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 15-2020/1מס' תרבות אירועים וספורט פרוטוקול ועדת       

 
 בחדר   ( 2020 ינואר 12)  ו' טבת תש"ףט ראשוןשהתקיימה ביום  ועים וספורט ירתרבות א ועדתמישיבת            

 ברמלה.   1,  רחוב ויצמן ישיבות ע"ש אפריאט        
 

 משתתפים:            :                                                             נוכחים 
   מנכ"ל העירייה -רונן עזריה   סגן רה"ע, יו"ר הועדה  -אברהם אילוז 

 גזברית העירייה   -רוזה עללאל   סגן רה"ע  -מאור אשש 
 מנהל אגף ספורט ואירועים  -חבר מועצה                                              ניסים רון -שלומי פנטה

 מנהלת מח' משק ונכסים -מיכל רוטמן                             מח' ספורט ואירועים -אורן רוזנברג 
 מזכירות העירייה -עו"ד שלי ביטון    חברת מועצה               -רותם כהן כחלון 

   חבר מועצה                   -הראל שוהם
 נציג ציבור -יוסף פינטו 

 נציגת ציבור    -שרה בוכריס
            

                                 
 : חסרים

 חבר מועצה -רונן מושייב 
 נציג ציבור -ריימונד בסטקר 

 
  17:06 הועדה התחילה בשעה 

 
 הנדון: 

 

 2020לשנת  טקסיםותכנית אירועים הצגת  .1

 

 אברהם אילוז, סגן רה"ע ויו"ר הועדה  

 יש בעיר פעילות תרבותית ענפה בהובלת רה"ע ואגף ספורט ואירועים.  מברך על התכנסות הועדה, 

 נעשים מאמצים רבים להתאים את הפעילות למגוון הקהילות הקיימות בעיר.  מדגיש כי 

 מקושרת תקציב.  2020להנחיית רה"ע למדיניות של שקיפות מלאה, תכנית האירועים לשנת בהתאם 

 

 מנהל אגף ספורט ואירועים  - ניסים רון

 . 2020הצגת תכנית האירועים לשנת סקירה ו

  

למה לא צוין סעיף תקציבי עבור כל אירוע ? ניסים רון משיב כי העירייה מקפידה  –לשאלת חברת המועצה רותם כהן כחלון 

 .עבמידה ויש יתרות הן מנוצלות להעשרת האירועל אירועים ברמה גבוהה והמחירים משתנים מדי שנה, 

בשנה, העירייה לא מתנהלת עם חברות הפקה  אירועים 100מעל ניסים רון מדגיש כי מתקיימים בעירייה בנוסף לכך, 

 באמצעות עובדי האגף וזהו חסכון משמעותי לעירייה.  תמתבצעההפקה  חיצוניות,  

 

  גזברית העירייה  -רוזה עללאל

 מדגישה כי התקציב המופיע בסעיפים הינו תקציב העירייה בלבד, ללא קולת קוראים. 

 מעודכן הכנסה כנגד הוצאה.  -במידה ובמתקבלים קולות קוראים 

 אין לחרוג מהתקציב המאושר.  
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מדגיש כי אירועי הסיגד צריכים להיות באחריות אגף ספורט ואירועים. ניסים רון מדגיש כי  חבר המועצה שלומי פנטה

 האגף פועל בשיתוף פעולה מלא עם מחלקת הקליטה להפקת האירועים. 

 

 מציינת כי השנה התקיימו פעילויות רבות ומגוונות למען הוותיקים ברמלה.  נציגת הציבור שרה בוכריס

 

 

 והערכות לחצי התחרותיות העירוניות  הנתמכות ע"י  העירייה  בתום סיבוב ראשוןהקבוצות  -סקירה   .2

 עונה שנייה    

 .ארצית מקום אחרון, ליגה ב' מקום רביעי-אליצור רמלה גברים ליגה ארצית +ב' .א

 -קבוצות נווה דוד רמלה נשים כדורסל .ב

 . נקודות של מקום ראשון, העפלה לחצי גמר גביע נשים אותן מדורגת מקום שני עם 

  -מקום ראשון ומעומדים לעלייה לליגת על קבוצה נוער ליגת ארצית -קבוצת הגברים טניס שולחן ליגת לאומית .ג

 . מקום שלישי במחוז     

 -קבוצות  הגברים  טניס ליגה על גברים .ד

  בטניסוסגנית אלופת המדינה   2019-2020זכייה גביע המדינה 

 2019מקום שני  -טניס ליגה ארצית 

 מקום ראשון אלופת המדינה -קבוצת ליגה לנערים 

  סגנית אלופת המדינה מקום שני -קבוצת ליגה לנערות 
 

 מדליות ארד לבוגרים,  2אלוף אירופה לנוער,  1אלופי ישראל במספר גילאים,  -אישי וקבוצתי וקבוצות הטאיקוונד  .ה

 ראשון בליגת על.קבוצתי בנות ובנים מקום 

 . מסורת של אלופי ישראל  -קבוצות הג'ודו אישי וקבוצתי  .ו

 נק' מתמודדת 9נק' פער  38קבוצות במקום החמישי כאשר מקום ראשון  29 -קבוצות  מועדון  ספורט כדורגל  בליגה ג' .ז

 . לעליה לליגה ב'    

 (.נק' 19)מקום תשיעי  -קבוצות הפועל רמלה כדורגל ליגה ג'  .ח

 

 דיון ושאלות :    

 כעת  מבוצע פירוק מתקני סל שנפסלו ומותקנים חדשים בהתאם לתקן. ניסים רון מעדכן כי 

 מממנת ילדים יוצאי אתיופיה:  מועצת ההימורים טוטומעדכן כי  -ניסים רון

 לכל השנה(. ₪  100ד'  ) תשלום -חוגים לילדים בכיתות א' -מפתחות .א
 מימון(. 100%) יב' -ספורט תחרותי לכתות ה' -פלא  .ב

 
האם ילדים ששילמו  ונמצאו זכאים להשתתף בתכנית מקבלים החזר?   -לשאלת חבר המועצה שלומי פנטה

 ניסים רון משיב כי ישנו החזר  כספי במידה והילדים זכאים לכך. 
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  -ניסים רון מעדכן בנושא קבוצת הכדורגל 

 מ.ס רמלה.   -ת"א וכיום יש קבוצה מקומית  -רה"ע העדיף  קבוצה מקומית ולכן פורקה השותפות  עם בית"ר 

 ומתמודדת לעליית ליגה.  5 -כיום הקבוצה במקום ה

 

 שיב כי מנהל למה הופסק פרויקט פרחי ספורט? ניסים רון מ -לשאלת חברת המועצה רותם כהן כחלון

 הספורט הארצי הפסיק לממן את הפרויקט הזה וכעת שוקדים על תכנית חדשה שטרם פורסמה. כמו כן, 

 בלבד והסתיים. שנים  5 -מדגיש כי פרחי הספורט הינו פרויקט שהוקצה ל

 

 איך מאתרים את הילדים בבתי הספר לספורט התחרותי?  -לשאלת חברת המועצה רותם כהן כחלון

 ניסים רון משיב כי ישנה ועדת איתור במסגרת התאחדות ספורט לבתי הספר אשר מבצעת בשיתוף אגף הספורט 

 מיון ושיבוץ לפי ענפים ) המיון נעשה ע"י גורמי מקצוע(. 

 

 למה אין את כל הפעילות בכל בתי הספר ? ניסים רון משיב כי רכזת -לשאלת חברת המועצה רותם כהן כחלון 

הספורט העירונית משווקת לכל בתי הספר בעיר את כל התכניות  לרבות טורנירים, אליפויות ופרויקטים  

 והבחירה נעשית ע"י כל בית ספר. 

 

פיץ' בקריית האומנים?  -האם עתיד להתבצע שיפוץ במגרש המיני  -לשאלת חברת המועצה רותם כהן כחלון

. כמו כן, מדגשי כי גם המגרש בשכונת נאות 2020ת העבודה של שנת הינו בתכני ניסים רון משיב כי שיפוץ המגרש 

 בגין ישופץ במקביל. 

אל זהרא, מור, יאיר שטרן, אדרת, ) מגרשי מיני פיץ' וזכתה 6 -ניסים רון מדגיש כי העירייה הגישה קול קורא ל

 . כעת עובדים על התאמת המגרשים. אמדורסקי, כנרת( 

 מגרשים נוספים ) נווה הדרים, בן גוריו, נאות בגין, עמישב,  6 -שה לבנוסף לכך, העירייה הגישה בק

 נוה דוד, יוספטל(. 

 

 מברך על הפעילות הענפה של  אגף ספורט ואירועים. אברהם דז'ורייב

 מציין כי אפשר לאתר ילדים יוצאי הקהילה האתיופית באמצעות מוקד הקליטה.  

) אירועים, מופעים, טקסים, חוגים וכדומה( יפורסמו בדף 'פייסבוק מציע כי כל פעילות של אגף ספורט ואירועים 

 'של האגף. 

 

מודה למשתתפים על דיון מעמיק ופורה ומציין כי במידה וחברי הועדה  אברהם אילוז,  סגן רה"ע יו"ר הועדה

 מעוניינים לדון בסוגיות מסוימות במסגרת הועדה, ניתן לשלוח בקשות למזכירות העירייה. 

 

 
                                                                                                          אילוז אברהם         עו"ד שלי ביטון                                                                   

 סגן רה"ע                                           מזכירות העירייה                                  
                                                                             יו"ר הועדה    

                                                                                                                                                    


