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 15-2020/2 מס' תרבות אירועים וספורט פרוטוקול ועדת  
 

 בספריה ( 2020 אוגוסט 9) יט' אב תש"ף שהתקיימה ביום  ועים וספורט ירתרבות א ועדתמישיבת            
 ברמלה.   1רחוב ויצמן  העירונית ע"ש בלפר,           

 
  משתתפים :                                                                :  נוכחים 

  חבר מועצה -משה שטה                   סגן רה"ע, יו"ר הועדה  -אברהם אילוז 
    מזכירות העירייה    -חבר מועצה                                      עו"ד שלי ביטון   -שלומי פנטה 

                              מח' ספורט ואירועים -אורן רוזנברג 
           נציג ציבור -ריימונד בסטקר 

       מנהל אגף ספורט ואירועים -ניסים רון
                         ונכסיםמנהלת מח' משק  -מיכל רוטמן

 
 : חסרים

 סגן רה"ע   -מאור אשש 
 חבר מועצה      -אברהים בדויה 

   חברת מועצה                 -רותם כהן כחלון 
   חבר מועצה                   -הראל שוהם
 נציגת ציבור   -שרה בוכריס

 נציג ציבור   -דוד אבו 
 גזברית הרשות   -רוזה עללאל 

                                    
 16:14 ה התחילה בשעה דהוע 

 הנדון: 
 

 אברהם אילוז, סגן רה"ע ויו"ר הועדה  

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

 

 אירועי קיץ בחודשים אוגוסט ספטמבר במתכונת שונה תוך כדי התאמה לעידן הקורונה והנחיות  .1
 משרד הבריאות

 
 קייםמדגיש בפני חברי הועדה כי האגף בראשותו פועל רבות על מנת למנהל אגף ספורט ואירועים, ניסים רון 

 נחיות התו הסגול. קופה מורכבת זו במגבלות הקיימות ותוך הקפדה על המופעי תרבות גם בת
 עים בקאנטרי. חניון היכל התרבות, חלק מהמופ -ין"  דרייב א"  פעילות של נותן סקירה של 

 . ייה (מצ'ינג של העיר 15%)  בפועל  ביצועבמותנה , של קול קורא משרד התרבות והספורט ₪  227,000 -מדובר ב
 

" פר" אדם?  ניסים רון משיב  להופעות דרייב אין  כניסהמדוע לא גובים   -נציג הציבור, ריימונד בסטקרלשאלת 
 הגדיל את ההיענות. למבחינה כלכלית וכן כדי   כדי להקל על המשפחות

 נגבה סכום סמלי כאשר המטרה היא להיערך בהתאם מבחינת כמות הרכבים.  בנוסף לכך, 
 

האם המתחם מגודר ? ניסים רון משיב כי המתחם מתוחם, מגודר   -נציג הציבור, ריימונד בסטקרלשאלת 
ומתנהל בהתאם לכל נהלי הבטיחות והנגישות, אחריות המשטרה, משרד הבריאות , משרד התרבות והספורט 

 וכו'. 
יקחו חלק באירועים השונים )גם מי שאין  החבר המועצה, משה שטה מציין כי חשוב לוודא שכלל האוכלוסיי

 ים( ברשותו אמצע
 

 " עיר עולם " הרביעי  הפקת הפסטיבל רמלה  .2
 

 אפשריות לקיום אירוע פסטיבל רמלה עיר עולם :  2בשל משבר הקורונה , ישנן 
 מתכונת רגילה . .א
 . התאמה לעידן הקורונה והנחיות משרד הבריאות -מתכונת מצומצמת  .ב

 
 התקציב מיועד להתקבל ממפעל הפיס ומשרד התרבות והספורט, מותנה בביצוע בפועל. 
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   קיום המשחקים במגרשי בהם יש דשא סינטטי, , נוי מבנה ליגות השכונות בכדורגל והוספת ליגה לבוגריםיש  .3
 עמישב , פארק עופר, גרסי, ג'ואריש

 

 ליגת השכונות                   

  קט רגל. - רסי , עמישב 'ואריש , ג'פארק עופר ,ג                   

 , הליגה מסוקרת , תקנון וטבלה.  7/7הליגה מתקיימת במתכונת של                    

 

 עם מגע, בוגרים ללא מגע.  היתר לקיום משחקי ספורט תחרותי עד גיל נוער**  כיום יש                 

 תחרותי. **   השבוע עתיד להתקיים דיון בהתאחדות, גם ענף הספורט הלא                 

 
 

ונמצאו זכאים להשתתף בתכנית  עבור פרויקט פלא  האם ילדים ששילמו   -לשאלת חבר המועצה שלומי פנטה

 מקבלים החזר? ניסים רון משיב כי ישנו החזר  כספי במידה והילדים זכאים לכך. 

 מבקש לקבל עדכון לגבי פרויקט פרחי ספורט ? ניסים רון משיב כי פרויקט חבר המועצה שלומי פנטה              

 שנים (,הרשות ממתינה  לעדכון ממשרד התרבות והספורט   5 -וא לפרחי ספורט הסתיים ) מדגיש כי כל פרויקט ה             

 לגבי פרויקט חדש.              

 

 

 

 

                                                                                                          אילוז אברהם           עו"ד שלי ביטון                                                                   
 סגן רה"ע                                     מזכירות העירייה                                          

                                                                             יו"ר הועדה      
                                                                                                                                                    


