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 בתשפ"  אדר א' 'כשהתקיימה ביום שני רוטוקול ישיבת המועצה מן המניין פ

 רמלה. 4אשכול הפיס , רח' הזית  (2022 פברואר 21) 
  

 
 

 :נוכחים
   

 ראש העיר, יו"ר ישיבת המועצה  -מיכאל וידל  

 סגן רה"ע    -אברהם דז'ורייב 

 סגן רה"ע  -הרב איתן דהאן 

 חבר מועצה   -מאור מאיר אשש  

 חברת מועצה -אורלי ארביב

 , השתתף בהצבעה (.18:30) נכנס בשעה חבר מועצה    -שלומי פנטה 

 חבר מועצה  -הרב מיכאל דרעי 

 חבר מועצה -עו"ד רונן רוטשטיין 

 , השתתף בהצבעה (.18:40) נכנס בשעה צה  חבר מוע  -עו"ד ראיס אבו סייף 

   חבר מועצה   -אברהים ) מינו( אבו לבן 

 , השתתף בהצבעה (.18:53) נכנס בשעה  חבר מועצה  -עו"ד מוסא סאבא 

 חבר מועצה       -מיכאל מיכאלוב  

 חבר מועצה    -הראל שוהם 

 חברת מועצה    -רותם כהן כחלון 

 חבר מועצה   -יאיר דידי

 חבר מועצה -שמעון שלוש 

 חבר מועצה   -משה שטה 

  

 חסרים:

 חבר מועצה   -רונן מושייב  

 חבר מועצה   -אברהים בדויה  

  

 

 :מנגנון עירוני
 

 מנכ"ל העירייה   -רונן עזריה 

 גזברית העירייה   -רוזה עללאל 

  יועמ"ש - דורון דבורי עו"ד 

  ס. מנהלת אגף מזכירות ומנהל העירייה   -עו"ד שלי ביטון 
 ויועצת מקצועית לרה"ע                                              
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 :על סדר היום

 עדכוני ראש העיר  .1

 

 אישור פרוטוקולים: .2

 .2022 בפברואר  09ם מיו 15-2022/ 02( מס'  1)                       - כספים פרוטוקול  ועדת א.

 .2022 בפברואר  09מיום  15-1/2022( מס'  1)                                               - פרוטוקול ועדת הנהלה .ב

 .2021 בדצמבר  28מיום  15-2021/03ס' (  מ1)    לידיעה  -ועדת הנחות מארנונה) רטרו' ( פרוטוקול  ג. 

 פרוטוקול ועדת לאיסוף וניתוח נתוניםד.  

 .2021 בדצמבר  30מיום  15-2021/02ס' (  מ1)       - הנוגעים למעשי האלימות העבריינות והפשיעה    

 . 2022בפברואר  08מיום  01/2022ס' (  מ1)                                     ועדת תרבות אירועים וספורט .ה

 . 2022בפברואר  09מיום  15-2202/01ס' (  מ1)                                   ועדת שמות למקומות ציבורייםו.  

 

 

  2021 דצמבר -אוקטובר חודשי על פעולות העירייה לחודשים -הגשת דו"ח תלת .3

     ב' )ב( לפקודת העיריות. 140סעיף בהתאם להוראת   

 

 

 תוספת לישיבת מועצה  .4
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 עדכוני ראש העיר  :
 

 דירות ) מקודמת בותמ"ל(.  3,082  -שכונת בן גוריון   -התחדשות עירונית  .1

 היתרים(.  1,585בארץ )  2מקום   - רמלה מובילה בהוצאת היתרים  .2

 . 98ציון  -מדד השקיפות  .3

 מדני מס לשלמה בן יוסף ) אמצע חודש מרץ (.   -פתיחת רת"צ  .4

 

 אישור פרוטוקולים: 

 

    תב"רים חדשים  -2202אישור תקציבים בלתי רגילים לשנת  .(23) .1

  , כמפורט להלן :2022תב"רים  חדשים  לשנת   10  מועצת העיר מאשרת     

 פירוט מקורות ₪   537,372  - כ תקציב מבוקשסה"   -רכישת מחשבים לגנ"י , בתי ספר יסודיים , חט"ב ותיכונים    -2995

  רכישת ציוד. ₪,   537,372  -ן: מפעל הפיס המימו

 ן:מימוה פירוט מקורות ₪,  462,628  - כ תקציב מבוקשסה" -  2021רכישת ציוד וריהוט גלובלי לבתי הספר לשנת  -2996

  רכישת ציוד. ₪,   462,628  -מפעל הפיס 

ן: מפעל המימו פירוט מקורות₪  1,200,000  -סה"כ תקציב מבוקש  - 2021שיפוץ קאנטרי /בריכת שחיה עירונית לשנת  -2997

  ע. קבלניות. ₪,   1,200,000  -הפיס 

 ן: המימו פירוט מקורות₪  4,000,000 -סה"כ תקציב מבוקש  -  2022שיפוצים במוסדות חינוך לשנת  -2998

  ע. קבלניות., ₪  4,000,000  -קרן פיתוח 

 ן: המימו פירוט מקורות ₪  1,000,000 -סה"כ תקציב מבוקש  - 2022עבודות  שמאות ותכנון לשנת  -2999

  ע. תכנון., ₪  1,000,000 -קרן פיתוח 

 ן: המימו פירוט מקורות ₪  5,000,000 -סה"כ תקציב מבוקש  - 2022ריבוד וסלילת כבישים ,מדרכות ותאורה לשנת  - 3001

  ע. קבלניות., ₪  5,000,000 -קרן היטלי כבישים 

 ן: המימו פירוט מקורות ₪  300,000 -סה"כ תקציב מבוקש  - 2022לשנת עבודות הריסות ופינויים  -3002

 .ע. קבלניות, ₪  300,000 -קרן פיתוח 

 פירוט  ₪  32,988 -סה"כ תקציב מבוקש  - מערכות כריזה ותאורה לרכבי בטחון פיצול התחייבות -שומר חומות  -3003

  רכישת ציוד., ₪  32,988 -ן: משרד הפנים המימו מקורות

 פירוט מקורות ₪  2,500,000-סה"כ תקציב מבוקש  - פיתוח שצפים והקמת גני משחקים כולל הצללות ומתקנים -3004

  ע. קבלניות., ₪  2,500,000 -ן: קרן היטלי שצ"פ המימו

ן: משרד המימו פירוט מקורות ₪  107,063-סה"כ תקציב מבוקש  - 2021סימון כבישים והתקני בטיחות לשנת  - 3005

  ע. קבלניות., ₪  10,707 -קרן היטלי כבישים ₪ ,  93,356-חבורה הת

 
 

 רוט מקורות מימון:פי
 ₪. 2,200,000 -מפעל הפיס 

 ₪.  5,300,000 -קרן פיתוח 
 ₪.  5,010,707 -קרן היטלי כבישים 

 ₪. 32,988 -משרד הפנים 
 ₪ . 2,500,000 -קרן היטלי שצ"פ 

 ₪ . 93,356 -קרן היטלי כבישים 
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 :  הלןלים חדשים, כמפורט תב"ר  -2022בלתי רגיל לשנת  יםתקציב  מועצת העיר מאשרת                

  

 3003,3004,3005, ,2995,2996,2998תב"רים :  

    (1-, נגד   16 -)בעד                                                                                                   
 

 2997תב"ר :   

 (4-, נגד   13 -)בעד                                                                                                  
 

 2999תב"ר :  

 (2-, נמנע 1-, נגד   14 -)בעד                                                                                            
 

 3002תב"ר :  

 (5-, נמנע 1-, נגד   11-)בעד                                                                                            
 
 3001תב"ר :  

 (3-, נמנע 1-, נגד   13-)בעד         
 

                                                                                            (2/2022-15מס'  כספים)פרוטוקול 
 ( 1 )נספח מס'     

 

 תיקוני תב"רים   - 2202אישור תקציבים בלתי רגילים לשנת (.24) .2

 כמפורט להלן : 2022תיקוני תב"רים לשנת  10  מועצת העיר מאשרת  

 סה"כ תקציב  -542לסעיף  540תיקון סעיף מימון מסעיף  - 2021שיקום וריבוד כבישים ומדרכות תיעול ותאורה לשנת  -  2946    

 פיתוח, קרן היטלי כבישים:פירוט מקורות המימון: קרן , ₪  1,500,000 ,  סה"כ תקציב קודם:1,500,000₪מבוקש :    

 ע. קבלניות.₪,    1,500,000     

  - 542לסעיף  540תיקון סעיף מימון מסעיף  - 2021פיתוח שצפים והקמת גני משחקים כולל הצללות ומתקנים  לשנת  - 2921    

 : קרן פיתוח, קרן היטלי פירוט מקורות המימון, ₪  1,000,000 ,  סה"כ תקציב קודם:1,000,000₪סה"כ תקציב מבוקש :     

 ע. קבלניות., ₪  1,000,000שצ"פ:       

 סה"כ  -  545לסעיף  540פיתוח שצפים והקמת גני משחקים כולל הצללות ומתקנים תיקון סעיף מימון מסעיף  - 2969    

 פירוט מקורות המימון: קרן פיתוח, קרן היטלי , ₪    1,500,000,  סה"כ תקציב קודם :1,500,000₪תקציב מבוקש :    

 ע. קבלניות.₪ ,  1,500,000שצ"פ:        

 סה"כ  -  545לסעיף  540פיתוח שצפים והקמת גני משחקים כולל הצללות ומתקנים תיקון סעיף מימון מסעיף  - 2951    

 פירוט מקורות המימון: קרן פיתוח, קרן היטלי , ₪   700,000סה"כ תקציב קודם :₪,   700,000תקציב מבוקש :    

 ע. קבלניות., ₪  700,000שצ"פ:        

 סה"כ ₪,    25,295,952סה"כ תקציב מבוקש : - סגירת תב"רד  -הקמת בית ספר יסודי ברחוב יוסי בנאי שלב א - 2356    

  ₪  20,176,042מקורות המימון: משרד החינוך : פירוט ₪ (,  - 1,641,241)  -הפחתה ₪ ,   26,937,193 תקציב קודם :    

 ע.תכנון. ₪, 824,983מילווה מבנקים : ע. קבלניות,   4,294,927,     קרן פיתוח :רכישת ציוד    

 ₪,      952,012סה"כ תקציב מבוקש : -שיפוי בגין מבצע שומר החומות שיפוץ מקלטים פיצול התחייבות עבור מערכת כריזה  - 2958    

 ע. קבלניות. ₪ , 952,012פירוט מקורות המימון: משרד הפנים : ₪( ,  32,988)  -הפחתה ₪ ,   985,000 סה"כ תקציב קודם :    

 ₪,     7,075,000סה"כ תקציב מבוקש : -קירוי השוק שלב ב' ניקוז, הידרנטים, החלפת גופי תאורה בקירוי הקיים  - 2913    

 ₪ , 2,000,000פירוט מקורות המימון: משרד הפנים : ₪ ,  2,000,000  -תוספת ₪ ,   5,075,000 סה"כ תקציב קודם :    

 ע. קבלניות.    

 ₪,     3,100,000סה"כ תקציב מבוקש : -  545לסעיף  540הקמת גינה ציבורית בכניסה לעיר ) גן הסוסים( תיקון מסעיף מימון  - 2772   

 : קרן היטלי שצ"פ ( , פירוט מקורות המימון: -500,000 -)הפחתה , 1,600,000₪  -תוספת ₪ ,   1,500,000 סה"כ תקציב קודם :    

 ע. קבלניות. ₪ , 2,100,000    
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 סה"כ תקציב מבוקש: -  2651העברה מתב"ר  402הקמת אולם ספורט גדול וחדרי חוגים בשכונת נאות שמיר מגרש  - 2985     

 ( , פירוט מקורות -12,300,000 -)הפחתה ₪ ,   5,500,000  -תוספת ₪ ,   18,500,000 סה"כ תקציב קודם :₪,  24,000,000    

  ₪ , 17,800,000, רשות מקרקעי ישראל :  -12,300,000קרן פיתוח : ₪ ,   6,200,000המימון: משרד התרבות והספורט :      

 ע. קבלניות.     

 סה"כ תקציב קודם:₪,   24,273,393סה"כ תקציב מבוקש : -  2985פיתוח להקמת מוסדות ציבור העברה לתבר  הוצאות - 2651   

 ע. קבלניות. ₪ , 24,273,393( , פירוט מקורות המימון: רשות מקרקעי ישראל : -17,800,000 -)הפחתה ₪ ,   42,073,393   

 
 רוט מקורות מימון:פי

 ₪(.  - 19,141,241) -קרן פיתוח 
 ₪. 1,500,000 -קרן היטלי כבישים 

 ₪. 5,300,000 -קרן היטלי שצ"פ 
 ₪. 2,952,012 -משרד הפנים 

 ₪ (. - 17,800,000)  -רשות מקרקעי ישראל 
 ₪. 6,200,000 -משרד התרבות והספורט 

 
 

 להלן : ם, כמפורט תיקוני תב"רי  -2022בלתי רגיל לשנת  יםתקציב  מועצת העיר מאשרת

 

 2921,2969,2951,2356,2958,2913,2985,2651תב"רים :  

 ( 1 -, נגד   16 -)בעד                                                                                                    
 

 2946,2772תב"רים :  

 (3 –, נמנע  1 -,  נגד 13 -)בעד                                                                                                    
 
 

                                                                                            (2/2022-15מס'  כספים)פרוטוקול           
 (2 )נספח מס'                                                                                                

 
 

 לידיעה - לאחר העברות בין סעיפים 2021אישור משרד הפנים לתקציב  ( .25) .3
 אלש"ח,  629,756 -, ובנוסף הפחית את נפח התקציב מ2021משרד הפנים אישר את ההעברות וההסטות בסעיפי תקציב 

 אלש"ח. 619,756 -ל

מלש"ח נובע מהלוואה שהייתה מיועדת לכיסוי גירעון שלא אושרה, והוסבה להלוואת פיתוח והרישום של הלוואת  10הפער של 

 הפיתוח שונה.

                                                                                            (2/2022-15מס'  כספים)פרוטוקול           
 (3 )נספח מס'                                                                                                     

 

 ש"ח 3,418,679אישור לקרן פיתוח מענק נתב"ג בסך  (.26) .4

 ₪. 9,524,299התקבל מענק נתב"ג ממשרד הפנים בסך  31.12.21 -ב

 ₪. 12,615,000בסך  2021זאת לעומת אומדן התקציב בשנת ,    ₪ 16,033,679   -  2021סה"כ מענק נתב"ג שהתקבל בשנת 

 לקרן פיתוח.₪  3,418,679ההפרש בסך  העברת לאשר מועצת העיר מאשרת

 

 ( 2 -, נמנע  1-, נגד   14-)בעד 
                                                                                            (2/2022-15מס'  כספים)פרוטוקול           

 (4 )נספח מס'                                                                                                       
 

 



 עיריית רמלה
 02.2022-15מן המניין מס'  ישיבת המועצה

 21.02.2022 מיום 
 

6 
 

 

 31.12.2021רשימת תב"רים שנסגרו עד תאריך  (.27) .5

 לידיעה 

                                                                                            (2/2022-15מס'  כספים)פרוטוקול                        
 (5 )נספח מס'                                                                                                                 

 

   א' לפקודת העיריות 203לסעיף בהתאם   -הודעה על פרטי חוזים שנחתמו .(28) .6

 לידיעה.            

                                                                                            (2/2022-15מס'  כספים)פרוטוקול                        
 (6 )נספח מס'                                                                                                                 

 
 

 שת תבע להתחדשות מתחם גיוראהג(.29) .7

 רקע על התוכנית:

 בתמיכת המדינהמסלול רשויות של הרשות להתחדשות עירונית הינו מסלול בו הרשות מקדמת מתחמי פינוי  .1

 )תקציבית(, ובסוף התהליך יוצאת למכרז בין יזמים שיאמצו את התכנון ויקדמו את הפרויקט.

 ההכרזה על מתחמים במסגרת מסלול רשויות מעביר משאבים רבים לרשות המקומית עבור תכנון וכן עבור פעילות  .2

 חברתית במתחם כדי להכינו לפרויקט פינוי ובינוי.

 אגף הנדסה  והמנהלת להתחדשות עירונית בחרו במתחם גיורא כמתחם נוסף למסלול רשויות.ראש העיר, בהמלצת  .3

 התכנית מקודמת ע"י העירייה בשיתוף רמ"י, יחד עם חברת ניהול ותכנון אדריכלי ארי כהן תכנית מפורטת שממנה .4

 ניתן להוציא היתרים, למתחם גיורא שבצפון מזרח העיר. 

 חברת התכנון כוללת יועצים מכל הדיסיפלינות ובין היתר שמאות, חברה, נוף, תנועה, תשתיות וכו'.  .5

 גבול התכנית כמסומן בתרשים מטה, מתוחם ברחוב משה דיין בצפון, עמיחי ממזרח, צה"ל מדרום ורחוב גולדה .6

 מאיר במערב. 

 .דונם 160 -שטח התכנית הינו כ

 כנית נמצאת כעת בבחירת חלופה תכנונית המאפשרת שמירה והרחבת גריד לאחר ניתוח מצב קיים מעמיק, הת .7

 הרחובות הקיים ומציעה מס' מתחמים ובינוי מרקמי מלווה רחובות כהמשך לתכנית האב להתחדשות המתגבשת.

 

 :  מועצת העיר מאשרת

 ויידרש.( במידה 25%הגשת התכנית במסלול רשויות מקומיות ומתן פטור חלקי מהיטל השבחה ) .א

 הגשת התכנית במסלול ותמל. .ב

    הגשת  התכנית )כמפורט לעיל( בשם העירייה. .ג

 

 (   2-, נמנע   4-, נגד   11 -)בעד                                                                                          
                                                                                            (1/2022-15מס'  הנהלה )פרוטוקול           

 (7 )נספח מס'                                                                                                   
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 העיר שערי-התחדשות מתחם הרצל 0782672-415תכנית מס': (.30) .8

 רקע על התוכנית:

 התכנית ממוקמת לאורך רחוב הרצל שהינו ציר ראשי בעיר ובין הרחובות שפרינצק ויוסף אהרון, בצמוד לצומת הקרח.  .1

 .דונם 25 -שטח התכנית הינו כ .2

 ומאופיינת במבני מגורים משותפים  1.7.77המאושרת מיום   1/100השכונה הקיימת כיום נבנתה  עפ"י תכנית לה/ .3

 ו'.התכנית קובעת ייעודים ושימושים בקרקע למגורים, שב"צ, שצ"פ, דרכים וכ 50 -קומות משנות ה 3בני  

 אשר מגדילה את זכויות הבנייה לכלל התכניות  5.7.81המאושרת מיום  3/1000אחוזי הבנייה ניתנים מתכנית מתאר לה/ .4

 .5.7.81 -בעיר שאושרו לפני ה

 בנייני מגורים 5 -יח"ד ב 530 בנייני מגורים והקמת 8 -יח"ד ב 116 ציעה פינוי שלהתכנית הנוכחית בסמכות מקומית מ .5

 קומות לאורך רחוב הרצל ובמגדלים  6בנייני מגורים במסד של  2 קומות,  8בניה מרקמית של  חדשים, בבניה המשלבת 

 .קומות 25ם בני קומות ,ואילו על רחוב יוסף בן אהרון מתוכננים שני בנייני מגורי 22בנסיגה של עד 

 ובהתאם מוסיפה זכויות אשר ניתן לקבוע בתכנית 42/1000ומתכנית לה/ 38התכנית קובעת זכויות בנייה מכוח תמא  .6

 בסמכות מקומית עפ"י סעיפי חוק תכנון ובנייה. בנוסף, התכנית מגדירה החלפת שטחים ציבורים וסחירים על מנת לשמור

 צורכי ציבור עם זיקה לתכנון המפורט בחידוש צומת הקרח.על איזון בין שטחי המגורים לשטחים ל 

 עקרונות הבינוי: .7

 יצירת חיבורים להולכי רגל בין רחוב הרצל לרחוב בן יוסף החוצים את המתחם. .א

 קומות מגורים 5חזית מסחרית + -בינוי מלווה רחוב .ב

 יצירת מגרשים המאפשרים הקמת מבנה ציבורי חדש. .ג

 פרטי, כאשר עיריית רמלה מצטרפת כמגיש, בעקבות תכנון של שטחים ציבוריים בתכנית.יזם התכנית מקודמת על ידי  .ד

 החליטה לאשר להפקיד את התכנית. 25.04.2021וועדת משנה מיום  .ה

 הושלמו מסמכי כתב שיפוי וכתב התחייבות חתומים מצד היזם.  .ו

 

 בשם העירייה.  הגשת  התכנית )כמפורט לעיל(  מועצת העיר מאשרת 

 (   2-, נמנע   4-, נגד   11 -)בעד                                                                                          
                                                                                            (1/2022-15מס'  הנהלה )פרוטוקול           

 (8 )נספח מס'                                                                                                   
 
 
 

 5607גוש - 48חלקה  -ביטול הפקעה(.31) .9

 . 48נרשמה עיריית רמלה כבעלים לאור תיקון בעלות לאחר הסדר ביחס לחלקה  15/08/2007ביום  .1

 במקרקעין נעשה כתוצאה מהפקעה ללא תמורה בהתאם להפרשה לצרכי ציבור על פי חוק התכנון והבניה.רישום העירייה  .2

 ובפועל קיים בית מגורים,  172לאור העובדה שייעוד המקרקעין הינו שביל להולכי רגל ולא שביל ציבורי עפ"י תכנית לה/במ/ .3

 לא ניתן לממש הפקעה זו המעשה. 

 

 , חוות דעת מקצועית. חוות דעת משפטית -מצ"ב     

 

 את ביטול ההפקעה ובהתאם ביטול רישום זכויות העירייה בחלקה. מועצת העיר מאשרת

 (   2-, נמנע   4-, נגד   11 -)בעד                                                                                          
                                                                                            (1/2022-15מס'  הנהלה )פרוטוקול           

 (9 )נספח מס'                                                                                                   
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      2320-2220 אישור מחירון מנויים ותעריפי חוגים במרכזי הספורט ומתחם הקאנטרי העירוני לשנת (.32) .10

 ותוספות            

 מחירון מנויים ותעריפי חוגים במרכזי הספורט ומתחם הקאנטרי העירוני לשנת מועצת העיר מאשרת      

 ותוספות כמפורט: 2022-2023      

 קאנטרי רמלה   .א
 

 זהב)ללא שינוי(מנוי 
 מנוי חדר כושר

 לחודש למשך שנה₪  130 
 מנוי משולב כולל בריכה 

 לחודש למשך שנה₪  200

 100דמי רישום חד פעמי/חידוש  ₪ 
 '07:00-16:00/  שבת  07:00-16:00/  שישי  06:00-22:00ה'   –שעות פעילות: א 

  יום יחויב לפי תעריף מנוי חודשי 30סיום מוקדם בהתראה של 
 מנוי כסף)ללא שינוי(

 מנוי משולב כולל בריכה 
 לחודש למשך שנה₪  99

  :100דמי רישום חד פעמי/חידוש  ₪ 
 '09:00-15:00/  שבת  09:00-15:00/  שישי  09:00-15:00ה'   –שעות פעילות: א 
  299יום ובתשלום דמי ביטול בסך  30סיום מוקדם בהתראה של ₪ 

 
 מנוי חודשי ארד)ללא שינוי(

 מנוי חדר כושר
 לחודש ₪  200 

 מנוי משולב כולל בריכה 
 לחודש ₪  299

  
  

  חודשים וללא דמי רישום. 3התחייבות למינימום 
 '07:00-16:00/  שבת  07:00-16:00/  שישי  06:00-22:00ה'   –שעות פעילות: א 

  יום ללא דמי ביטול 30סיום מוקדם בהתראה של 
 

 ללא שינוי((מנוי משפחתי

 מנוי
 משפחתי שנתי

 מנוי משפחתי לבריכה
 לחודש למשך שנה₪  340

 מנוי משפחתי משולב כולל חד"כ ובריכה
 לחודש למשך שנה₪  450

 הערות
  :100דמי רישום חד פעמיים  ₪ 

 '07:00-16:00/ שבת  07:00-16:00/  שישי  06:00-22:00ה'   –שעות פעילות: א 
  תעריף מנוי משפחתי יום יחויב לפי 30סיום מוקדם בהתראה של 

 מנוי משפחתי
 חודשי

 מנוי משפחתי לבריכה
 לחודש₪  618

 מנוי משפחתי משולב כולל חד"כ ובריכה
 לחודש₪  708

 הערות
  חודשים וללא דמי רישום. 3התחייבות למינימום 
 '07:00-16:00/ שבת  07:00-16:00/  שישי  06:00-22:00ה'   –שעות פעילות: א 
  יום ללא דמי ביטול 30של סיום מוקדם בהתראה 

 
 תעריפי כניסה חד פעמית וכרטיסיות לבריכה: .ב

 סוג כרטיס
תעריף  -תושב העיר

 2021יום חול ושבת 
 -תושב חוץ

תעריף יום חול 
 2021ושבת 

 -תושב העיר
תעריף יום חול 

 2022/23ושבת 

 -תושב חוץ
תעריף יום 

 חול ושבת

ילד/ נכה/ סטודנט/ חייל/ 
 פנסיונר/ א. ותיק

 שבת ₪  100 ש"ח30
 ש"ח70 ₪ 35 יום חול₪  70

  ש"ח40  ש"ח35 מבוגר 

כניסות   10כרטיסייה 
 מבוגר/ילד

 ₪  270ילד 
 ש"ח 315מבוגר 

 

 ש"ח ילד315 
 מבוגר 360

- 

כרטיס חד פעמי משולב 
 בריכה+ חדר כושר

  ש"ח50
50 ₪ - 
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כניסה  חד פעמי משולב 
 לטניס +בריכה 

  ש"ח 35
  ש"ח35

 
 תוספות והנחות במנוי זהב בלבד: 

 .לחודש ( ₪130+117 ) 2964.מנוי זוגי חדר כושר זהב 1
 .לחודש( ₪200+180) 4560 -. מנוי זוגי זהב משולב2
 .(200+117ש"ח )3804. מנוי שאחד מבן הזוג מנוי זהב משולב ואחד מנוי זהב 3
 .. פנסיונר, נכה, נכה צה"ל, סטודנט, חייל, קבוצות ועדי עובדים 4
 .אחוז פחות (במנוי זהב בלבד 20ש"ח.) 1248 -זהב ₪,  1920-זהב משולב . 5

 
 מפגשים: 10 -תעריף קורס לימוד שחייה

 2022/23תעריף  2021תעריף  אימונים אישיים
 ₪  700 ₪  650 קורס שחייה לילדים

 ₪  700 ₪  700 למבוגריםקורס שחייה 
 2022/23תעריף  2021תעריף  נבחרת 

 ש"ח לחודש 450 לחודש₪  450 אימונים  7נבחרת שחייה 
 ש"ח 550 ש"ח550 נבחרת שחייה +תוספת מנוי

 
 תכנית אימונים אישיים בריכה:

 אימונים אישיים
עלות פר 

אימון 
 ליחיד

עלות פר 
 אימון לזוג

עלות חבילה 
 ליחיד

חבילה עלות 
 לזוג

 ₪225  ₪150  ₪225  ₪140  אימון בודד 
 ₪2,100  ₪1,300  ₪210  ₪130  אימונים  10

 הערות:
 ספטמבר כולל. -תעריף כרטיס כניסה חד פעמי עבור תושב חוץ תקף לחודשי מאי 
  40מחיר אימון חד פעמי בחדר הכושר  ₪ 
  לשנה.₪  150מחיר השכרת לוקר/ ארונית 
  30במסגרת קייטנה בחודשי הקיץ מחיר כניסה לחניך ₪ 
  30מחיר חידוש צ'יפ שעבד .₪ 
  בעונת הקיץ.₪  20כרטיס כניסה לבריכה במוצ"ש 
  200ביגוד+ שונות עבור נבחרת שחייה תחרותית עד .₪ 
 

 מנוי מרכז פיס .ג

 עבור מנוי חודשי במכון כושר למשתתפי חוגי הספורט במרכז הפיס.₪  50הערה: 

 וי(מנוי בוגר  זהב)ללא שינ
 לחודש למשך שנה 110₪  מנוי חדר כושר

  

 8:00-11:00,15:00-22:00-ב,ד 15:00-22:00, 8:00-13:00-שעות פעילות א,ג,ה 
  יום יחויב לפי תעריף מנוי חודשי 30סיום מוקדם בהתראה של 

 כסף )ללא שינוי(–מנוי בוגר  חודשי 
 םחודשי 3לחודש  מינימום  150 מנוי חדר כושר

  חודשים וללא דמי רישום. 3למינימום התחייבות 
  8:00-11:00,15:00-22:00-ב,ד  15:00-22:00, 8:00-13:00-שעות פעילות א,ג,ה 

  יום ללא דמי ביטול 30סיום מוקדם בהתראה של 
 זהב )ללא שינוי(-מנוי נוער  

 ש"ח  לחודש למשך שנה 75  מנוי חדר כושר

  14-18מוגבל לגילאי 

 8:00-11:00,15:00-22:00-ב,ד  15:00-22:00, 8:00-13:00-שעות פעילות א,ג,ה 
  יום יחויב לפי תעריף מנוי חודשי 30סיום מוקדם בהתראה של 

 מנוי נוער כסף )ללא שינוי(
 חודשים 3לחודש  מינימום  100 מנוי חדר כושר

  

  חודשים וללא דמי רישום. 3התחייבות למינימום 
 8:00-11:00,15:00-22:00-ב,ד   15:00-22:00, 8:00-13:00-שעות פעילות א,ג,ה 

  יום ללא דמי ביטול 30סיום מוקדם בהתראה של 
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 קריית האומנים .ד
 מנוי בוגר  זהב )ללא שינוי(

 ש"ח לחודש למשך שנה 120  מנוי חדר כושר

 8:00-16:00בקיץ בחורף,  8:00-15:00 -, יום שישי7:00-22:00ה: -שעות פעילות א 
  יום יחויב לפי תעריף מנוי חודשי 30סיום מוקדם בהתראה של 

 מנוי חודשי  כסף)ללא שינוי(
 חודשים 3ש"ח לחודש  מינימום 170  מנוי חדר כושר

   

  חודשים וללא דמי רישום. 3התחייבות למינימום 
 8:00-16:00בחורף, בקיץ  8:00-15:00 -, יום שישי7:00-22:00ה: -שעות פעילות א 
  יום ללא דמי ביטול 30סיום מוקדם בהתראה של 

 מנוי נוער  זהב)ללא שינוי(
 ש"ח  לחודש למשך שנה100  מנוי חדר כושר

 15:00-18:00ה:-שעות פעילות א 
  יום יחויב לפי תעריף מנוי חודשי 30סיום מוקדם בהתראה של 

 מנוי נוער   כסף )ללא שינוי(
 חודשים 3לחודש  מינימום ש"ח  110 מנוי חדר כושר

   

 15:00-18:00ה: -שעות פעילות א 
  יום ללא דמי ביטול 30סיום מוקדם בהתראה של 

 
 חודשים. 3עבור מנוי חודשי במכון כושר למשתתפי חוגי הספורט מינימום ₪  50 :ההער

 
 נאות בגין .ה

 מנוי בוגר  זהב
 ש"ח לחודש למשך שנה 120  מנוי חדר כושר

  

 22:00, מוצ"ש מצאת שבת עד 8:00-16:00יום שישי  7:00-12:00,15:00-22:00ה -א שעות פעילות 
  יום יחויב לפי תעריף מנוי חודשי 30סיום מוקדם בהתראה של 

 מנוי חודשי  בוגר כסף
 חודשים כסף 3ש"ח לחודש  מינימום 170 מנוי חדר כושר

   

 22:00, מוצ"ש מצאת שבת עד 8:00-16:00יום שישי  7:00-12:00,15:00-22:00ה -שעות פעילות א 

  יום ללא דמי ביטול 30סיום מוקדם בהתראה של 

 מנוי נוער   זהב
 ש"ח  לחודש למשך שנה100  מנוי חדר כושר

  

 22:00, מוצ"ש מצאת שבת עד 8:00-16:00יום שישי  7:00-12:00,15:00-22:00ה -שעות פעילות א 

  לפי תעריף מנוי חודשייום יחויב  30סיום מוקדם בהתראה של 

 מנוי חודשי  כסף נוער
 חודשים 3ש"ח לחודש  מינימום  110  מנוי חדר כושר

   

 22:00, מוצ"ש מצאת שבת עד 8:00-16:00יום שישי  7:00-12:00,15:00-22:00ה -שעות פעילות א 

  יום ללא דמי ביטול 30סיום מוקדם בהתראה של 

 
 
 
 
 
 
 



 עיריית רמלה
 02.2022-15מן המניין מס'  ישיבת המועצה

 21.02.2022 מיום 
 

11 
 

 
 תכנית אימונים אישיים חד"כ:

 אימונים אישיים
עלות פר 

אימון 
 ליחיד

עלות פר 
 אימון לזוג

עלות 
חבילה 

 ליחיד

עלות חבילה 
 לזוג

 ₪195  ₪130  ₪195  ₪130  אימון בודד 
 ₪1,800  ₪1,200  ₪180  ₪120  אימונים  10

 
 

 ונופש.עבור מרכזי הספורט, תרבות, פנאי 2023-2022תעריף פעילות חוגים לשנים -אגף ספורט ואירועים  .ו
 חוגים כללי )חוגי ספורט, וג'אז וכו'(:

 

 מס' פעמיים בשבוע

 2022/2023תעריף  2021תעריף 
מחיר לחודש  

 דק' 45
מחיר לחודש   

 דק' 60
מחיר 

לחודש   
 דק' 45

מחיר 
לחודש   

 דק' 60
  ₪  100  ₪  100 פעם בשבוע ספורט חווייתי  1
  ₪  130  ₪  130 פעם בשבוע 1
 ש"ח 220 ₪  170 ש"ח 220 ₪  170 בשבועפעמים  2

  ₪  180  ₪  180 פעמים בשבוע )ספורט אישי( 2

 ₪  85  ₪  85  גמלאים  פעמיים בשבוע
 

 ענפים תחרותיים, נבחרות, ספורט אישי ולהקות ייצוג:
 

 מס' פעמיים בשבוע
 2022/23תעריף  2021תעריף 

 מחיר לחודש
 

 מחיר לחודש
 

 ₪ 220 ₪ 220 אישי / שחיה פעמים בשבוע ספורט 2
 ₪ 220 ₪ 220 פעמים בשבוע להקות / התעמלות 3
 3פעמיים בשבוע של שעה וחצי סה"כ  2

 ש"ח250 ש"ח 250 שעות שבועיות 

 
 תעריף פעילות בתי ספר לספורט וספורט תחרותי בענפי כדורגל וכדורסל:

 2022/2023תעריף  2021תעריף  סוג ענף

כולל ביגוד + ₪  2,200 בשבועבי"ס לכדורגל, פעמיים 
 כולל ביגוד + מסיבות סיום ושונות₪  2,200 מסיבות סיום ושונות

 תחרויות כדורגל 
 פעמים בשבוע +משחק  3-4

כולל ביגוד + מאמן ₪  3000
 כולל ביגוד + מאמן כושר ושונות₪  3,000 כושר ושונות

כולל ביגוד, ₪  2,000 פעמים בשבוע: 2בי"ס לכדורסל, 
 כולל ביגוד, מסיבת סיום ושונות₪  2,000 סיום ושונות מסיבת

 תחרותי כדורסל
 פעמים בשבוע + משחק 3-4

כולל ביגוד, מאמן ₪  3,000
כושר, ניהול מקצועי, 

 מסיבת סיום ושונות

כולל ביגוד, מאמן כושר, ניהול ₪  3,000
 מקצועי, מסיבת סיום ושונות

 
 :2022/23עריפי חוגי טניס ת

 רמלהתעריף תושב  
2021 

תעריף תושב 
 2021חוץ 

תעריף תושב 
 2022/23רמלה 

 תעריף תושב חוץ
2022/23 

 1 –חוג טניס 
 אימון בשבוע

130 ₪ 143 130  ₪ 143 

 2  -חוג טניס 
 אימונים בשבוע

180 ₪ 198 180  ₪ 198 

 3  -חוג טניס 
 אימונים בשבוע

250 ₪ 275 250  ₪ 275 

 4  -חוג טניס 
 אימונים בשבוע

320 ₪ 352 320  ₪ 352 

 5  -חוג טניס 
 אימונים בשבוע

390 ₪ 429 390  ₪ 429 

 6 -חוג טניס 
 אימונים בשבוע

 575 ₪  526 575  460ש"ח 

 7  -חוג טניס 
 אימונים בשבוע

530  ₪ 658 530   ₪ 658 
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 8 -חוג טניס 
 אימונים בשבוע

650 ₪ 812 650  ₪ 812 

 9  -חוג טניס 
 בשבועאימונים 

720 ₪ 900 720  ₪ 900 

  -חוג טניס הישגי 
אימונים  10

 בשבוע

 1128 ₪  790 ש"ח987 ש"ח790

 
  140ביגוד+ שונות עבור ענף הטניס . ₪ 

 
 הערות :

  דקות(. 45לחודש )יחידת אימון = ₪  70כל יחידת אימון נוספת בשבוע תהיה תוספת של 
  100דמי הרשמה שנתיים על סך  ₪ 
  לחודש.₪  90לנשים פארק עופר חדר כושר 
 ) חובה לתייק ולתעד )תעודת נכה, חוגר ,נכה, נכה צה"ל אישור ועדי עובדים במנויים זהב במחירים השונים 
 .אין לבצע הנחות , יינתנו מלגה לפי מבחן ההכנסות ואישור שיעבור למועצה 
  מהבנק. גם במצב של ביטול צק ובקשה החזר₪  20כל צ'ק חוזר יש לגבות עמלה של 
  15/1ביטולים עד . 
 .כל ביטול של מנוי  יגבה אותו חודש , במידה ונרשם למנוי שנתי וביטל יחושב לפי מנוי חודשי 
 

 ות. בעניין התעריפים מבוטל ותקודמ ותהחלט** 
 

 (6-, נגד    11-)בעד                                                                                                
                                                                                            (1/2022-15מס'  הנהלה )פרוטוקול           

 (10 )נספח מס'                                                                                                   
 

 רחוב נר יהודה, שכונת  עמישב ) רח' שלמה בן יוסף   - תעריפים לאימונים / שימוש  במגרש סחבק(.33) .11

 לשעבר(        

 .דקות 120  -. משך המפגש למפגש של פעם בשבוע₪   400שימוש לקבוצות מאורגנות במגרש סחבק לחודש        

 מאשרת  תעריפים /שימוש במגרש סחבק. מועצת העיר      

 

 ( 4-, נגד   13 -)בעד                                                                                                     
                                                                                            (1/2022-15מס'  הנהלה )פרוטוקול           

 (11 )נספח מס'                                                                                                   
 
 

 עלויות לדמי שימוש במתקנים באגף  ספורט ואירועים(.34) .12
 

 כמפורט מטה: עלויות לדמי שימוש במתקנים באגף  ספורט ואירועים מועצת העיר מאשרת
 

 אצטדיון הכדורגל העירוני ומגרש כדורגל בפארק עופר וגרסי . 
 

 ( :1) רחוב יהושע בן נון  אצטדיון עירוני  .א
 
 תעריף קבוצות לא מקומיות תעריף לקבוצות מקומיות פרוט 

לקבוצות השכרת מגרש אימונים   .1
 דקה 90חובבניות משך אימון 

 
400  ₪ 

 ללא שינוי 

 
500  ₪ 

 
השכרת מגרש אימונים לקבוצות ליגה    .2

 דקות 90משך אימון 
 
500  ₪ 

 ללא שינוי

 
650  ₪ 

 90השכרת מגרש מרכזי לאימון משך   .3
 דקות

 
1,000  ₪ 

 ללא שינוי

 
1,500  ₪ 
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השכרת מגרש מרכזי למשחק עד ליגה   .4
 ב' כולל

 
4,000  ₪ 

 
6,000  ₪ 

 ₪  8,000 ₪   6,000 השכרת מגרש מרכזי למשחק ליגה א'  .5

 ₪  5,000 ₪  2,500 השכרת מגרש מרכזי למשחקי נוער   .6

השכרת מגרש מרכזי למשחק ליגה   .7
 לאומית

8,000  ₪ 
 ללא שינוי 

12,000  ₪ 

 ₪  18,000 ₪  12,000 השכרת מגרש מרכזי למשחק ליגת על  .8

 ₪ 3,000  תוספת גיבוי גנראטור +תאורה   .9
 ללא שינוי 

 
 
 

 מגרש כדורגל פארק עופר +מגרש ג'רסי  .ב
 

תעריף קבוצות לא  תעריף לקבוצות מקומיות פרוט 
 מקומיות

השכרת מגרש לאימונים לקבוצות חובבניות משך אימון   .1
 דקה 90

 
500  ₪ 
  

 
800  ₪ 

 
 90אימון  השכרת מגרש לאימון לקבוצות מח' נוער  משך  .2

 דקות
 
400  ₪ 

 
600   ₪ 

  ₪  600 דקות 90השכרת מגרש למשחק ליגת ילדים  ונוער משך   .3
1,200  ₪ 
 

  השכרת מגרש בוגרים למשחק עד ליגה ב' כולל  .4
1000  ₪ 

 
1500 ₪ 
 

   השכרת מגרש לבוגרים למשחק ליגה א'  .5
2000 ₪ 
 

 
 :  מינויים  מגרש פארק עופר + ג'רסי

תעריף לאדם  פירוט  
 לחודש קבוצתי 

 תעריף  אישי
 לאדם לחודש

מנוי אישי עבור   .1
 פעילות פעם בשבוע 

100 ₪ 
 

120 ₪ 
 

 
 בהשכרת מגרש באצטדיון העירוני  פארק עופר וג'רסי במקרים חד פעמים לקבוצה מחוץ לעיר מנהל המחלקה יהיה  הערה :
 בלבד.   20%לאשר הנחה עד  רשאי              
       .כנ"ל לגבי קבוצות מאורגנים למנויים             

 
 השכרת מבנים מגרשים מרכז הטניס: .ג

 ₪ 1,000 -אירוח תחרות טניס -מגרשי טניס  .1
 ₪ 1,000 -אירוח אירוע תרבות  -מגרש משולב  .2
 דקות 90משך אימון ₪  400 -אירוח טורניר קט רגל יומי  -מגרש משולב .3
 למטר מרובע לחודש₪  50-משרד/מחסן/מנוחת ספורטאים השכרת חדר לשימוש:  .4

 
 נדו :אהשכרת מבנים ואולם היכל הספורט/קריית מנחם / דוד רזיאל/ מרכז הפיס/ פארק עופר/אומנים/טקוו .ד

 ₪  400 -אימון כדורסל לקבוצה ללא הפעלת מזגן  .1
 ₪  480 -אימון כדורסל לקבוצה כולל הפעלת מזגן 

 דקות. 90משך אימון       
 ₪   800   -משחק אימון ללא הפעלת מזגן  .2

 ₪  980 -משחק אימון כולל הפעלת מזגן 
 ₪ 1,000שעות  4טורניר /פעילות ספורט עד 

 ₪   1,900 -משחק ליגה כולל הפעלת מזגן
 דקות 90משך אימון 

 ₪  2,000השכרת אולם לאירוע תרבות / כנס וכו' כולל מזגן  .3
 ₪  800 -השכרת אולם לאירוע תרבות עירוני   .4
 ₪  1,000 -יום פעילות קייטנה  .5
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 לשעה על הפעלת מזגן.₪  100כולל הפעלת מזגן תוספת של ₪  4,000 -שעות   10השכרת אולם לגורמים פרטיים עד  .6
 ₪  6,500השכרת אולם לבחירות וכו' יום שלם כולל שולחנות כסאות וציוד  .7

 ₪  5,000 -השכרת אולם לבחירות/אחר  לא כולל ציוד  
 למטר מרובע לחודש₪  50-כרת חדר לשימוש: משרד/מחסן/מנוחת ספורטאים הש .8

 
 מרכזי הספורטו השכרת מבנים מרכז למחול וחדרי סטודיו במתחם הקאנטרי העירוני .ה

 .₪  200כל שעה נוספת תוספת של  , ₪  600השכרת סטודיו למחול + שימוש בציוד הגברה לשעתיים   .1
 .₪  60כל שעה נוספת תוספת של , ₪  420השכרת חדר זמר +שימוש בציוד לשעתיים  .2
 .למטר  מרובע לחודש₪  50-השכרת חדר לשימוש: משרד/מחסן/מנוחת ספורטאים  .3

 
 :  השכרת מבנים בית ווקר  .ו

 .₪  100כל שעה נוספת ,₪  300שעות  4חדר פעילות עד  .1
 .₪  150כל שעה נוספת ,₪  500שעות  4אולם עד  .2
 .לשעה ₪  150או ₪  2000השכרת אולם שישי שבת  .3
 .למטר מרובע לחודש₪  50-השכרת חדר לשימוש: משרד/מחסן/מנוחת ספורטאים  .4

 
   האולם פארק עופר/ אולם ע"ש דוד קדוש / אולם וילנ .ז

 .₪  400  -אימון לקבוצה  .1
 .₪  800 -משחק אימון  .2
 .₪  1,900 -משחק ליגה  .3
 .₪  800 -השכרת אולם /מגרש לאירוע תרבות עירוני  .4
 .₪ 1,900 -השכרת אולם לגורמים פרטיים  .5
 .₪   100שיעור בוקר לבתי ספר  .6
 .למטר מרובע לחודש₪   50-השכרת חדר לשימוש: משרד/מחסן/מנוחת ספורטאים  .7

 
 דקות 90משך אימון           

 
 מרכז הפיס:    .ח

 ₪  400 -אימון לקבוצה  .1
 ₪  800 -השכרת אולם לאירוע תרבות עירוני  .2
 ₪  1,900 -השכרת אולם לגורמים פרטיים  .3
  לאימון /שיעור.₪  150 - השכרת אולמות סטודיו / ג'ודו/ריתמיקה )פעילות חד פעמית ( .4
 למטר מרובע לחודש₪  50-השכרת חדר לשימוש: משרד/מחסן/מנוחת ספורטאים  .5

 
 דקות 90משך אימון              

 (   2 -, נמנע  4 -, נגד   11 -)בעד                                                                                          
                                                                                            (1/2022-15מס'  הנהלה )פרוטוקול           

 (12 )נספח מס'                                                                                                   
 
 
 

 2023-2022 תשפ"ג  -הפעילות תשפ"ב עדכון עלויות פעילויות ושכירת מבנה מחלקת תרבות שנת(.33) .13
 

 : כמפורט מטה 2022-2023תשפ"ג \עדכון עלויות פעילויות לשנת הפעילות תשפ"ב מאשרת   מועצת העיר

 :  עלויות פעילות נגינה .א

 מס' דקות שבועי כלי נגינה

עלות חודשית לפי 
 תשפ"ג- תשפ"ב

 
 2022-2023 

כלים:  הקשה, מיתר, נשיפה, 
אורגנית, אקורדיון, פיתוח קול, 

 דק' 60דק' ו 30

 דקות 45
350 

 דקות 60
420 

 230 דקות 30

 דקות 45זוגי 
185 

 380 דקות 45 פסנתר

 230 דקות 30
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 30 דק' 45 תיאוריה

 20   שכירת כלי נגינה
 100   שכירת כלי נגינה גורם חיצוני

 20 מחיר שנתי  דמי תלמיד נגינה
 
 

 תיאטרון :חוגי ופעילות  .ב
 פיתוח פעילות חוגים חדשה לתיאטרון ילדים ונוער.  

 גבייה סמלית מתיאטרון נוער ייצוג.  

 עדכון עלות חודשית  מס' דקות בשבוע תיאטרון

 חוג תיאטרון קבוצתי 
 200 דקות 60

 חוג תיאטרון קבוצתי 
 300 דקות 90

 100 דקות 90 תיאטרון  ייצוג 

 
 חוגי זמר: .ג

 

 ודשית חעדכון עלות  בשבועמס' דקות  זמר

 100 דקות 60-90 חוג זמר קבוצתי 

 
 

 (  6-, נגד    11-)בעד                                                                                          
                                                                                            (1/2022-15מס'  הנהלה )פרוטוקול           

 (13 )נספח מס'                                                                                                   
 
 

 2022-2021אגף ספורט ואירועים   -אישור למלגות (.34) .14

האגף לשירותים  בהתאם לקריטריונים של זאת  , הנחות/מלגות לחוגים מגיש  ואירועים, אגף ספורט כמידי שנה 

 חברתיים.

 .ש"ח 795,8העברה מסעיף מלגות בסכום של  

 
 :להלן רשימת מבקשי ההנחות לחוגים אגף ספורט ואירועים  

שם  סעיף תקציבי  
 ומשפחה

עלות  פעילות
 החוג

אחוז 
 הנחה

סה"כ 
 הנחה

סה"כ 
 לתשלום

 הערות

-כדור רגל  מ.ר 1329200420  .1
 גרסי

  
1520 

+ביגוד ₪  1216 1516  304    20% 
 לתשלום 

-כדור רגל מ.ס 1329200420  .2
 גרסי

 ביגוד 950+300 1250 950 50% 1900

 כדור רגל  ב.ד 1329600420  .3
 עופר ארק פ

2000 50% 1000 1000  

כדור רגל  ד.ל 1395300420  .4
 .אומנים

1235 50% 617 617  

ה. אומנותית  ל.ט 1395300420  .5
 אומנים

דמי  850+100 950 850 50% 1700
 רישום

ה. אומנותית  ל.ת 1395300420  .6
 אומנים

1700 50% 850 850  

כדור סל  ח.א 1329400420  .7
 .פייס

ביגוד  1600+200 1800 400 20% 2000
 ודמי רישום
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 . המלגות כמפורט לעיל  מועצת העיר מאשרת

 
 (4-, נגד    13-)בעד                                                                                                 

                                                                                            (1/2022-15מס'  הנהלה )פרוטוקול           
 (7 )נספח מס'                                                                                                   

 
 

 : בלבד 2022בלבד לשנת ר תעריף דמי שימוש עמותות ספורט תחרותי מקומיות ושיא(.53) .15
 

 :  בלבד כדלקמן 2022דמי שימוש עמותות ספורט תחרותי מקומיות בלבד לשנת  מועצת העיר מאשרת

 
 פירוט 

 
 עמותות 

 מקומית
 אצטדיון      1

 עד ליגה ב' 
 אימון
 משחק

250 
2,000 

 
 היכלי ספורט            2

 היכל ראלף קליין 
 דוד רזיאל 

 קריית האומנים 
 

 אימון
 משחק

250 
950 

 מגרשי כדורגל       3
 מגרש ג'רסי 

 מגרש אמירויות 
 )מאיר נמני)פארק עופר 

 
 עד ליגה ב'          

 

 אימון
 
 

 משחק 

250 
 
 
500  

 אולמות ספורט 4
 טניס שולחן מרכז הפיס 
  פארק עופר 

 טניס שולחן 
 

 אימון
 משחק

240 
950 

5  מרכז גודו 
 

 אימון
 תחרות

240 
950  

6  

 מרכז טניס 

 אימון 
 תחרות /משחק

 

200 
950 

7   מרכז טאקוונדו 
 

 אימון
 תחרות/משחק

240 
950 

 
 
 

         
 
 

כדור סל  א.ו 1329400420  .8
 .פייס

ביגוד  1000+200 1200 1000 50% 2000
 ודמי רישום

כדור סל  ח.א 1329400420  .9
 .פייס

דמי  1440+200 1640 400 20% 1800
 רישום וביגוד

  1296 324 20% 1620 טניס ל.ס 1329300420 .10
11. 
 

כדור סל  נ.ש 1329500420
היכל 

 הספורט

3000 40% 1200 1800  

סל  כדור צ.מ 13292500420 .12
היכל 

 הספורט

3000 30% 900 2100  
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 הערה:

 . בלבד 2022תעריף זה הינו לשנת התקציב **  
 התעריף מוזל לאור נזקים שנגרמו לעמותות  הספורט בתקופת הקורונה. **  

 
 (2-, נמנע4-, נגד    11-)בעד                                                                                                 

 (9נספח מס'  )
 

 לידיעה -2021דצמבר  28מיום   15-2021/3מס'  הנחות רטרופרוטוקול ועדת .(36) .16

  .1202 דצמברב 28מיום  15-2020/6מס'   הנחות רטרופרוטוקול ועדת  מאשררתהמועצה       

 (3/2021-15מס'  הנחות רטרו ועדת פרוטוקול )                                                
 (10)נספח מס'                     

 

         15-2021/4מס'  לאיסוף וניתוח נתונים הנוגעים למעשי האלימות העבריינות והפשיעהפרוטוקול ועדת (.37) .17

 2021דצמבר  30מיום         

  לאיסוף וניתוח נתונים הנוגעים למעשי האלימות העבריינות והפשיעהפרוטוקול ועדת  תמאשר המועצה    

 .1202 דצמברב 30מיום  15-2020/4מס'     

 

 (5-, נמנע   1 -, נגד  11 -)בעד              
 (4/2021-15מס'  נתונים הנוגעים למעשי האלימות העבריינות והפשיעהלאיסוף וניתוח ועדת פרוטוקול )     

 (11)נספח מס'                        

 

 2022 בפברואר 08מיום  15-2202/1מס'  תרבות אירועים וספורטפרוטוקול ועדת (.38).12

  .2022 בפברואר  08מיום  15-1/2022מס'   תרבות אירועים וספורטהמועצה מאשרת פרוטוקול ועדת     

 

 (2 -, נמנע  4 -, נגד  11 -)בעד          
 (1/2022-15מס'   תרבות אירועים וספורטפרוטוקול ועדת )   

 ( 12)נספח מס'                  
 

 בית ספר יסודי ממלכתי דתי  בשכונת נאות שמיר ע"ש מרים פרץ  קריאת (.39).13

 , ז' בניסן התשי"ד( אשת חינוך ישראלית ששנים מבניה ,קציני צה"ל 1954באפריל  10-)נולדה ב - מרים פרץ

 נהרגו בקרב בעת מילוי תפקידם. מרצה בקרב בני נוער וחיילי צה"ל.

 ישראל.   -, על פעילותה לחיזוק הרוח היהודית 2018כלת פרס ישראל למפעל חיים לשנת 

 . 2014נת הדליקה משואה בטקס בהר הרצל בש

 
 החלטת הועדה:

 קריאת בית ספר יסודי ממלכתי בשכונת נאות שמיר ע"ש מרים פרץ.    מועצת העיר מאשרת

 (   4-, נגד  11 -) בעד
 שוהם ומשה שטה לא השתתפו בהצבעה בטענה שההליך אינו חוקי.** חברי המועצה הראל 

** חברי המועצה יאיר דידי, שמעון שלוש ורותם כהן כחלון הצביעו נגד והודיעו לפרוטוקול כי בכוונתם להגיש ערעור על 
 הפרוטוקולים של ועדת שמות למקומות ציבוריים. 

 
 ( 1/2022-15פרוטוקול  הועדה לשמות למקומות ציבוריים  ) 

 ( 13)נספח מס' 
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 צומת משה דיין /גולדה מאיר -קשור קריאת כיכר ע"ש שלישיית מה (.40) .40

 סטנדאפיסטים , , היא קבוצת קומיקאים רמלאים ) ציון ברוך, אסי ישראלוף, שלום מיכאלשוולי(  -שלישיית מה קשור 

 .מנחי טלוויזיה, שדרני רדיו, זמרים, מוזיקאים ושחקנים

 

 החלטת הועדה:

 קריאת כיכר בצומת משה דיין/גולדה מאיר ע"ש שלישיית מה קשור.    מועצת העיר מאשרת

 (   4-, נגד  11 -) בעד
 ** חברי המועצה הראל שוהם ומשה שטה לא השתתפו בהצבעה בטענה שההליך אינו חוקי.

ערעור על  ** חברי המועצה יאיר דידי, שמעון שלוש ורותם כהן כחלון הצביעו נגד והודיעו לפרוטוקול כי בכוונתם להגיש
 הפרוטוקולים של ועדת שמות למקומות ציבוריים

 
 ( 1/2022-15פרוטוקול  הועדה לשמות למקומות ציבוריים  ) 

 ( 14)נספח מס' 
 
 

 רחוב ההגנה פינת טרומפלדור  -  כיכר הצמודה לבריכת הקשתות -קריאת כיכר פרו  (.41) .41

 יש קבוצה גדולה של  עולי פרו ברמלה. 

 בקרוב תיבחן האפשרות לשיתופי פעולה במסגרת ערים תאומות. 

 

 החלטת הועדה:       

 כיכר פרו.  -פינת טרומפלדור ) צמודה לבריכת הקשתות(  -כיכר ברחוב ההגנה  מועצת העיר מאשרת      

 (   4-, נגד  11 -) בעד
 אינו חוקי.** חברי המועצה הראל שוהם ומשה שטה לא השתתפו בהצבעה בטענה שההליך 

** חברי המועצה יאיר דידי, שמעון שלוש ורותם כהן כחלון הצביעו נגד והודיעו לפרוטוקול כי בכוונתם להגיש ערעור על 
 . הפרוטוקולים של ועדת שמות למקומות ציבוריים

 
 ( 1/2022-15פרוטוקול  הועדה לשמות למקומות ציבוריים  ) 

 ( 15 )נספח מס' 
 

 

 שדרות ירושלים  מהרמזור עד בית הספר רמלה לוד  -אבני ראשה"  קריאת שם רחוב "(.42) .42

 מכון אבני ראשה עתיד להעביר את משכנו לרמלה. 

 ביוזמה משותפת של משרד החינוך ויד הנדיב.  2007אבני ראשה, המכון הישראלי למנהיגות בית ספרית, הוקם בשנת 

 בשינוי  -מנהלי בתי הספר והמפקחים  -זי של המנהיגות החינוכית שם המכון "אבני ראשה" מבטא את תפיסת תפקידה המרכ

ושיפור של מערכת החינוך. המכון עוסק בהכשרה ובפיתוח מקצועי של כלל מנהלי בתי הספר והמפקחים בישראל, מתוך 

 . הכרה שמנהיגותם היא המפתח לקידום מערכת החינוך בישראל

        

 החלטת הועדה:      

 מהרמזור בשדרות ירושלים ועד בית ספר רמלה לוד.    -קריאת רחוב " אבני ראשה "   מאשרתמועצת העיר 

 

 (   4-, נגד  11 -) בעד)
 ** חברי המועצה הראל שוהם ומשה שטה לא השתתפו בהצבעה בטענה שההליך אינו חוקי.

לפרוטוקול כי בכוונתם להגיש ערעור על ** חברי המועצה יאיר דידי, שמעון שלוש ורותם כהן כחלון הצביעו נגד והודיעו 

 ( 1/2022-15פרוטוקול  הועדה לשמות למקומות ציבוריים  ) הפרוטוקולים של ועדת שמות למקומות ציבוריים

 ( 16 )נספח מס' 
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 132מפלסית הפרדה  - 44כביש  -גשר לוחמי האצ"ל  (.43) .43

 . 1931אצ"ל ) ארגון צבאי לאומי בארץ ישראל (, ארגון צבאי מחתרתי עברי, נוסד בירושלים בשנת 

 ההנצחה תהא לזכר לוחמי האצ"ל אשר נפלו בקרב לשחרור העיר רמלה. 

 

 החלטת הועדה:      

 .  132בהפרדה מפלסית  -קריאת " גשר לוחמי האצ"ל "   מועצת העיר מאשרת

 

 (   4-, נגד  11 -) בעד
 ** חברי המועצה הראל שוהם ומשה שטה לא השתתפו בהצבעה בטענה שההליך אינו חוקי.

** חברי המועצה יאיר דידי, שמעון שלוש ורותם כהן כחלון הצביעו נגד והודיעו לפרוטוקול כי בכוונתם להגיש ערעור על 
 הפרוטוקולים של ועדת שמות למקומות ציבוריים.

 
 ( 1/2022-15פרוטוקול  הועדה לשמות למקומות ציבוריים  ) 

 ( 17 )נספח מס' 
 

 

 גן הצנחנים/ השריון  -הנצחת סאלי ברדה (.44) .44

 חודשים לפני שהיה עתיד להתחתן.  3 -נפטר באופן טראגי ) לא התעורר משנתו( כ 25.5סאלי ברדה תושב העיר בן 

 מכריו מספרים עליו כי היה דמות נערצת, איש חסד, עסק רבות  בגמילות חסדים וצדקה, איש של דרך ארץ ואהבת האדם. 

 

 החלטת הועדה:      

 הנצחת סאלי ברדה בגן הצנחנים /שריון ) גן " סאלי ברדה "(.    מועצת העיר מאשרת

 

 (   4-, נגד  11 -) בעד
 שטה לא השתתפו בהצבעה בטענה שההליך אינו חוקי.** חברי המועצה הראל שוהם ומשה 

** חברי המועצה יאיר דידי, שמעון שלוש ורותם כהן כחלון הצביעו נגד והודיעו לפרוטוקול כי בכוונתם להגיש ערעור על 
 הפרוטוקולים של ועדת שמות למקומות ציבוריים. 

 
 ( 1/2022-15פרוטוקול  הועדה לשמות למקומות ציבוריים  ) 

 ( 18 פח מס')נס 
 
 
 

 רחוב " נר יהודה " שכונת עמישב ) צמוד לכולל נר יהודה  ( -הנצחת  יהודה חג'ג' ז"ל "  (.45) .45

 מתאונת דרכים.  24בגיל  1993תושב העיר, נפטר בשנת הנצחת יהודה חג'ג' 

 החלטת הועדה:      

 קרוב לכולל נר יהודה.  קריאת רחוב "נר יהודה " בשכונת עמישב  מועצת העיר מאשרת

 (   4-, נגד  11 -) בעד
 ** חברי המועצה הראל שוהם ומשה שטה לא השתתפו בהצבעה בטענה שההליך אינו חוקי.

** חברי המועצה יאיר דידי, שמעון שלוש ורותם כהן כחלון הצביעו נגד והודיעו לפרוטוקול כי בכוונתם להגיש ערעור על 
 . קומות ציבורייםהפרוטוקולים של ועדת שמות למ

 
 ( 1/2022-15פרוטוקול  הועדה לשמות למקומות ציבוריים  ) 

 ( 19 )נספח מס' 
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 "פארק נשרים" -אזור תעשייה נשר ב'  (.46) .46
 

 החלטת הועדה:

 " פארק נשרים ". -קריאת אזור תעשייה ב'    מועצת העיר מאשרת

 

 (   4-, נגד  11 -) בעד)
 שוהם ומשה שטה לא השתתפו בהצבעה בטענה שההליך אינו חוקי.** חברי המועצה הראל 

** חברי המועצה יאיר דידי, שמעון שלוש ורותם כהן כחלון הצביעו נגד והודיעו לפרוטוקול כי בכוונתם להגיש ערעור על 

 . הפרוטוקולים של ועדת שמות למקומות ציבוריים

 
 ( 1/2022-15פרוטוקול  הועדה לשמות למקומות ציבוריים  ) 

 ( 20 )נספח מס' 
 

 רחוב בית ספר " בן צבי" עד מתחם הידידות ע"ש אדמונד לוי ז"ל. (.47) .47

 החלטת הועדה : 

 לדיון בוועדה.   -ירד מסדר היום  

 
 תוספת לישיבת המועצה :     

 אישור חילופי גברי ומינוי בוועדות החובה והרשות, דירקטוריונים וחברות העירונית (.48) .48
עדות חובה, רשות, ועדות מקצועיות לוו  -חברי מועצה, נציגי ציבור, עובדי הרשות המקומית  של  מאשרת מינויים מועצת העיר

 דירקטוריונים, חברות עירוניות וועדי מנהל כמפורט להלן:
 

 -ועדת חינוך  .א
 ט לפקודת העיריות 149סעיף        

 , יו"ררה"ע -מיכאל וידל  .1

 סגן רה"ע -אברהם דז'ורייב  .2

 חברת מועצה -אורלי ארביב  .3

 רונן מושייב .4

 עו"ד רונן רוטשטיין   .5

 אברהים ) מינו( אבו לבן  .6

 עו"ד מוסא סאבא  .7

 אברהים בדויה .8

 מיכאל מיכאלוב  .9

 רותם כהן כחלון  .10

 אגף החינוך ברשות תמנהל .11

   תיכון לילנטלמנהלת  .12

 אביבית זיו  -בן צבי  יסודי מנהלת בי"ס  .13

 סררבאב נא -מנהלת מקיף אורט הערבי  .14
 נעמי בלס -יו"ר ועדת הורים מרכזי או נציגו .15
 אדיר פרץ  -יו"ר מועצת התלמידים   .16

 נציג ציבור  -שלומי אוחנה  .17

 נציג ציבור  -פאיז מנסור  .18

 נציגת ציבור   -צילה מסטירוב  .19

 נציגת ציבור   -גילי סבא  .20

 נציג ציבור  -דוד ברזילי .21

 נציג ציבור -ג'קי אזולאי  .22
  לדיוני הועדהמבקר הרשות יוזמן דרך קבע 

 (3 -, נמנע  3-, נגד 11 -) בעד                                                                                  
  )תוספת לישיבת המועצה (                                                                         
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 מים וביוב                                     תאגיד ת.מ.ר .ב
 :נבחרי ציבור

 עו"ד מוסא סבא .1
 שלומי פנטה .2

 נציגי ציבור:
 דויד ברזילי .3
 שמוליק בן מרדכי .4

 :עובדי רשות
 מנכ"ל העירייה  -רונן עזריה  .5
 ויועצת מקצועית לרה"ע ס. מנהל אגף מזכירות ומנהל העירייה-עו"ד שלי ביטון .6
 ס. מנהלת מח' הכנסות   -אולגה אוזן  .7

 

 (3 -, נמנע  3-, נגד 11 -) בעד                                                                                 
  )תוספת לישיבת המועצה (                                                                       

 
 - ועדת מל"ח ) משק לשעת חירום( .ג
 רה"ע, יו"ר  -מיכאל וידל .1

 מנכ"ל העירייה, ראש מטה ועדת מל"ח  -רונן עזריה  .2

 מ"מ רמ"ט -סגן רה"ע   -אברהם דזו'רייב  .3

 מנהל אגף בטחון, מנהל מכלול ומבצעים -איציק אסרף  .4

 מ"מ מנהל פיקוח ושיטור עירוני , ממונה חירום עירוני -פלי בן שבת  .5

 ברתיים, מנהל מכלול אוכלוסייה. מנהל אגף לשירותים ח  -אייל קהלני  .6

 מנהל אגף משאבי אנוש, מנהל מכלול משאבי אנוש.   -גדעון צרפתי  .7

 דובר העירייה, מנהל מכלול מידע לציבור.  -עומר דוסטרי  .8

 מנהל אגף שפ"ע, מנהל מכלול לוגיסטיקה.   -דוד חביבה  .9

 מנהלת אגף חינוך ונוער, מנהלת מכלול חינוך.  -נועה בן יוסף  .10

 מ"מ מהנדסת העיר, מנהל מכלול הנדסה.   -יגאל שפושניקוב  .11
 

                                                                                        (4-, נמנע 13 -) בעד                                                                                 
  )תוספת לישיבת המועצה (                                                                

 
 

 
 רונן רוטשטיין עו"ד  -השתלמות לחבר מועצה  (.49) .49

 בהשתלמות שנתית רונן רוטשטיין עו"ד חבר המועצה מבוקש לאשר השתתפותו של  4/2017בהתאם לחוזר מנכ"ל משרד הפנים 

 נוער בישראל.למנהלי ועובדי מחלקות 

 חברה ונוער.   -נושא ההשתלמות 

 

 לעבודתו היומיומית. , השתלמות זו תעניק ידע וכלים  כחבר מועצת העיר ומחזיק תיק צעירים ונוער משמש עו"ד רונן רוטשטיין 

 

 ₪.  2,850  -עלות ההשתלמות הינה 

 

 כמפורט לעיל. בהשתלמות חבר המועצה , עו"ד רונן רוטשטיין השתתפותו של  מאשרת מועצת העיר

 (1-נמנע ,  16-) בעד                                                                                 
  )תוספת לישיבת המועצה (                                                                    

 
 

 

 



 עיריית רמלה
 02.2022-15מן המניין מס'  ישיבת המועצה

 21.02.2022 מיום 
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 עדכון החלטה-הרכב מועצה דתית(.50) .50

 למועצה הדתית רמלה. אישרה הרכב  29.11.2021מיום  12.2021-15ישיבת מועצת העיר מס' 

 

 -מעדכן כי המועמד לכהן בהרכב המועצה הדתית מטעמו הוא רב העיר,  הרה"ג רבי יחיאל אבוחצירא שליט"א 

 .  026764969 מקסים דנינו    ת.ז    

 מועצת העיר מאשרת העדכון כאמור לעיל. 

 (1-נמנע ,  16-) בעד                                                                                      
  )תוספת לישיבת המועצה (                                                                    

 
 

 אצילת סמכויות לחברי מועצת העיר (. 51) .51
 

 , הנני להאציל סמכויות לחברי מועצת העיר כפי שיפורט להלן :מתוקף תפקידי כראש העיר         
 

 משנה לרה"ע ללא שכר. -חבר מועצת העיר מאור אשש          

 

 מועצת העיר מאשרת האצלת סמכויות כאמור לעיל.          

 (1 -נמנע ,  16 -) בעד                                                                                   
  בעל פה  ( -)תוספת לישיבת המועצה                                                            

 

 ) ה( לחוק התכנון והבניה  18סעיף  -ועדת משנה לתכנון ובניה (. 52) .52

 מבוקש לשר כי חבר המועצה שמעון שלוש ימונה כממלא מקום של חבר המועצה יאיר דידי  בהרכב ועדת    

 תכנון ובניה.    

 מועצת העיר מאשרת האמור לעיל.    

 

 (1 -נמנע ,  16 -) בעד                                                                                
  בעל פה  ( -)תוספת לישיבת המועצה                                                          

 

 

 
 

  מיכאל וידל                                        עו"ד שלי ביטון                                  רונן עזריה            
 רמלה      העיר   ראש                   ס. מנהלת אגף מזכירות ומנהל העירייה                     העירייה מנכ"ל     

 ויועצת מקצועית לרה"ע                                                               

 

 

 

 


