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 20182/-14פרוטוקול  חגיגות ואירועים  
 

בחדר  (2018ינואר  8 )שני כ"א בטבת תשע"ח  יום, מישיבת הועדה לאירועים וחגיגות שהתקיימה
 העירייה ע"ש פנחס זינגר ז"ל. בבניין  ע"ש אפריאט הישיבות

 
 נוכחים:     משתתפים:

 העירייהמנכ"ל  –רונן עזריה              ראש העירייה -מיכאל וידל  

 המשנה ליוע –עו"ד סופי ויטלם                                     מ"מ רה"ע –אברהם אילוז 

 מנהל מחלקת ספורט ואירועים –ניסים רון                                          סגן רה"ע –רונן מושייב 

 הדובר העיריי –וני ברזילי ר             חבר מועצה –שמעון שלוש 

 מנהל מח' התברואה  –דוד חביבה                              

 ונכסים מנהלת מח' משק –מיכל רוטמן                                                            

 מנהל המחלקה האסטרטגית –אמיר וידר                                                        

 מנהל היכל התרבות  –יגאל כהן                 

 נציגת ציבור  -  בוכריסשרה                   

 

 הנדון:

 .שנים למדינת ישראל 70לציון  הדלקת משואה ע"י תושבי העיר, . 1

שנים למדינת ישראל , עיריית רמלה מבקשת לכבד את תושביה, על פעילותם ופועלם לקהילה ולמדינת ישראל,  70לכבוד 
 פארק עופר.השאת משואה  בערב יום העצמאות בבמה המרכזית המוצבת בולכבדם ב

 הקריטריונים שנקבעו לבחינת מועמדים להשאת משואה הם :

 תושבי העיר , תושבי העיר בעודם בחיים,  תושבי העיר אשר תרמו לעיר רמלה  ולמדינת ישראל בתחומים הבאים: 

 דבות , נכי צה"ל / פעולות איבה וביטחון.ספורט, תרבות, חינוך, רווחה, תעשיה ומסחר,  התנ

 הסמכת ועדה מקצועית שתבחן ותמליץ על המועמדים . 2

 ראש העיר כיו"ר ועדת חגיגות ואירועים הסמיך את: 

 העירייה , עו"ד סופי ויטלם , ניסים רון, רוני ברזילי, דוד חביבה ,  ל"מנכ – עזרייה א. רונן

 שרה , לשמש כחברים בוועדה המקצועית שתבחן ותמליץ על המועמדים.יגאל כהן,  מיכל רוטמן, אמיר וידר, 

 

 להלן רשימת ממולצים כמועמדים על פי התחומים:. 3
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 ספורט

 –טניס, בוהדנה מוטי  –__________ישי אוליאל  -מאמנת ומדריכת ספורט, פולה לוי  –שחקנית כדורסל  –אינה גורביץ 
שחקן עבר,  –שחן עבר, ליפא ורשבסקי  –שחקן עבר ומאמן כדורגל, דוד שריקי  –שחקן עבר ומאמן כדורגל, ראובן נמני 

 שחקן עבר –מאמן כדורגל, ניסים לוי  –אריה בכר 

 

 התנדבות:

יוחדים, מתנדבת במוסדות לבעלי צרכים מ –היה חבר מעל עשור בועד המנהל של מתנ"ס רמלה, סוזי בכר  –אברהם שמיל 
קליטת עולים מדרום אמריקה, מרסל  –בית יד לבנים, יערה אטיאס  -חגיגות בר מצווה  ועוד, שמעון גונן, סימו אברהמי  

 עוזרת בגיוס תרומות לאירועים  מסיבות בר מצווה ועוד, –יושבת ראש בני ברית  –אדוט 

 

 חינוך:

גישור  -גישור ודיאלקט בין המגזרים, עוואד אלחורי   -קריים מנהלת ביה"ס ג'ואריש אשת חינוך , חאג'  –נוואל אבו עמר 
מחנכת  –מורה מחנך  מנהל לשעבר תיכון ע"ש ראקוסין )המקיף (, מרים גביש  –ודיאלקט בין המגזרים, יוסי גרינברג 

 מענית.  היסודי ס"ביה ומנהל מחנך -ומנהלת ביה"ס היסודי עצמאות ומענית.  יעקב שני 

 

 תרבות: 

 גננת ופסלת. –כנרית, מתי יולזרי  –רית רוני שט

 ביטחון:

נכה צה"ל עיוורנ  –טיס מסוק קטוע רגליים מייצג את ישראל בתחרויות בינלאומיות בתחום הטניס, יהודה פרסי  -גרשוני  
 תורם לקהילה

 

 מסחר ותעשייה:

מעסיק תושבי העיר, סלבדור מאסתר תנורי דניאל  סייע והציל את נוסעי אוטובוס מירושלים לתל אביב ,  –מרדכי דניאל 
  אוניברסל .

 
 מיכאל וידל                                                                  רונן עזריה 

 העירראש                                                             מנכ"ל העירייה 
 

 
 

 רמלה,


