
 

 

 

               
 15-2019/1מס' תרבות אירועים וספורט פרוטוקול ועדת   

 
 יהבספרי( 2019 במאי  21) ' אייר תשע"ט זשני טשהתקיימה ביום  ועים וספורט ירתרבות א ועדתמישיבת            
 ברמלה.   1ע"ש בלפר,  רחוב ויצמן  העירונית           

 
 משתתפים:            :                                                             נוכחים 

 ח' ספורט ואירועיםמ -גן רה"ע ויו"ר הועדה                     אורן רוזנברג ס  -אברהם דז'ורייב 
 אירועים מח' ספורט ו -רןבר מועצה                                              אליקים וייסשטח -הראל שוהם 
 נהל מח' בטיחות מ -הרצל טובלי                                               נציגת ציבור -שרה בוכריס

 מח' בטחון   מ"מ מנהל -ורון אלוני ד                                         נציג ציבור  -ריימונד בסטקר 
 מנהל מח' אחזקה  -ילן שרמי א                                       מנכ"ל העירייה     -רונן עזריה 

 זכירות העירייה מ -ייה                                      עו"ד שלי ביטוןגזברית העיר -רוזה עללאל  
 ס. מנהל מח' משק ונכסים  -אבי דיל 

  מנהל מח' ספורט ואירועים -ניסים רון 
 

 : חסרים
 סגן רה"ע  -אברהם אילוז

 סגן רה"ע   -מאור אשש 
 חבר מועצה -רונן מושייב 

 חברת מועצה  -עו"ד יעל אגמי 
 חברת מועצה -רותם כהן כחלון

 נציג ציבור   -יוסף פינטו 
 

 אברהם דז'ורייב, סגן רה"ע ויו"ר הועדה : 

  -דברי פתיחה 

יו"ר הועדה מדגיש את חשיבות עבודת הועדה ומדגיש כי ברצונו לגבש יחד עם חברי הועדה את תכני  .1
 הועדה וסדרי עבודה.         

חשוב שלוועדה יהיה ערך מוסף לעבודת העירייה והיא תאתגר את הנהלת העירייה בסוגיות ונושאי  .2
 מדיניות שישביחו את עבודת העירייה והשירות לתושב. 

, מנכ"ל העירייה ומחלקות העירייה על הפקה וארגון טקסי  מבקש להודות לראש העיריו"ר הועדה  .3
 מרגש ומאורגן היטב., היה מכובד, עצמאותהואירועי זיכרון 

 
 נושאים לדיון : 

 

 הצגת תכנית עבודה שנתית  .א

( ומבהיר כי  נספח א ' מצ"בניסים רון, מנהל מחלקת ספורט ואירועים מציג את תכנית העבודה השנתית )  -
 תכנית העבודה הינה צמודת תקציב. 

חבר הועדה , הראל שוהם מציין כי חשוב לציין תקציב עבור כל פעילות המצוינת בתכנית האירועים  -
 השנתית. 

חברת הועדה, שרה בוכריס מציינת כי יש לקיים ישיבה נפרדת בדבר הפקת לקחים בדבר אירועי יום  -
 בגין. העצמאות בשכונת נאות 

כרון לחללי מערכות במסכי ענק כיוון יחבר הועדה, ריימונד בסטקר מעלה רעיון להקרין את טקס יום הז -
 שיש בעיות סאונד. 

מנכ"ל העירייה, רונן עזריה מציין כי בתכנית העבודה השנתית הושקעה מחשבה רבה על מנת לקיים  -
 . אירועי תרבות מגוונים תוך מתן מענה לכלל האוכלוסיות בעיר

 כמו כן, מנכ"ל העירייה משבח את עבודת מחלקת ספורט ואירועים. 
 
 



 

 

 
 

 51-1/2019פרוטוקול ועדת תרבות אירועים וספורט מס'   
 
 

 אירועי קיץ ופסטיבל חול המועד סוכות  .ב
מנהל מחלקת ספורט ואירועים מציין כי בימים אילו המחלקה עובדת על אירועי הקיץ לציבור הרחב ועל תכני 

 פסטיבל " רמלה עיר עולם ". 
 

 יו"ר הועדה :   -סיכום 

אחד האתגרים החשובים של רמלה  לם"."רמלה עיר עו -למיתוג העיר רמלה ראש העיר מוביל חזון  .1
בעיר באלפי יחידות דיור שעתידות להיבנות אכלס אלפי תושבים קרובות הוא לקלוט ולהבשנים 

בשנים הקרובות . נושא תדמית העיר הינו פקטור חשוב מאוד בהחלטת הרוכשים מחוץ להעיר לרכוש 
מרכזיים לתדמיתה ני רואה בתחומי התרבות האירועים והספורט כתורמים א -ברמלה דירה 

 החיובית של העיר. 

 אבקש לזמן באופן קבוע נציגים של המתנ"ס, קרן רמלה ומחלקת קליטה.  .2

 יש לזמן ישיבה אצל רה"ע בנוגע לבחינת אירועי יום העצמאות בשכונת נאות בגין.  .3

, אני סבור כי ראוי להשקיע גם ביצירת תרבות מקומית  בשעה טובה נפתחה בעירייה מחלקת תרבות .4
  ושילובה באירועים. 

 -העיר ומנכ"ל העירייה לפתוח לחשיבה את מודל האירועים השנתי, לדוגמא אני ממליץ לראש .5
קרבה לתושבים, יצירת קהילתיות, הקטנת הוצאות  -להשקיע באירועי הקיץ גם בשכונות ) יתרונות
 איש(.  500ארגוניות ולוגיסטיות הדרושות לאירועים מעל 

על מנת ליצור חשיפה גדולה יותר לתושבי העיר אודות האירועים והפעילויות המתקיימות בעיר אפשר  .6
ייסבוק ייעודי לתחום תרבות והפנאי בעיר  בו גופי פפתיחת  דף   -להשתמש ברשתות החברתיות כמו 

 העירייה יעדכנו על פעילותם באופן שוטף. 

  
 
 
 
 
 

                                                                                                         ברהם דז'ורייב א     י ביטון                                          עו"ד של                           
                                                                             ו"ר הועדה י                                מזכירות העירייה                                          

                                                                                                                                                    
 
 
 
 


