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 בחדר   -( 2021באוקטובר  10 ) ביום ראשון ד' חשון תשפ"ב  שהתקיימה  ועים וספורט ירתרבות א ועדתמישיבת            
 רמלה.  1הישיבות ע"ש אפריאט, ספרייה עירונית ע"ש בלפר, רח' ויצמן            

 
 משתתפים :                                                                          :  נוכחים 

  מנכ"ל המתנ"ס -דרור קורת                        סגן רה"ע, יו"ר הועדה  - אברהם דז'ורייב 
 מנהל היכל התרבות  -יגאל כהן                   (16:20) נכנס בשעה   סגן רה"ע   -מאור אשש 

 חבר מועצה   -אברהים בדויה 
 נציגת ציבור   -שרה בוכריס

 (16:26) נכנס בשעה  נציג ציבור -ריימונד בסטקר 
 העירייה גזברית   -רוזה עללאל 

                                    מנהל מח' אירועים  -אורן רוזנברג 
       ספורט ואירועיםתרבות ומנהל אגף  -ניסים רון

                מנהלת מח' משק ונכסים -מיכל רוטמן
 מנהל אגף מזכירות ומנהל העירייה ס.  -עו"ד שלי ביטון 

 
 :חסרים

 חבר מועצה    -שלומי פנטה 
   חברת מועצה                 -רותם כהן כחלון 

                    (16:20בשעה חבר מועצה ) נכנס  -הראל שוהם
 

                                   
 על סדר היום : 

 
 אגף ספורט ואירועים.   -2021דו"ח ביצוע אירועים ברבעון ב' לשנת 

 הצגת עקרונות היערכות לפתיחת שנת פעילות במרכזי אגף ספורט ואירועים ובמתנ"ס. 

 

 דז'ורייב , סגן רה"ע : אברהם 

 שמח מאד לחזור להיות בראש ועדה כזו חשובה. מברך על התכנסות הועדה,  

 

 ניסים רון , מנהל אגף ספורט ואירועים : 

  .1נספח מס'  – ואת דו"ח הביצוע התקציבי( 2021ספטמבר לשנת  -) חודשים מאי תכנית האירועים -ה ריסק .1

 בחזרה את הפעילות.  עושים מאמצים להגדיל, אנו בהיקף הפעילות  ההקורונה פגע .2
 הספורט.  חוברת פעילות של מרכזי  .3

 

  מנכ"ל המתנ"ס : ,  דרור קורת

 עדה. ושמח להיות נציג בו

  -סקירת פעילות המתנ"ס 

 "נעים בשלישי, אוכלוסיית צמי"ד.   -ספורט קהילתי , חוגים , גיל השלישי 

 ס ברחבי העיר . פועלים בכל שלוחות המתנ"  -למידה  החלנו בהפעלת מרכזיכחלק מדגשי רה"ע לטיפוח המצוינות בעיר ,  

 קבלת שבת. ₪,  10הצגות למנויים , תכנית " צחוק בחצות ", ערבי זמר במוצא"ש בעלות של  –תיאטרון 

 באירועי הספטיבל.  ס לקח חלק משמעועתי השנה המתנ" -פסטיבל רמלה עיר עולם 
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 ניסים רון , מנהל אגף ספורט ואירועים : 

 (. 10-18המיועד לילדי הקהילה האתיופית בספורט התחרותי ) גילאי ₪  300,000יב בסך צהשנה התקבל תק

 סיכום :  -אברהם דז'ורייב , סגן רה"ע 

 אני שמח לחזור לנהל את הוועדה ואבקש שיהיו בה נציג המתנ"ס ומחלקת הקליטה שפועלים בתחומים אלה. .1

 ה עיר עולם.תודה והערכה לכל העוסקים במלאכה על הפקת הפסטיבל רמל .2

מבקש לחדד את הנחיית ראש העיר להטמיע את תוצרי התכנית האסטרטגית ותכנית נופי תרבות בהצגת תכנית עבודה  .3

 .2022ותקציב לשנת 

בהמשך לנושאים שעלו בוועדה אבקש ממנכ"ל רשת המתנ"סים לזמן פגישת עבודה בנושא ממקשים בין המתנ"ס לאגף  .4

תנ"ס הערבי בהשתתפו חבר המועצה ולקיים פגישת עבודה על תכנית העובדה של המ ספורט ואירועים במתנ"ס נאות בגין

 ברהים בדוויה. א

 
 
 
 
 
 

                                                                                                     דז'ורייב אברהם            עו"ד שלי ביטון                                                                       
 סגן רה"ע                 העירייה                 ס. מנהל אגף מזכירות ומנהל                 

                                                                             יו"ר הועדה           
                                                                                                                                                    


