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 14-1/2017אירועים וחגיגות מס' פרטיכל 
 

בבית העירייה  (2017ינואר  15 ) ראשון י"ז בטבת תשע"ז מישיבת הועדה לאירועים וחגיגות שהתקיימה 
 ע"ש פנחס זינגר ז"ל. 

 
 17:45הישיבה נפתחה בשעה 

 
 :נוכחים ה"ה

 רה"ע, יו"ר –יואל לביא 
 חבר המועצה –אברהם אילוז 

 זינה יסקוב
 לאה פינדר

 מנחם גרוסמן
 שלמה כץ

 
 חסרים ה"ה:

 הרב איתן דהאן
 יצחק נינאי

 אתי חדד
 יהושע קלפוס

 

 :משתתפים ה"ה
 מנכ"לית העירייה –איילת כהן 

 גזברית העירייה –רוזה עללאל 
 מנהלת אגף החינוך –אלונה קליימן 

 מנהל מח' ספורט ואירועים –ניסים רון 
 ' הביטחוןמנהל מח –רובי קורן 

 מנהלת מח' משק ונכסים –מיכל רוטמן 
 מנהל מח' אחזקה –אילן שרמי 

 ממונה בטיחות ונגישות עירוני –הרצל טובלי 
 מחלקת ספורט ואירועים –אברהם דז'ורייב 

 תרבות תורנית –אליקים וייסנשטרן 
 היכל התרבות רמלה –יגאל כהן 
 מנהלת אגף מזכירות ומנהל –גלית כהן 

 :ן נ  ד  ו   
 

, כמפורט 2017בזאת תוכנית האירועים והטקסים לשנת  תמובא –רה"ע, יו"ר הועדה  –יואל לביא 
 :להלן

 
היתה ברוכה באירועים ובתקציבי  2016מבקש לציין ששנת  – מנהל מח' ספורט ואירועים –ניסים רון 

 .2016נבנתה במודל של שנת  2017מדינה הודות לרה"ע. התוכנית לשנת 
           

 2017אירועי רבעון א' לשנת 
 
 אירועי תרבות  

 שעת יום תאריך מקום האירוע מס"ד
 האירוע

 גן גנדי/ אירוע פורים מרכזי  .1
 גן הנשיא/

 מרכז ספורט

 10:00 ראשון 12.03.17

אירועי יום המעשים   .2
 הטובים

יתואם מול המחלקות 
 הרלוונטיות

  שלישי 28.03.16

 מופע הרכבי רוק  .3
רבות )יוזמה משרד הת 

 והספורט( 

היכל התרבות/אשכול 
 פיס

  מרץ
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 אירועי תרבות תורנית      

 שעת יום תאריך מקום האירוע מס"ד
 האירוע

 י"ז טבת  בית כנסת תפארת מנחם מופע לנשים חודש טבת  .1
15.01.2017 

 20:00 ראשון

 ג בשבטי" שכונת שופטים הפנינג ט"ו בשבט  .2
9.02.2017 

 16:00 חמישי

 ב' באדר -א'        היכל התרבות פסטיבל זיארה  .3
27/28.02.17 

-שני
 שלישי

20:00 

 -קריאת מגילת אסתר   .4
 פורים

בית כנסת, שארית יצחק, 
קדושי השואה ,מתנ"ס 
האומנים, טבג'ה, מרכז 

 קהילתי בר אילן

 י"ג באדר 
11.3.2017 

מוצאי 
 שבת

18:30 

 מרכזי אירוע-פורים  .5
 

 באדר ט"ו         -
13.3.2017 

 - שני

כנס משפחה יהודית   .6
 למשפחות ילדי הבר מצווה

 באדר ז ט"      בית כנסת קדושי השואה
14.3.2017 

 17:00 שלישי

בר מצווה לילדי עולים   .7
ורווחה עלייה לכותל 

 והמסיבה באולם

 טקס בכותל + אולם 
 אירועים

 שני 20.03.17כ"ב באדר 

 

8:00-
16:00 

פרויקט פסח אפיית מצות   .8
 לתלמידים וילדי הגנים

מתחם בית כנסת תפארת 
ת מנחם, ימנחם, שכונת קרי

 מתנ"ס שכונת האומנים

 ב' בניסן
29.3.2017 

-09:00 רביעי
13:00 

 
 :אירועי ספורט      

 שעת יום תאריך מקום האירוע מס"ד 
 האירוע

  -אירוע אזורי פרחי ספורט   .1
 טניס וכדורסל

 15:00 חמישי 12.01.17 עופר ומרכז הטניספארק 

 9:00 שלישי 17.01.17 מועדון גולני+ מסלול מירוץ גיבורים  .2

  -אירוע אזורי פרחי ספורט   .3
 שחיה

  חמישי 2.02.17 הקאנטרי העירוני

חצי גמר טורניר קט רגל    .4
 גביע ראש העיר )י"ב(

  ראשון 26.02.17 פארק עופר

חצי גמר טורניר קט רגל    .5
 ו(-יע ראש העיר )הגב

  שני 27.02.17 פארק עופר

הפנינג פתיחת היכל   .6
 הספורט קריית האומנים

היכל הספורט קריית 
 האומנים

  מרץ

חצי גמר טורניר קט רגל   .7
 ח(-גביע ראש העיר )ז

  שני 6.03.17 פארק עופר

 אזורית פוריםתחרות טניס   .8
 10,12בנות \בנים

 שישי 10-14.3.17 מרכז הטניס רמלה
 לישיש

מרכז 
הטניס 
 רמלה

 שבוע החינוך הגופני  .9
 

שבוע החינוך  19-24.03.17
 הגופני
 

 בתי ספר/מרכזי ספורט

מסע אופניים סובב רמלה   .10
רמלה, לוד,  זוריא שת"פ 

 באר יעקב ונס ציונה

 9:00 שישי 24.03.17 רמלה, לוד ובאר יעקב

גמר טורניר קט רגל גביע   .11
 ראש העיר

 9:00 שני 27.03.17 פארק עופר
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 :2017אירועי רבעון ב' לשנת 
  

 אירועי תרבות       
 שעת יום תאריך מקום האירוע מס"ד

 האירוע

הרמת כוסית עיריית רמלה   .1
 פסח

יתואם מול לשכת ראש  אפריל אולם אירועים
 העירייה

ערב מימונה/מוצאי פסח   .2
 דלת פתוחה

 

 כ"א  בניסן ייתואירוח רה"ע ופמל
17.04.17 

 20:00 שני

הפנינג מימונה בקאנטרי   .3
 העירוני

 כ"ב  בניסן היכל התרבות  
18.04.17 

 10:00 שלישי

ערב  –מסכת יום השואה   .4
 יום השואה והגבורה

 כ"ז בניסן היכל התרבות
23.04.17 

 19:30 ראשון

עצרת זיכרון לקורבנות   .5
 השואה והגבורה

    )הצגת בני נוער(

יום  –נחת זרים ע"י רה"עה  .6
 הזיכרון לשואה ולגבורה

 כ"ח בניסן בית העלמין הישן
24.04.16 

 10:00 שני

יום  –הנחת זרים ע"י רה"ע   .7
 הזיכרון לשואה ולגבורה

 כ"ח בניסן בית העלמין החדש
24.04.17 

 18:00 שני

 ל' בניסן היכל התרבות חידון מורשת  .8
26.04.17 

 10:00 רביעי

 ד' באייר אנדרטת האצ"ל לי האצ"לטקס זיכרון לחל  .9
30.04.17 

 17:30 ראשון

עצרת זיכרון לחללי מערכות   .10
 ערב יום הזיכרון –ישראל 

 –אנדרטת יד לבנים 
 מוזיאון רמלה

 ד' באייר
30.04.17 

 20:00 ראשון

 ד' באייר היכל התרבות ערב שירי לוחמים  .11
30.04.17 

 21:00 ראשון

 ערב שירי לוחמים  .12
 נוער שר לנוער

 ד' באייר מועדון גולני
30.04.17 

 21:00 ראשון

טקס יום הזיכרון בכל   .13
 ימערכות החינוך הפורמאל

 יוהבלתי פורמאל

 ה באייר בכל מוסדות החינוך
1.05.17 

 08:30 שני

יום  –טקס ממלכתי   .14
הזיכרון לחללי מערכות 

 ישראל

חלקות צבאיות בית עלמין 
 ישן

 ה באייר
1.05.17 

 11:00 שני

לות חניכי חוגי מצעד מחו  .15
 מחול בעיר

מסלול צעידה תצא הודעה 
 בנפרד

 ה באייר
1.05.17 

 20:00 שני
 

 ה באייר מתחם פארק עופר במת עצמאות מרכזית  .16
1.05.17 

 20:30 שני

בין מרכז מסחרי לגן בריל  במת עצמאות קריית מנחם  .17
 קריית מנחם

 ה באייר
1.05.17 

 20:30 שני

 במת עצמאות  .18
 לשומרי מסורת

 ה באייר ספורט חט"ב עידנים מגרש
1.05.17 

 20:00 שני

 ערב חגיגות יום העצמאות  .19
 הפעלת זיקוקין  דינור

 ה באייר במות בידור
1.05.17 

-21:00 שני
22:00 

 י' באייר  שחרית –תפילה חגיגית   .20
6.05.17 

 08:00 שבת

טקס הנצחת החיילים   .21
היהודים באנדרטה 

 בק.מנחם

גן בריל ע"י בי"ס "אופק" 
 מנחם בק.

 י"ג באייר
9.05.17 

 18:00 שלישי

יתואם מול הספרייה  יוני הספרייה העירונית אירוע שבוע ספר  .22
 העירונית

 קונצרט סיום  .23
 קונסרבטוריון

 רביעי 21.06.17 אשכול פיס

 חמישי-שלישי 27-29.06.17 אשדוד פסטיבל אשדוד  .24
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 תורנית אירועי תרבות       
 שעת יום תאריך מקום האירוע מס"ד

 האירוע

סדר פסח כהלכתו לעולים   .1
 ונזקקים

אולם קריית מנחם, הוסטל 
 בן גוריון, מתנ"ס דתי

 י"ד בניסן
10.04.17 

 19:00 שני

סיור חול המועד פסח   .2
 לירושלים

ט"ז בניסן  יציאה מהעירייה
12.4.2017 

 09:00 רביעי

 כ"ב בניסן הספרי כנס רמלה לזהות יהודית  .3
18.4.2017                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

 10:00 שלישי

י"ט אייר  מודיעין חידון המשנה המחוזי  .4
15.5.2017 

 10:00 שני    

רחבת בית כנסת "אור  ל"ג בעומר  .5
היהדות" ורחבת ביכנ"ס 

 ן, מתחם בר אילאבשלום

 י"ז באייר
13.5.2017 

 20:00 מוצאי שבת

 י"ז באייר יציאה מבניין העירייה סיור לימודי למירון  .6
13.5.2017 

 22:30 מוצאי שבת

גן ההגנה, קריית האומנים,  תהלוכת ל"ג בעומר  .7
 גן גנדי, גן בריל, נ.הדרים

 י"ח באייר
26.5.2017 

 15:00 חמישי

 כ"ז באייר  היכל התרבות מופע מרכזי – יום ירושלים  .8
23.5.2017 

 20:00 שלישי

יום ירושלים תהלוכת   .9
 "ריקוד ודגלים"

מענית, צה"ל, בן צבי, 
יהודה שטיין להיכל 
 הספורט בדוד רזיאל

 כ"ח באייר
24.5.2017 

 10:00 רביעי

 א' סיוון בתי כנסת 15 שבת תורה  .10
26.5.2017 

 17:00 שישי

 יווןה' בס בתי כנסת בעיר שיעורי תורה  חג שבועות  .11
30.5.2017 

 22:00 שלישי

הפנינג שבועות לילדים   .12
 ואמירת עשרת הדיברות

עשרה בתי כנסת מרכזיים 
 בכל השכונות בעיר

 ו' סיוון
31.5.2017 

 14:00 רביעי

 
 אירועי ספורט           

 שעת יום תאריך מקום האירוע מס"ד
 האירוע

חצי גמר/גמר  גביע מדינה   .1
 בכדורסל נשים 

   אפריל  בקרית מנחם היכל הספורט 

שת"פ -טורניר כדורגל   .2
 אזורי

   אפריל נס ציונה

שת"פ –טורניר כדורסל   .3
 אזורי

-ראשון אפריל באר יעקב
 שבת 

 

   אפריל מרכז הפיס אליפות הישרדות אזורית  .4

   מאי היכל הספורט בקרית מנחם   גמר סל נוער נערים וילדים  .5

שת"פ -הפנינג קשישים  .6
 אזורי

   יוני חייה העירוניתבריכת הש

גמר תחרות רובוטיקה   .7
 עירונית

   יוני אשכול הפיס

   יוני היכל הספורט קריית מנחם מופע הישגי של ילדי חוגים  .8

 גמר גביע עצמאות  .9
 טניס שולחן

   יוני אולם פארק עופר

 גמר גביע עצמאות טניס  .10
 

   יוני מרכז הטניס

 גמר גביע עצמאות  .11
 כדורסל

 היכל הספורט
 3ח' דוד רזיאל ר

  שני 12.06.17

טקס חלוקת גביעים   .12
 טורנירים

 היכל הספורט
 3רח' דוד רזיאל 

  שני 12.06.17

 אליפות רמלה מסכמת  .13
 כל הגילאים

-רביעי 21-28.06.17 מרכז הטניס רמלה
 רביעי
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 2017אירועי רבעון ג'  לשנת    
 
  אירועי תרבות    

 שעת יום תאריך מקום האירוע מס"ד
 האירוע

   אוגוסט-יולי שכונות בעיר ציפורי לילה  .1

 אירועי קיץ בשכונות   .2
 

 שכונת קריית האומנים
 שכונת קריית מנחם 

 גן גנדי

 שני 10.07-16.08.17
 שלישי
 רביעי

18:30 

פסטיבל מחול וזמר בשיתוף   .3
מפעל הפיס )במסגרת 

 אירועי עיר הילדים והנוער( 

-שלישי 4-6.07.17 פארק עופר
 חמישי

18:00-
23:00 

 20:00 רביעי 5.07.17 פארק עופר פסטיבל מחולות בינלאומי  .4

תהלוכה במסגרת פסטיבל   .5
 מחולות בינלאומי

 18:00 רביעי 5.07.17 ברחבי העיר

ם והנוער אירועי עיר הילדי  .6
 בשת"פ מנהל חברה ונוער

-ראשון  9-13.07.17 פארק עופר
 חמישי

18:00-
23:00 

מופע מחול סטודיו מיטל   .7
 גואטה

 20:00 ראשון 2.07.17 היכל התרבות

מופע מחול סטודיו מענית   .8
 יהודית דאנס ומרכז פיס

 20:00 שני 3.07.17 היכל התרבות

מופע סיום מחול אשכול   .9
 פיס

 היכל התרבות
 

 20:00 שלישי 4.07.17

 אשכול פיס טקס סיום פרויקט נטע  .10
 

   יולי

 כנס מתגייסים  .11
 

יתואם בשיתוף אגף  יולי היכל התרבות
 החינוך 

 חמישי-שלישי 8-10.08.17 כרמיאל פסטיבל מחול בכרמיאל  .12

 יתואם בשיתוף מפעל הפיס ספטמבר-אוגוסט פארק עופר אירוע בימות פיס  .13

על אירועי ימי תרבות מפ  .14
 הפיס

 ספטמבר היכל התרבות

 כנס מתנדבים  .15
 

יתואם מול מחלקת  ספטמבר היכל התרבות
 הרווחה

הרמת כוסית עיריית רמלה   .16
 ראש השנה

יתואם מול לשכת ראש  ספטמבר אולם אירועים
 העירייה

 
 אירועי תרבות תורנית 

 שעת יום תאריך מקום האירוע מס"ד
 האירוע

מופע מוסיקלי חודש   .1
 ודיתמורשת היה

 א' בתמוז /פארק עופרהמגדל הלבן
25.7.17 

 20:00 ראשון

 כ"ה בתמוז בתי ספר בעיר שבוע התנדבות  .2
19.7.17 

 09:00 רביעי

סיור תרבות תורנית   .3
 לירושלים, קבר רחל

 כ"ט תמוז יציאה מהעירייה
23.7.17 

 15:00 ראשון

 ד' באב בתי הכנסת הרצאה על בית המקדש  .4
27.7.17 

 20:00 חמישי

ופע הקיץ של התרבות מ  .5
 התורנית

 י"ח באב פארק עופר
10.7.17 

 20:00 חמישי

סעודת ראש השנה לעולים   .6
 החדשים מאמל"ט

אולם בית כנסת שארית 
 יצחק

 א' תשרי
21.9.2017 

 19:00 חמישי

 ה' תשרי היכל התרבות ערב התעוררות מרכזי  .7
25.9.2017 

 19:30 שני

תפילות יום כיפור לציבור   .8
 ם החדשיםהרחב והעולי

מתנ"ס גרסי, בית כנסת 
שארית יצחק, קדושי 
 השואה, תפארת מנחם

 ט' תשרי
29.9.2017 

 17:00 שישי
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 אירועי ספורט   

 שעת יום תאריך מקום האירוע מס"ד
 האירוע

קייטנת ספורט ומחנה   .1
 אימון

   יולי מרכזי הספורט העירוניים

   יולי  פארק עופר ורטקריית הספ  .2

 3אזורית קיץ   .3
 16, בנים 10בנות \בנים

ראשון  24-28/7/2017 מרכז הטניס רמלה
 חמישי

 

  שישי אוגוסט -יולי מרכז ג'רסי/פארק עופר קריית ספורט בוגרים  .4

ירידי חוגים במרכזי   .5
 הספורט

   אוגוסט מרכזי ספורט

תחרות טאקוונדו   .6
 בינלאומית

היכל הספורט קריית 
 האמנים

   ספטמבר

 
 
 

 :2017אירועי רבעון ד'  לשנת 
 

 אירועי תרבות 
 שעת יום תאריך מקום האירוע מס"ד

 האירוע

   אוקטובר אשכול הפיס אירוע חג הסיגד  .1

 פסטיבל סוכות   .2
בשיתוף משרד התרבות 

והספורט  /משרד לפיתוח 
 פריפריה 

-ראשון 8-9.10.2017 פארק עופר
 שני

18:00-23:00 

יכרון לחיילים טקס ז  .3
 בריטיים

   נובמבר בית העלמין הבריטי

 אירוע מרכזי חנוכה  .4
 

 היכל התרבות/אחר
 

   דצמבר

אירוע חנוכה לאוכלוסיית   .5
 עולים/חרדים

בשיתוף המשרד לפיתוח 
 פריפריה 

 היכל התרבות/אחר
 

   דצמבר
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 בות תורניתאירועי תר    

 שעת יום תאריך מקום האירוע מס"ד
 האירוע

 י"א בתשרי שוק רמלה\גן הנשיא שוק ארבעת המינים  .1
1.10.2017 

 9:00 ראשון

שלושה מוקדים, קריית  שמחת בית השואבה  .2
 ,מנחם, מתנ"ס האומנים

 שכונת השופטים

 י"ח תשרי
8.10.2017 

 20:00 רביעי

 י"ט תשרי העירייה יציאה מבניין סיור לימודי לירושלים  .3
9.10.2017 

 09:00 חמישי

 כ"ב תשרי פארק עופר , היכל הספורט הקפות עם שניות  .4
12.10.2017 

 20:00 חמישי

שמחת  אירוח בני ישיבה  .5
 תורה

מרכז עמידר, ישיבת 
 ההסדר, מתנ"ס טבג'ה

 כ"ב תשרי
12.10.2017 

 15:00 חמישי

מופע מוסיקלי תרבות   .6
 תורנית

 20:00 ראשון 19.11.2017יו א' כסל היכל התרבות

בית הכנסת ברח' סעדיה  הילולת רבי חי טייב לא מת  .7
 גאון

 י"ט כסלו
7.12.2017 

 15:00 חמישי

חג הגאולה עם -י"ט בכסלו  .8
 חב"ד

 י"ט כסלו בתי הכנסת ובמרכז הפיס
7.12.2017 

 10:00 חמישי

 כ"ו כסלו מרכז עמידר, מתנ"ס טבגה הפנינג מרכזי חנוכה  .9
14.12.2017 

 

 15:00 חמישי

הדלקת נרות חנוכה בבתי   .10
 תושבים

שכונות וילנא, שבזי, אג"ש, 
 צה"ל

 כ"ה כסלו
13.12.17 

 17:30 רביעי

 כ"ט כסלו אשכול הפיס אירוע חנוכה לנשים  .11
17.12.2017 

 20:00 ראשון

 כ"ז בכסליו היכל התרבות הצת חנוכה מרכזית לילדים  .12
15.12.2017 

 10:00 שישי

מערבי  הילולת ר' יוסף  .13
 זצ"ל

 כ"ט כסלו בית הכנסת מערבי
17.12.2017 

 12:00 ראשון

 
 
 אירועי ספורט 

 שעת יום תאריך מקום האירוע מס"ד
 האירוע

יום הספורט העממי   .1
 הבינלאומי

אירועי ספורט עממי 
במועדוני ספורט ובמרכזי 

 הפעילות

   אוקטובר

  רביעי 27.10.17 מרכז ספורט ורחבי העיר יום ההליכה בינלאומי  .2

 אזורית חנוכה  .3
 12,16, בנים 10בנות \בנים

  שבת-שני 18-23.12.17 מרכז הטניס רמלה
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 2017שנת –תוכנית מפעלי ספורט וטורנירים 
 תאריך מקום האירוע

 12פרויקט "זוזו" בתוך שעות הלימודים ב 
 בתי ספר יסודי
יון, בן צבי, מענית, שרת, )אחווה, בן גור

רעות, אופק, אמנים, אריאל, הרין, 
 אלעומריה ואורתודקסי(.

 במהלך כל השנה ו -בתי הספר בעיר , כיתות ה

 פרויקט אורח חיים בריא
 ד-כיתות א

 במהלך כל השנה ד-בתי הספר בעיר , כיתות א

 שלב א'–פרחי ספורט 
 בתי ספר  11

 כל השנה במהלך ד-בתי הספר בעיר , כיתות ג

 שלב ב'–פרחי ספורט 
 קבוצות 34

 במהלך כל השנה מרכזי ספורט 

 אני ספורטאית-אתנה
 קבוצות )בנות( 8

 במהלך כל השנה מרכזי ספורט 

בכל -הפסקה פעילה בבתי הספר היסודיים
 בתי ספר

 במהלך כל השנה פעם בחודשיים –כל בתי ספר 

ליגת כדורסל בבתי הספר היסודי "ליגת 
 העתיד"

  2017יוני – 2016  דצמבר יכל הספורט דוד רזיאל, מרכז הפיסה

תחרויות משרד החינוך בבתי הספר 
 היסודיים

 2017מאי  – 2016נובמבר  רגל-היכל הספורט כדורסל, מרכז הטניס קט

 2017יולי -2016נובמבר  בכל העיר י"ב–ליגת שכונות בכדורגל מכיתה ז' 

מועדונים בית ספריים ליגת חטיבות 
 ח-בכדורסל בנות ז

 2017מאי  –  2017ינואר  ומשחקי חוץ בערים שונות פארק עופר

 
 האם יש לחברי הועדה הערות לגבי התכנים? – הדיואל לביא רה"ע ויו"ר הוע

 
 מבקש להעלות מספר נושאים/רעיונות -  מר מנחם גרוסמן

הורים ישנה נהירה של  חר והעצמאות לילדים ומבוגרים, מאלשקול פיצול אירועי הבמות ביום  יש .1
 איש בבמות. 4,500, להערכתי נכחו רק 22:00וילדים כבר בשעות 

מברך על האירוע שהתקיים במגדל הלבן במסגרת ימי הפסטיבל, אך אבקש לשקול לפעם הבאה  .2
 .באירועים שיתקיימו במגדל הלבן להציב במה

שמונע מהתושבים להשתתף/לצפות בכל העירייה מקיימת אירועים שמקבילים בימים ובשעות, דבר  .3
 האירועים.

 +.50מבקש לקיים יותר אירועים לבני  .4
 מציע להפיץ גרף שנתי בו יצויינו האירועים מראש. .5
 

 אתייחס לדבריו של מר מנחם גרוסמן: – יואל לביא רה"ע ויו"ר הועדה
כך שאין צורך בפיצול  – 4,500ולא  איש בבמות יום העצמאות 17,000 -על פי נתוני המשטרה נכחו כ .1

 האירועים.
 השיקולים האם להציב במה או לא הם של אנשי המקצוע. .2
משרד התרבות והספורט מתקצב את האירועים, והוא זה שקבע את הקריטריונים לפיהם העירייה  .3

מחוייבת לשלושה אירועים בארבע שעות. המטרה היא ליצור מגוון אירועים שנותנים מענה 
 שונות באוכלוסייה, כך שההשתתפות באירועים היא לפי טעם אישי. לקבוצות

 לא תמיד ישנה היענות מצד התושבים.+, 50ומגוון של פעילויות לבני רחב בעיר יש מגוון  .4
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פעל הפיס לא ניתן להפיק גרף שנתי לכל האירועים, העירייה מתוקצבת בחלק מהאירועים ע"י מ .5
 כ לקראת סוף שנה.משרדי הממשלה וכו', אלו משחררים תקציבים בד"

 
 נושאים: 2, ומבקשת להעלות 2017מברכת על התוכנית לשנת  – גב' לאה פינדר

ונותן ביטוי לכל הגילאים מילדים ועד למבוגרים, מרכז שכזה יכול  אין מרכז אומנויות שמאגד. 1
 יתוג העיר.להוביל לעשיית אומנות ובכלל זה למ

 +.50וביטוי בעיר לבני  אין מספיק מענה. 2
 

 .18:25מר אברהם אילוז עוזב את הישיבה בשעה 
 

 מתייחס לדבריה של גב' לאה פינדר: – יואל לביא רה"ע ויו"ר הועדהמר 
כדוגמת חוג  ומסובסדבעיר רמלה ישנו מגוון רב של פעילויות, בכללם חוגים למבוגרים בתעריף מוזל 

 , אך כפי שציינתי מקודם אין היענות מצד התושבים.מבוגריםהשחייה ל
יק מה היקף הפעילויות, + אני מציע לבדוק במדו50ות לבני בנוסף, על מנת לטעון שיש חוסר בפעילוי

צריך להכין ולבדוק התשתית  –מת אי להפסיק או להגביר פעילות מסוים כדמה הן כוללות, הא
 הקיימת על מנת לקבל החלטות.

אין קשר למיתוג העיר. מיתוג עיר אינו בא דרך האומנים של העיר, זוהי  יית פעילויות לבני גיל נתוןלעש
תפיסה שלא הוכיחה את עצמה באף עיר. במרחב הציבורי בישראל כולם מכירים את העיר רמלה בזכות 

 האיכויות שבה.
 

טיבל בסגנון ספאירה, זהו במענה לשאלה מהו פסטיבל ז – ניסים רון מנהל מח' ספורט ואירועיםמר 
 אש"ח. 50 -זמר מזרחי שמשרד התרבות מתקצב ב

 
 
 

        
 

  יואל לביא      כהן גלית                                                                                              
 ראש העירייה                                     אגף מזכירות ומנהל                                           

 
 
 

 רמלה,


