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 בבית העירייה ( 2018 יולי 29) י"ז באב תשע"ח, ראשוןביום  שהתקיימה הנהלהועדת מישיבת 

 רמלה.  1, רחוב וייצמן פנחס זינגר ז"ל ע"ש

 

 נוכחים ה"ה:
 הועדה  ראש העיר ויו"ר -מיכאל וידל

 מ"מ רה"ע    -אברהם אילוז
 סגן רה"ע -רונן מושייב 

 חבר מועצה -הרב איתן דהאן
 חבר מועצה  - רפאל קורייב
 חבר מועצה  - בנימין בנימין

 חבר מועצה -עאמר אבו גאנם 
 חבר מועצה -עו"ד מוסא סאבא 

 
 :חסרים

 ראש העירסגן  -הרב מיכאל דרעי 
 חבר מועצה  -יאיר דידי 

 חבר מועצה  -עו"ד ראיס אבו סייף 
 מועצה  תחבר - ענבל רדה

 

 משתתפים ה"ה:    
 יועמ"ש  -עו"ד דורון דבורי    
   גזברית העירייה               - רוזה עללאל    
 מהנדסת העיר  -ז'אנה סולובייצ'יק    
                                   מזכירות העירייה -עו"ד שלי ביטון     

 :דיון בנושאים כדלקמן
 
 שינוי מורשי חתימה בחברה הכלכלית לרמלה בע"מ (20).1

 כדלקמן: שינוי מורשי החתימה בחברה הכלכלית לרמלה בע"מ לאשר  מבוקש        

 מורשי החתימה החדשים:         

 .ראש העיר ויו"ר דירקטוריון החברה - 059600437, ת.ז מיכאל וידלמר          

 .סגן גזברית העיריה  - 032389629ת.ז  שגיא רוזנבלטמר          

 חתימת מר מיכאל וידל, יחד עם חתימת מר שגיא רוזנבלט, בצירוף חותמת החברה, יחייבו את          

 החברה בכל התחייבות כספית עפ"י כל דין, לרבות, על המחאות, שיקים, חוזים.         

 , רשאים מורשי החתימה1981-ת, תשמ"א לחוק הפרשנו 17למען הסר ספק, בהתאם לסעיף          

 לחתום על מסמכים בנקאיים, לרבות מסמכים המאפשרים לחברה לקבל מידע באמצעות          

    האינטרנט וזאת ללא צורך בקבלת הסמכה נוספת.         

 לעיל.  כאמור מאושר  שינוי מורשי החתימה בחברה הכלכלית לרמלה בע"מ         

 

 ( 1)נספח מס' 
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 -ועדה ליזום ותכנון פעילות לקידום טיפול מקיף במאבק בנגע הסמים המסוכנים  ( 21).2

 יא לפקודת העיריות  149סעיף             

  ועדה ליזום ותכנון פעילות לקידום צילה מסטורוב כנציגת ציבור במבוקש לאשר את גב'              

 .יא לפקודת העיריות 149סעיף  -טיפול מקיף במאבק בנגע הסמים המסוכנים            

 מאושר האמור לעיל.             

 

  ז לפקודת העיריות 149סעיף  - ועדה לקידום מעמד הילד ובני הנוער ( 22).3

   - צילה מסטורוב כנציגת ציבור ועדה לקידום מעמד הילד ובני הנוער מבוקש לאשר את            
 .ז לפקודת העיריות 149סעיף             

 מאושר האמור לעיל.            

 

 ג לפקודת העיריות 149סעיף  -ועדה לענייני ביקורת  ( 23).4
 ג  149סעיף  -מהועדה לענייני ביקורת   להסיר את חבר המועצה גבי אברמשווילי מבוקש            

 .העיריות לפקודת            

       מאושר האמור לעיל.            

 

 רמלה  30רכישת זכות שכירות חופשית בנכס ברחוב בן גוריון   - 5/18מכרז פומבי מס'  ( 24).5

 שימוש כמעון יום או גן ילדים  למטרת            

 רכישת זכות שכירות חופשית  -5/18מבוקש אישור מועצת העיר לביטול מכרז פומבי מס'             

 ופרסום הליך שימוש כמעון יום או גן ילדים  רמלה למטרת  30בנכס ברחוב בן גוריון             

 (.  1987 -)ח( לתקנות העירייה )מכרזים, התשמ"ח 22התמחרות בהתאם לקבוע בתקנה             

 מנהל מחלקת     -סגן רה"ע, עו"ד אביתר יוחנן -הרב מיכאל דרעי חברי ועדת התמחרות:            

 ס. גזברית העירייה. -מקרקעין,  שגיא רוזנבלט            

 האמור לעיל .מאושר             

 ( 2)נספח מס'                                                                     

 

 הכדורגל ת עמותת הוראה בלתי חוזרת של העירייה לטובאישור חתימה על כתב  ( 25).6

  2019לשנת הכספים  תל אביב רמלה בית"ר            

   לאשר כתב הוראה בלתי חוזרת של העירייה לרשות לבקרה תקציבית על סך מבוקש  .א

 .2019לשנת הכספים  אביב רמלהלעמותת הכדורגל בית"ר תל התמיכה  על כספי ₪ 900,000

 בהתאם.לחתום על כתב הוראה  העירייה  מועצת העירייה מסמיכה את ראש העיר וגזברית  .ב

 מאושר האמור לעיל.            

 ( 3)נספח מס' 
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 נווה דוד  אישור חתימה על כתב הוראה בלתי חוזרת של העירייה לטובת עמותת( 26).7

  2019כדורסל נשים רמלה  לשנת הכספים  עמותת -סאן           

 לאשר כתב הוראה בלתי חוזרת של העירייה לרשות לבקרה תקציבית על סך מבוקש  .א

לשנת הכספים נווה דוד סאן רמלה  התמיכה לעמותת כדורסל נשים על כספי  ₪ 750,000

2019. 

 מועצת העירייה מסמיכה את ראש העיר וגזברית לחתום על כתב הוראה בהתאם. ב.            

 לעיל. מאושר האמור           

 ( 4)נספח מס' 

 
   ביקור גומלין של משלחת תלמידים ביה"ס לילנטל בעיר התאומה מרס )גרמניה(  -עדכון   (27).8

 משלחת גומלין של תקיים ביקור ה 15.7.18-29.7.18מבוקש לעדכן כי  בין התאריכים              

   .בעיר התאומה מרס )גרמניה(  'לילנטל'ביה"ס מתלמידים             

 .חבר מועצה -חבר מועצה , עו"ד ראיס אבו סייף   -בנימין בנימין -נציגי העירייה             

         לחברי אושרו   2018במאי  06, מיום  3/2018-14משלחות וקשרי חוץ מס'  בפרוטוקול         

 המועצה  טיסות, ביטוח ואש"ל.          

 . 22.7.18-29.7.18בתאריכים:  המועצה: עו"ד ראיס אבו סייף  לינה לחבר יש לאשר        

 .15.7.18-21.7.18בנימין בנימין בתאריכים: המועצה:  יש לאשר לינה לחבר        

 מאושר האמור לעיל.            
 
 

 מלגה עבור תלמידי העיר רמלה למסע לפולין  ( 28).9

 במסגרת סיוע של העירייה לתלמידי העיר מבוקש לאשר השתתפות כספית )מלגה( למסע          

 .   תלמידים אשר נמצאו זכאים 12עבור  לפולין         

 מול  והנוער החינוךאגף לתלמיד וזאת לאחר השלמת בדיקה של  1,000₪המלגה לא תעלה על           

 .הגורמים הרלוונטיים         

 תלמידי העיר רמלה למסע לפולין. 12המלגה עבור מאושרת         

  
  הגב' בירנית ברלינסקי  בקשת היתר לעבודת חוץ( 29).10
 אישור העירייה להיתר תמבקשהווטרינרית , במחלקהת עובד הגב' בירנית ברלינסקי                  

 בעירייה. המעבר לעבודת עבודת חוץ,                  

  פקודת העיריות, מבוקש לאשר לנ"ל היתר לעבודת חוץ, ל 180סעיף בהתאם לקבוע ב             

 החלטת המועצה. מיום שנה לתקופה של             

 לגב' בירנית ברלינסקי.  היתר לעבודת חוץ מאושר              
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     רווח ליגל הגב'  בקשת היתר לעבודת חוץ ( 30).11
 עבודת חוץ,  אישור העירייה להיתרת מבקש,ת תברואה במחלקת העובד רווח ליגלהגב'                    

 בעירייה. המעבר לעבודת                   

  פקודת העיריות, מבוקש לאשר לנ"ל היתר לעבודת חוץ, ל 180סעיף בהתאם לקבוע ב              

 המועצה.החלטת  מיום שנה לתקופה של              

     לגב' רווח ליגל . היתר לעבודת חוץמאושר                
 
 

 הגב' גולדור ליאת     בקשת היתר לעבודת חוץ( 31).12
 אישור העירייה להיתרת מבקש,ת הרווחה במחלקת העובדגולדור ליאת הגב'                   

 בעירייה. המעבר לעבודת עבודת חוץ,                  

 פקודת העיריות, מבוקש לאשר לנ"ל היתר לעבודת חוץ, ל 180סעיף ב בהתאם לקבוע             

 החלטת המועצה. מיום שנה לתקופה של                 

 .לגב' גולדור ליאת היתר לעבודת חוץמאושר              
 
 

  " רוטריארגון "מלגות ( 32).13
  ע"פ הרשימה המצ"ב .₪   10,000ע"ס  רוטריהשתתפות העירייה במלגות  בוקש לאשרמ             

 מאושר האמור לעיל.             

 ( 5)נספח מס' 

 

 

  מזכיר ועדת בחירות עיריית רמלה  -נוי אמיר וידר ימ ( 33).14

 לידיעה:              

 לעיריית רמלה ושכרו יקבע בהתאם  מזכיר ועדת הבחירותמר אמיר וידר ישמש בתפקיד               

 להנחיות משרד הפנים ומש"מ.              

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  2019-2018עדכון תעריפי חוגים לשנת (  34).15
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 :  ה כדלקמןעל פי הרשימ 2018-2019עדכון תעריפי חוגים לשנת  מבוקש לאשר   

     

 

 מנוי חדר כושר  -מרכז אולם קריית מנחם/קריית האומנים 
 
 

    מחול  
  חוגי מחול עירוניים : מענית, פיס, אשכול, ג'רסי, קאנטרי, אמנים

 
                                                                                                                2016/17           2018/19 

 מחיר חודשי מחיר חודשי זמנים חוג

 130 130 דק' 45פעם בשבוע  מחול

 160 160 דק' 45פעמיים בשבוע*  מחול

 140 140 דק' 60פעם בשבוע  מחול

 175 175 דק' בוגרים 90פעם בשבוע  מחול

 180 180 דק' 60פעמיים בשבוע*  מחול

 200 200 דק' 45שלוש פעמים בשבוע* בריכה  -מחול 

 מחול

 60שלוש פעמים בשבוע*
 דק' 90דק'/פעמיים בשבוע 

220 220 

 240 240 שלוש וחצי שעות שבועיות מחול

 260 260 דק' 60ארבע פעמים בשבוע* מחול

 300 300 דק' 60חמש פעמים בשבוע* מחול

 340 340 דק' 60שש פעמים בשבוע* מחול

 100 100   דמי רישום 

 70 70   תלבושות 
 
 

 קונסרבטוריון 
                                                                                                       2016/17           2018/19 

 מחיר חודשי מחיר חודשי זמנים חוג

 350 350 דקות 45 פסנתר 

 210 210 דקות 30 פסנתר 

 250 250 דקות 45 אקורדיון

 180 180 דקות 30 אקורדיון

 315 315 דקות 45 כינור בודד

 170 170 דקות 45 כינור זוגי

 190 190 דקות 30 כינור בודד

 380 380 דקות 60 כינור בודד

 200 200 דקות 45 בריטון בודד

 120 120 דקות 45 בריטון זוגי

 200 200 דקות 45 טובה בודד

 120 120 דקות 45 טובה זוגי

 200 200 דקות 45 טרומבון בודד

 120 120 דקות 45 טרומבון זוגי
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 300 300 דקות 45 סקסופון בודד

 160 160 דקות 45 סקסופון זוגי
 120 120 דקות 45 סקסופון שלישיה

 180 180 דקות 30 סקסופון בודד
 315 315 דקות 45 אורגנית

 170 170 דקות 45 אורגנית זוגי
 125 125 דקות 45 אורגנית שלישיה

 190 190 דקות 30 אורגנית
 280 280 דקות 45 חליל צד בודד
 160 160 דקות 45 חליל צד זוגי

 180 180 דקות 30 חליל צד בודד
 315 315 דקות 45 קלרינט בודד
 170 170 דקות 45 קלרינט זוגי

 190 190 דקות 30 קלרינט בודד
 315 315 דקות 45 גיטרה בודד
 170 170 דקות 45 גיטרה זוגי

 125 125 דקות 45 שלישיהגיטרה 
 190 190 דקות 30 גיטרה בודד

 300 300 דקות 45 חצוצרה בודד
 160 160 דקות 45 חצוצרה זוגי

 180 180 דקות 30 חצוצרה בודד
 315 315 דקות 45 תופים בודד
 190 190 דקות 30 תופים בודד 
 300 300 דקות 45 חלילית בודד
 160 160 דקות 45 חלילית זוגי

 180 180 דקות 30 חלילית בודד
 300 300 דקות 45 דרבוקה בודד
 160 160 דקות 45 דרבוקה זוגי

 300 300 דקות 45 עוד בודד
 300 300 דקות 45 בוזוקי בודד

 165 165 דק' 60שלוש פעמים בשבוע* התעמלות נשים
 140 140 דק' 60פעמיים בשבוע*  התעמלות נשים
 70 70 דק' 60פעם בשבוע *  התעמלות נשים

 95 95 דק' 60שלוש פעמים בשבוע* התעמלות קשישים 
 70 70 דק' 60פעמיים בשבוע*  התעמלות קשישים 
 35 35 דק' 60פעם בשבוע *  התעמלות קשישים 

 15 15 חודשי השכרת כלים 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 מרכז הטניס 



 עיריית רמלה                                                                         
 העירייהמזכירות                                                         

                                                                                             

 14-2018/4מס' הנהלהפרוטוקול                                                                         

8 

 

                                                                                                                         2016/17           2018/19    

 זמנים חוג
מחיר 
 מחיר חודשי חודשי

 180 180 שעתיים שבועיות טניס 

 250 250 שלוש שעות שבועיות טניס 
 אימון טניס או כושר גופני בשבועתוספת לכל 

  50 50 

 100 100 אימון שבועי טניס 

 טניס 

ספורטאים הישגים 
 6המתאמנים מעל 
 450 450 אימונים בשבוע 

 טניס 

ספורטאים הישגים 
 10המתאמנים מעל 
 450 450 אימונים בשבוע 

 750 750   מנוי שנתי בוגר

 120 120 טניס/קטרגלעשר כניסות  כניסה חד פעמית טניס/קטרגל
כניסה חד פעמית טניס/מגרש משולב לשעת 

       פעילות 

 400 400   מנוי שנתי קט רגל

 1300 1300   מנוי שנתי טניס זוגי

 400 400   מנוי טניס נוער/חייל/ סטודנט
ספורטאים הישגים  תושבי חוץ

  6המתאמנים עד  
 אימונים בשבוע 

486 

486 
ספורטאים הישגים  תושבי חוץ

  8המתאמנים עד  
 אימונים בשבוע 

702 

702 
ספורטאים הישגים  תושבי חוץ

 10המתאמנים עד 
 אימונים בשבוע 

918 

918 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 מרכז/ אולם קריית מנחם /קריית האומנים 
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2016/17 2018/19 

חוג  פעם  
 45בשבוע   

 דקות גיל הרך  

 130 130 מחול,

 130 130 התעמלות אומנותית 

 130 130 קפוארה 

 130   חוגים נוספים שיפתחו במהלך השנה

חוג  פעמיים  
 45בשבוע   

 דקות

 160 160 מחול 

 160 160 ספורט

 180 180 טניס

 170 170 אומנויות לחימה 

 160 160 התעמלות נשים

 T.R.X 200 200אימוים  פונקציונאלים 

חוג  פעמיים  
 60בשבוע   

 דקות

 180 180 מחול 

 170 170 כדורגל 

      

      

פעמים  3חוג    
 60בשבוע   

דקות  או 
פעמיים בשבוע 

 דקות  90

 220 220 מחול 

 220 220 כדורגל 

 240 240 כדור סל  

 250 250 טניס 

 240 240 התעמלות אומנותית 

 90פעם בשבוע 
 דקות 

 100 100 כדור סלמנוי 

 150 150 מנוי כדור  רשת 

 100 100 מנוי קט רגל גברים 
 
 

          בפברואר  בשנת הפעילות הרלוונטית ,                             20מועד אחרון להגשת בקשת ביטול עד לתאריך  ביטולים 
                                                                   .כתקופת פעילות קשה יחשב כחיובהחודש בו הוגשה הב                              

  
 10% - לבן משפחה נוסף                 הנחות 

  5%                -סטודנט                  
  

 30%                                    הנחות נכים  
  30%               חניך  שאחד ההורים נכה        

  הנחות נוספות לפי מבחני הכנסה 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 מנוי חדר כושר  -אולם קריית מנחם /קריית האומנים מרכז
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2016/17  2018/19 

 

     מחיר חודשי חוג

 120 120 120 שנתי מנוי

 140 140 140 חצי שנתי  מנוי

 170 170 170 שלושה חודשים מנוי

 200 200 200 חודשי מנוי 

מנוי קבוצות 
 מאורגנות 

 מינימום  שלושה  חודשים  

120 120 120 

מנוי כוחות 
 ביטחון 

 מינימום  שלושה  חודשים  

110 110 110 

 30 30 30   כניסה חד פעמית 

 לבן משפחה נוסף -           %01    הנחות 

  

 

     15%                    -סטודנט 

  

 

 50%         -פעילים באגדות ספורט 

%03 הנחות נכה     

 30%                                        הנחות  לילד שהורה נכה  

 חיוב המנוי על תקופת הפעילות לפי  תעריפי המחירון  , ביטולים  

 

 4חיוב לפי  סעיף  -ביטול עד שלושה חודשים 

 

 

  3ביטול  מנוי בין שלשה חודשים עד חצי שנה חיוב לפי סעיף 

 

 2 חודשים חיוב לפי סעיף 6ביטול לאחר 
 יום  או לפי מסמכים רפואיים  60הקפאת מנוי עד  הקפאת מנוי  
  

 
 כדורגל

 
                                                                                         2018/19              2016/17 

 מחיר חודשי מחיר חודשי זמנים חוג

 200   פעמיים בשבוע  בי"ס לכדורגל  כולל ביגוד

 ליגת כדורגל  כולל ביגוד
שלוש פעמים בשבוע 

 250 250 + משחק 

       מנוי 

 120   פעם בשבוע  מנוי כדורגל/כדורסל

   
 

   
   
    
   
    

  
   

  
  

 בריכת שחיה 
                                                             2016/17                    2018/19 
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 מחיר חודשי  מחיר חודשי  זמנים חוג

 חוג שחיה 
 220 220 שנה פעילות -פעמיים  בשבוע 

 250 250 חודשים 3  -פעמיים בשבוע 

        

 600 600 מפגשים 10 -פעמיים  בשבוע  קורס שחייה לילד

 650 650 מפגשים 10 -פעמיים  בשבוע  קורס שחייה לבוגר

        

 בלבדלמנויים  למנויים בלבד דקות 45 -פעמיים בשבוע  פילאטיס

 למנויים בלבד למנויים בלבד דקות 45 -פעמיים בשבוע  התעמלות בונה עצם

        

 למנויים בלבד למנויים בלבד דקות 45 -פעמיים בשבוע  זומבה

 למנויים בלבד למנויים בלבד דקות 45 -פעמיים בשבוע  עיצוב 

        

 למנויים בלבד למנויים בלבד דקות 45 -פעמיים בשבוע  התעמלות במים

 למנויים בלבד למנויים בלבד דקות 45 -פעמיים בשבוע  התעמלות למנויים 

  
    
פארק עופר /מרכז פיס 

           
 

  

71/6201              2018/19  

 מחיר חודשי  מחיר חודשי  זמנים חוג 

 160 160   התעמלות אומנותית 
 180 180   התעמלות אומנותית ייצוגית 

 170 170   בי"ס לכדורסל 
 150 150   הישרדות 

 160 160   ג'אז 
 150 150   טקונדו

 160 160   התעמלות קרקע 
 160 160   ריקודים סלוניים

 160 160   ריקודים סלוניים להקה
 130 130   ריקודים לטיניים נשים

 90 90   כדורסל לגיל הרך פעם בשבוע
 180 180   אקרובאטיקה
 270 270   כדורסל ייצוג

 180 180   הישרדות מבוגרים
 140 140   ברקדיינס
 160 160   קראטה

 180 180   קראטה מבוגרים 

 100 100   רישום חד פעמי דמי*
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 חדר כושר מרכז פיס 
 

 

2016/17 2018/19 

 מחיר חודשי מחיר חודשי זמנים חוג

 110 110  חודשי +  55מנוי 

 85 85 שלושה חודשים +  55מנוי 

 85 85 שנתי  +  55מנוי 

 140 140  חודש 1 מנוי סטודנט 

 130 130 שלושה חודשים מנוי סטודנט 

 120 120 חצי שנתי מנוי סטודנט 

 90 90 שנתי מנוי סטודנט 

 190 190 חודש מנוי זהב מלא 

 150 150 שלושה חודשים מנוי זהב מלא 

 125 125 חצי שנתי מנוי זהב מלא 

 109 109 שנתי מנוי זהב מלא 

   130 חודש   18מנוי נוער עד 

 110 110 שלושה חודשים   18מנוי נוער עד 

 90 90 חצי שנתי  18מנוי נוער עד 

 72.5 72.5 שנתי  18מנוי נוער עד 

 130 130 חודש מנוי חייל

 110 110 שלושה חודשים מנוי חייל

 90 90 חצי שנתי חייל מנוי

 72.5 72.5 שנתי מנוי חייל

 130 130 חודש מנוי בוקר בלבד

 110 110 שלושה חודשים מנוי בוקר בלבד

 95 95 חצי שנתי מנוי בוקר בלבד

 83 83 שנתי מנוי בוקר בלבד

 150 150 חודש מנוי בוקר +שישי

 130 130 שלושה חודשים מנוי בוקר +שישי

 110 110 חצי שנתי מנוי בוקר +שישי

 95 95 שנתי מנוי בוקר +שישי

 30 30   כניסה חד פעמי חדר כושר

 90 90 פעמיים בשבוע הורים וחניכים

 60     מנוי מגזר דתי פעם בשבוע שעה
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 חדר כושר מרכז פיס 
                  71/6201                    2018/19       

 30 30 חודש לוקרים 

 90 90 שלושה חודשים לוקרים  

 150 150 ששה חודשים  לוקרים

 200 200 שנתי  לוקרים 

        

    

    
 

 
 

ופר פארק ע-מרכז פיס   
                                    2016/17          9018/12       

 150 150 חודשים שלושה אירובי נשים

 80 80 שלושה חודשים  התעמלות מבוגרות

 150 150 שלושה חודשים פילאטיס

 150 150 שלושה חודשים שריפת שומנים

 140 140 שלושה חודשים טניס שולחן

 800 800 שכירות  -לחודש גונגפו

 שכירות  -לחודש שומרי משקל
 - פעם בשבוע

850 
 -פעם בשבוע 

850 

 25 25 חד פעמי מנוי כדורסל 

 120 120 חודשי מנוי כדורסל מבוגר

 150 150 שלושה חודשים עיצוב גוף

  

  

 

מרכז פיס  -עופרמרכז   
 

2016/17          2018/19                                 

  T.R.X 180 180 חודשי 

M.M.A 180 180 חודשי 

 180 180 חודשי גופיט

  
 

 פרחי ספורט
 

 
      2016/17  2018/19 

-חוג פרחי ספורט כדורגל/כדורסל 
 ₪ 500לעונה  ₪ 500לעונה  פעמיים בשבוע  ללא ביגוד

-חוג פרחי ספורט כדורגל/כדורסל 
 ₪ 800לעונה  ₪  800לעונה  פעמיים בשבוע  כולל ביגוד
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 2018/2019לשנת אישור מחירון מנויים וכניסה חד פעמית למתחם הקאנטרי העירוני  (35).16

 מנוי לבריכה בלבד תוספת מחירון אימונים אישייםו     

  מחירון מנויים וכניסה חד פעמית למתחם הקאנטרי בוקש לאשרמ     

  ותוספת מחירון אימונים אישיים   2018/2019לשנת העירוני        

   

      מנוי לבריכה בלבד  

 שנתימנוי  מנוי חצי שנתי מנוי תלת חודשי  

נוער/ חייל/ נכה/ 
 2,250 ₪ 1,305 ₪ ₪825  סטודנט

 2,400 ₪ 1,410 ₪ ₪891  מבוגר

 3,840 ₪ 2,256 ₪ 1,425 ₪ זוג

 4,724 ₪ 2,764 ₪ 1,747 ₪ משפחה

 1,440 ₪ ₪810  ₪495  פנסיונר / א.ותיק

 
 

 מנוי לחדר כושר בלבד
 

 מנוי שנתי מנוי חצי שנתי מנוי תלת חודשי  

חייל/ נכה/ נוער/ 
 1,380 ₪ ₪780  ₪495  סטודנט

 1,560 ₪ ₪900  ₪594  מבוגר

 3,078 ₪ ₪1,691  ₪1,069  זוג

 4,161 ₪ ₪2,321  ₪1,465  משפחה

 1,140 ₪ ₪630  ₪396  פנסיונר / א.ותיק

 
 
 

 

 מנוי שנתי מנוי חצי שנתי מנוי תלת חודשי  

נוער/ חייל/ נכה/ 
 2,700 ₪ ₪1,566  ₪990  סטודנט

 2,970 ₪ ₪1,723  ₪1,089  מבוגר

 4,752 ₪ ₪2,756  ₪1,742  זוג

 5,789 ₪ ₪3,358  ₪2,123  משפחה

 1,800 ₪ ₪1,050  ₪660  פנסיונר / א.ותיק

 
 

 הערה: 

 הנחה מתעריף מנוי משפחתי. 10% -ילדים ומעלה  2מנוי הורה +  •

 הנחה. 25% -מנוי משפחתי לנכי צה"ל ומלוויהם •
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 כניסה חד פעמית וכרטיסיות: תעריפי
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תעריף יום  
 חול

-תושב חוץ תעריף שבת
 קיץ יום חול

 -תושב חוץ
 קיץ שבת

ילד/נכה/סטודנט 
חייל/פנסיונר/  א. /

 ותיק
25 ₪ 30 ₪ 37 ₪ 45 ₪ 

 ₪ 53 ₪ 45 ₪ 35 ₪ 30 מבוגר

כניסות  10כרטיסייה 
 ילד

225 ₪ 270 ₪ 333 ₪ 405 ₪ 

כניסות  10כרטיסייה 
 מבוגר

270 ₪ 315 ₪ 405 ₪ 477 ₪ 

 
 הערה: 

 תעריף תושב חוץ תקף לחודשי הקיץ בלבד, חודשים יוני, יולי ואוגוסט. •

 .₪  30 -מחיר אימון חד פעמי בחדר הכושר  •

 לשנה. ₪  75  -מחיר השכרת לוקר/ארונית •

  .₪  -20מחיר כניסה לחניך במסגרת קייטנה בחודשי הקיץ  •

  .₪ 30 -בד מחיר חידוש צ'יפ שא •
 
 

 בחדר הכושר ובריכה: תעריף אימונים אישייםלהלן 
 

 :תכנית אימונים אישיים חד"כ
 

 

 עלות  עלות  עלות  עלות 

 

 

 פר אימון פר אימון חבילה חבילה

 
 זוגי יחיד זוגי יחיד אימונים אישיים 

 ₪195  ₪130  ₪195  ₪130  אימון בודד  

 ₪180  ₪120  ₪2,160  ₪1,440  אימונים  12 

 ₪165  ₪110  ₪3,960  ₪2,640  אימונים  24 

 ₪150  ₪100  ₪7,200  ₪4,800  אימונים 48 

 

  
 :כנית אימונים אישיים בריכהת
 
 

 

 עלות  עלות  עלות  עלות 

 

 

 פר אימון פר אימון חבילה חבילה

 זוגי יחיד זוגי יחיד אימונים אישיים  
 ₪225  ₪150  ₪225  ₪150  אימון בודד  

 ₪210  ₪140  ₪2,520  ₪1,680  אימונים  12 

 ₪195  ₪130  ₪4,680  ₪3,120  אימונים  24 

 ₪180  ₪120  ₪8,640  ₪5,760  אימונים 48 

  

ותוספת מחירון   2018/2019העירוני  לשנת כניסה חד פעמית למתחם הקאנטרי מחירון מנויים ו אושרמ

 כמפורט לעיל. אימונים אישיים  

 ( 7)נספח מס' 
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 , 4346"עמותת אקי"ם" רמלה, גוש  -בנייני ציבור   -הסכם רשות שימוש ( 36.)17
 66-ו 65חלקות              

 
 מבוקש לאשר הסכם רשות שימוש כדלקמן:      

 להלן בתמצית פירוט הליך הקצאה שנערך בעירייה בהתאם לנהלים ולדין החל: .1

"(, העמותה"-)להלן "אקי"ם", הוגשה בקשה להקצאת מאת עמותת 23.10.2017ביום  (1

 לצורך שימוש המבנה  כמועדון פנאי חברתי לאנשים עם מוגבלות שכלית.   

, ההקצאה פורסמה בעיתונות כמפורט 20.11.2017בהתאם להחלטת ועדת ההקצאות מיום  (2

פורסם במקומון  "גל  28.12.2017ם פורסם בעיתון "מעריב"; ביו 26.12.2017להלן: ביום 

 פורסם בעיתון "כל אלערב" בשפה הערבית. 29.12.2017גפן"; ביום 

, הקצאת המקרקעין פורסמה פרסום 18.2.2018בהתאם להחלטת ועדת ההקצאות מיום  (3

פורסמה ההקצאה בפעם השניה בעיתון  12.3.2018שני בעיתונות,  כמפורט להלן: ביום 

ההקצאה  פורסמה בעיתון "כל אלערב" עיתון בשפה הערבית;  16.3.2018"מעריב"; ביום 

 פורסמה במקומון "גל גפן". 15.3.2018וביום 

, הוחלט להקצות המקרקעין 14.4.2018בהתאם לפרוטוקול ישיבת ועדת ההקצאות מיום  (4

 נים ועוד אופציה של עשר שנים נוספות. שלעמותה לעשר  

 להלן פרטי הנכס:של הקרקע,  עיריית רמלה הינה הבעלים .2

 פרטי ההפקעה חלקה גוש כתובת
רח' מבצע 

 1קדש 
 19הופקעה ע"פ סעיף  66-ו 65 4346

 22.5.1987ביום 
 

ועוד אופציה של בהתאם לנוסח ההסכם, ההקצאה תינתן ללא תמורה לתקופה של עשר שנים  .3
  (.10+10עשר שנים נוספות )

 

אין מניעה חוקית לאשר ההסכם שבנדון בכפוף להטמעת התיקונים שבוצעו על ידי המחלקה  .4
 המשפטית. 

   האמור לעיל.מאושר              
 ( 8)נספח מס' 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 , 4346בנייני ציבור עמותת "אוהל אברהם ושרה", גוש  -סכם רשות שימוש  ( 37).18

 214מקלט ציבורי  497חלקה            
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 מבוקש לאשר הסכם רשות שימוש כדלקמן:           

 
 להלן בתמצית פירוט הליך הקצאה שנערך בעירייה בהתאם לנהלים ולדין החל: . 1  

   -)להלן "אוהל אברהם ושרה"וגשה בקשה להקצאה מאת עמותת ה 27.12.17ביום  (1             

 הציבור כמרכז קהילתי לקהילה הלטינית.במבנה  לצורך שימוש  ,"העמותה"(                 

 , ההקצאה פורסמה בעיתונות 10.1.2018בהתאם להחלטת ועדת ההקצאות מיום  (2             

 כמפורט להלן:                 

 פורסם במקומון  "גל גפן";  15.2.18פורסם בעיתון "מעריב"; ביום   13.2.2018ביום                  

 פורסם בעיתון "קול אלערב" בשפה הערבית. 16.2.2018ביום                  

 , הקצאת המקרקעין פורסמה פרסום  11.4.2018בהתאם להחלטת ועדת ההקצאות מיום (3             

 ההשנייפורסמה ההקצאה בפעם  10.5.2018כמפורט להלן: ביום  שני בעיתונות,                 

  10.5.2018אלערב" בשפה הערבית וביום  כל" בעיתון 11.5.2018עריב" ביום בעיתונים "מ                 

 פורסמה במקומון "גל גפן".                 

 , הוחלט להקצות המקרקעין 1.7.2018בהתאם לפרוטוקול ישיבת ועדת ההקצאות מיום  (4            

 נוספות. מאחר וקיימת התחדשות עירוניתשנים ועוד אופציה של שנתיים  לעמותה לשלוש                 

 לטובת הפינוי. לא היו התנגדויות להקצאה. תינתן התראה של חצי שנה מראש                 

 :להלן פרטי הנכסעיריית רמלה הינה הבעלים של הקרקע,  . 2

 פרטי ההפקעה חלקה גוש כתובת
 רח' 

 מבצע קדש 
 רמלה.המקרקעין רשומים ע"ש עיריית  497 4346

מיום  015082מכר ללא תמורה לפי שטר 
6.11.1970 

 
 . בהתאם לנוסח ההסכם, ההקצאה תינתן ללא תמורה לתקופה של שלוש שנים ועוד 3

 (. 3+2אופציה של שנתיים נוספות )     

  אין מניעה חוקית לאשר ההסכם שבנדון בכפוף להטמעת התיקונים שבוצעו על ידי המחלקה . 4

 המשפטית.     

 האמור לעיל.מאושר    
 ( 9)נספח מס' 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 , חלקות  5801בנייני ציבור עמותת "בני עקיבא", גוש   -הסכם רשות שימוש ( 38.)91

 מועדון 40, 26          
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 מבוקש לאשר הסכם רשות שימוש כדלקמן:          
 
 ולדין החל:. להלן בתמצית פירוט הליך הקצאה שנערך בעירייה בהתאם לנהלים 1  

 "העמותה"(,-)להלן "בני עקיבא"הוגשה בקשה להקצאה מאת עמותת  27.12.17ביום  (1         

 במבנה הציבור כמועדון. לצורך שימוש             

 , ההקצאה פורסמה בעיתונות10.1.2018בהתאם להחלטת ועדת ההקצאות מיום  (2         

 כמפורט להלן:             

 פורסם במקומון  "גל גפן"; ביום  15.2.18פורסם בעיתון "מעריב"; ביום   13.2.2018ביום              

 פורסם בעיתון "קול אלערב" בשפה הערבית. 16.2.2018             

 , הקצאת המקרקעין פורסמה פרסום 11.4.2018בהתאם להחלטת ועדת ההקצאות מיום (3         

  בעיתונים ההשנייפורסמה ההקצאה בפעם  10.5.2018כמפורט להלן: ביום  עיתונות,שני ב             

 פורסמה 10.5.2018"קול אלערב" בשפה הערבית וביום  בעיתון 11.5.2018"מעריב" ביום              

 במקומון "גל גפן".             

 ,  הוחלטו להקצות1.7.2018בהתאם לפרוטוקול ישיבת ועדת ההקצאות מיום  (4

 המקרקעין לעמותה לשלוש שנים ועוד אופציה של שנתיים נוספות.    

 חצי שנה מראש לטובת הפינוי. מאחר וקיימת התחדשות עירונית תינתן התראה של    

 לא היו התנגדויות להקצאה.    

 :להלן פרטי הנכסים של הקרקע, עיריית רמלה הינה הבעל .  2

 פרטי ההפקעה חלקה גוש כתובת
 המקרקעין רשומים ע"ש עיריית רמלה. 40, 26 5801 רח' השריון

לחוק שיכונים ציבוריים  5מכר לפי סעיף 
 9.9.1988מיום 

 
  בהתאם לנוסח ההסכם, ההקצאה תינתן ללא תמורה לתקופה של שלוש שנים ועוד אופציה של . 3

 (.3+2שנתיים נוספות )     

 . אין מניעה חוקית לאשר את ההסכם שבנדון בכפוף להטמעת השינויים שבוצעו על ידי המחלקה 4

 המשפטית.      

 האמור לעיל.מאושר    
 ( 10)נספח מס' 

 
 
 
 
 
 
 

 "היהדות הקראית העולמית בישראל"  -בנייני ציבור   -הסכם רשות שימוש  ( 39.)20
 450, מקלט ציבורי 59, חלקה 5807רמלה, גוש                           

 מבוקש לאשר את הסכם רשות השימוש כדלקמן:                           
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 להלן בתמצית פירוט הליך הקצאה שנערך בעירייה בהתאם לנהלים ולדין החל:. 1                       

 "היהדות הקראית העולמית  , הוגשה בקשה להקצאת מאת 12.6.2017ביום ( 1           

 חינוך"(, לצורך שימוש במבנה הציבורי לשם מתן העמותה" -)להלן בישראל"               

 .   תורני לבני קהילת היהודים הקראים בכל חתך הגילים               

 , ההקצאה פורסמה בעיתונות 18.2.2018בהתאם להחלטת ועדת ההקצאות מיום  ( 2          

 פורסם  15.3.2018פורסם בעיתון "מעריב"; ביום  12.3.2018כמפורט להלן: ביום                

 פורסם בעיתון "כל אלערב" בשפה הערבית. 16.3.2018במקומון  "גל גפן"; ביום               

    , הקצאת המקרקעין פורסמה 15.5.2018טת ועדת ההקצאות מיום בהתאם להחל ( 3    

 פורסמה ההקצאה  30.5.2018פרסום שני בעיתונות, כמפורט להלן: ביום          

 ההקצאה פורסמה בעיתון 1.6.2018בפעם השנייה בעיתון "מעריב"; ביום          

 פורסמה במקומון "גל גפן". 31.5.2018"כל אלערב" עיתון בשפה הערבית; וביום          

     , הוחלט להכין הסכם 1.7.2018בהתאם לפרוטוקול ישיבת ועדת ההקצאות מיום   ( 4   

 להקצאת המקרקעין לשלוש שנים ועוד שנתיים אופציה.          

 :להלן פרטי הנכסעיריית רמלה הינה הבעלים של הקרקע,  . 2   

 פרטי ההפקעה חלקה גוש תובתכ

רמלה.  המקרקעין רשומים ע"ש עיריית 59 5807 גיבורי ישראלרח' 

 לחוק שיכונים ציבוריים 5מכר לפי סעיף 

 

    בהתאם לנוסח ההסכם, ההקצאה תינתן ללא תמורה לתקופה של שלוש שנים ועוד  . 3    

 (.3+2שנתיים אופציה )          

 .  אין מניעה חוקית לאשר את ההסכם שבנדון בכפוף להטמעת השינויים שבוצעו על ידי המחלקה 4    

 המשפטית.           

 מאושר האמור לעיל.         
 ( 11)נספח מס' 

 
 
 
      מיכאל וידל                             רונן עזריה                                                            

 מנכ"ל העירייה                                                                   ראש העיר רמלה      
 ויו"ר הועדה                      
 

 
 רמלה,


