך תקשורת 

משך  מידע בזמן אמיתי למרכז התפעול העירוני. מתקדם ומערכת שליטה ובקרה, שיעבירו

העבודות צפוי להימשך כחצי שנה. פועלים להטמעת פתרונות טכנולוגיים נוספים ברחבי העיר, 

 באמצעותם נוכל לנצל את המידע והטכנולוגיה לניהול וייעול נכון יותר את משאבי העירייה.

 לראשונה, באמצעות היחידה  וצעהיה בכחלק מרצון להגדיל את שיתוף הציבור בפעילויות העירי

דיגיטלי על פארק ענבה. מטרת הסקר לבחון את  סקר תושביםלתכנון אסטרטגי ומינהלת אופק, 

-יתה מרשימה: כיעמדות התושבים לגבי חוויית הביקור והשירות בפארק. ההיענות לסקר ה

בימים אלה אנחנו מנתחים את התשובות ובהתאם לתוצאות נכין תושבים ענו על הסקר ו 4,500

תכנית עבודה לפיתוח הפארק. בין השאר הסקר עסק בתדירות הגעה לפארק, שביעות הרצון 

בפניות  106מהתחזוקה שלו, התאמה לצרכים לפי גילאים ואוכלוסיות שונות, טיפול של מוקד 

 לויות ועוד. התושבים לגבי הפארק, תדירות אירועי תרבות ופעי

 .מעת לעת על מנת לשתף את הציבור ולפעול בהתאםנוספים יבוצעו סקרים 

 

 (.צורפו לזימון שאילתות )השאילתות ותשובותיהן. 2

ראש העיר הקריא את השאילתא בנושא העברת מידע ותוכניות ע"י אמצעי התקשורת ותשובתה  

 ה ותשובתה.ואת השאילתה בנושא העברת השפ"פים לאחריות העיריי

  

https://bit.ly/2uqPmvn
https://bit.ly/2uqPmvn
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 הצעות לסדר שהוגשו ע"י חברי המועצה 

 

 (.צורפה לזימוןבר וגילעד ביהרי בנושא מינוי אקולוג עירוני )-לסדר של איתי אלמוגם א. הצעת

 

ראש העיר התייחס להצעה והבהיר כי העירייה פועלת במיקור חוץ בנושא. לפיכך אין צורך במינוי אקולוג  

 את ההצעה מסדר היום.עירוני והציע להסיר 

 

 עד ההצעה: אבי אלבז, גילעד ביהרי ואיתי אלמוג בר.  ב

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

 עונוביץ, עדי בן אברהםאילן בן סעדון, אלי סבח, גבי אדרי, עמיעד טאוב, נגה כץ רפפורט, אלעד שמ

  .וברוך בוחניק

 

 הצעה לא אושרהה
 

 צורפה לזימון(.בר וגילעד ביהרי בנושא הסדר חניה בשדרות יאיר פרג )-ב. הצעת לסדר של איתי אלמוג

לפיכך הציע להסיר את  ראש העיר התייחס להצעה והבהיר כי מדובר בשוליים שאסורה החנייה בהם.

 .צעה מסדר היוםהה

 

 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,

 די בן אברהםאילן בן סעדון, אלי סבח, גבי אדרי, עמיעד טאוב, נגה כץ רפפורט, אלעד שמעונוביץ, ע

  .וברוך בוחניק

 

 הצעה לא אושרהה
 

 (.צורפה לזימוןג.  הצעתו של אבי אלבז בנושא הקמת מאגר גנטי לכלבים בעיר )

 

ר התייחס להצעה והבהיר כי העירייה מקדמת את הנושא, לפיכך הציע להסיר את ראש העי

 ההצעה מסדר היום.

 לעד ביהרי ואיתי אלמוג בר.בעד ההצעה: אבי אלבז, גי

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

 אילן בן סעדון, אלי סבח, גבי אדרי, עמיעד טאוב, נגה כץ רפפורט, אלעד שמעונוביץ, עדי בן אברהם זליג,

 וברוך בוחניק.

 

 הצעה לא אושרהה
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 (.נשלח זה מכבר, צורפו לזימוןאישור תב"רים ) . 3

 

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

 התב"ר תב"ר
התק
 ציב

   תקציב מעודכן    מאושר

892 

שדרוג 
חדרי 

ומתקני 
ספורט 

במגרשי 
כדורגל 

 קע"פ בעיר 
   

3,200,000  1,500,000 4,700,000 

הגדלה  
 י שם ושינו

   סה"כ     
   

3,200,000  1,500,000 4,700,000 
  

1067 

התקנת 
תחנות 

אוטובוס 
ועמדות 

מידע 
עירוני 

חכמות 
ברחבי 
 העיר 

 קע"פ 

-    2,300,000 2,300,000 

 חדש 

   סה"כ     
-    2,300,000 2,300,000    

  

 

 אושר פה אחד

 

 

חשבון פיתוח פיס וחשבון  –מפעל הפיס  לאישור פתיחת שני חשבונות אב לפעילות מו . 4

 מענק פיס במוניציפל בנק בע"מ. 

 

 אושר פה אחד

  



 

 לשכת המנכ"ל

7107- M 

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

 

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

בית 

 הספר

בית  מנהל/ת

 ספר

הלת מנ

 חשבונות

גזבר 

 העיריה

נציג ועד 

 הורים

מס' 

חשבון 

 הערות שם בנק בנק

עידנים 

-  

ועד 

 הורים

רבה שושן ע

038791216 

דנה פרנקל 

039910559   

הדר הורן 

040694648 83038 

בנק 

 הפועלים

יש לגרוע מורשה חתימה : 

יו"ר יוצא/ת יואל כהן ת.ז. 

069048676 

 

 

 אושר פה אחד

 

 עו"ד איתן גרשון ועו"ד דניאל בן עזרא –ישור עורכי דין ותובעים לייצוג בהליך משפט א . 6

 (.צורף לזימון) 

 

 אושר פה אחד 

 

 (.צורף לזימוןברחוב ראובן ) 22אישור הסכם הקצאה עמותת מניין ספרדי ירושלמי במגרש צ'   . 7

 

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

 אילן בן סעדון, אלי סבח, גבי אדרי, עמיעד טאוב, נגה כץ רפפורט, אלעד שמעונוביץ,  

 עדי בן אברהם וברוך בוחניק. 

 

  אבי אלבז, גילעד ביהרי ואיתי אלמוג בר. נגד:

 

 אושר

 

 .צורף לזימון(ברחוב סיון ) 507אישור הסכם הקצאה עמותת הבן איש חי במגרש צ'   . 8

 

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

 ורט, אלעד שמעונוביץ, אילן בן סעדון, אלי סבח, גבי אדרי, עמיעד טאוב, נגה כץ רפפ 

 עדי בן אברהם וברוך בוחניק. 

 

  אבי אלבז, גילעד ביהרי ואיתי אלמוג בר. נגד:

 

 אושר

  



 

 לשכת המנכ"ל

7107- M 

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

 

 (.צורפו לזימון קו"חן שפירא כחבר דירקטוריון החכ"ל )אישור אלחנ  . 9

 

 אושר פה אחד 

 

 

 בועז אופק וכנרת שרגא שרון כחברי דירקטוריון מי מודיעין.אישור הארכת כהונת . 10

 

 אושר פה אחד 

 

 

 אישור חברים לוועדה לשירותים חברתיים ולוועדת חינוך ממלכתי דתי פורמלי ובלתי פורמלי. 11

  צורף לזימון(.) 

 אושר פה אחד 

 

 
 ________________  ____________________ 

 מנכ"ל העירייה –יורם כרמון   תאריך


