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                 15-221/20פרוטוקול ועדת תרבות אירועים וספורט מס'                                                                             

      
             -( 2022בפברואר  08) שלישי ז' אדר א' תשפ"ב  שהתקיימה ביום  ועים וספורט ירתרבות א ועדתמישיבת            
  .ZOOMאפליקציית   באמצעות           

 
                                                                 :  נוכחים 
                   סגן רה"ע, יו"ר הועדה  -דז'ורייב  אברהם 

 חבר מועצה    -שלומי פנטה 
 חבר מועצה   -אברהים בדויה 

   חברת מועצה                 -רותם כהן כחלון 
 נציגת ציבור   -שרה בוכריס

 נציג ציבור -בסטקר ריימונד 
 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 

 ויועצת מקצועית לרה"ע                                       
 

 :חסרים
 חבר מועצה       -מאור אשש     
 חבר מועצה -הראל שוהם    

                                   
 על סדר היום : 

 
  2022הצגת תכנית אירועים וטקסים לשנת 

 ( . 1) נספח מס'                 

 

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

 מברך על התכנסות הועדה. 

 הקורונה השפיעה על היקף האירועים בעיר הן מבחינת עלויות והן מבחינת כמות משתתפים.  2021מציין כי בשנת 

 

 : העירייה גזברית , רוזה עללאל 

 אושר ע"י משרד הפנים.  2022מציינת כי תקציב העירייה לשנת 

 התקציב שצוין בתכנית האירועים המצורפת , נבדק ואושר ע"י גזברות העירייה וכן  התכנית מותאמת תקציב.

 

 כחלון, חברת מועצה : -רותם כהן 

  שואלת האם העירייה משלמת על אירועים בהיכל התרבות ובמרכז הפיס ?

אך ככלל העירייה משלמת דמי העירייה פטורה מתשלום במספר אירועים  משיב כי , מנהל אגף תרבות ספורט ואירועים ניסים רון

 שימוש. 

 

 שלומי פנטה, חבר מועצה: 

 ? 2022שואל מה תקציב אירועי קהילות לשנת 

 ₪.  230,000 -ניסים רון, מנהל אגף תרבות ספורט ואירועים משיב

 אגף ספורט ואירועים, יש "ע מחדד כי בנוסף לתקציב המיועד  לאירועי קהילות  המופעלים ע"י אברהם דז'ורייב, סגן רה

 המון אירועים שמתוקצבים ע"י משרד הקליטה. 

 הדגש הוא קהילות ותיקות.  2022כמו כן, מדגיש כי הדגש בשנת 
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                 15-1/2022פרוטוקול ועדת תרבות אירועים וספורט מס'                                                                                        
 

 ניסים רון, מנהל אגף תרבות ספורט ואירועים:

 . 2022סקירה והצגת האירועים לשנת 

 דגשים : 

  .התקציב המופיע לאירועים הינו תקציב עירייה בלבד, ללא קולות קוראים והשתתפות משרדי ממשלה 

  במידה ומגבלות הקורונה תהיינה בתוקף הרי שאגף ספורט ואירועים יתאים את ביצוע האירועים לאופי התקופה 

 תוך הקפדה על הנחיות משרד הבריאות. 

 

 , חברת מועצה :רותם כהן כחלון 

 עלויות מפורטות לגבי אירועי יום העצמאות .  לדעתמבקשת 

 

 ניסים רון, מנהל אגף תרבות ספורט ואירועים:

בחרה כי האומנים שיופיעו הם : מאור אדרי ) זמר מקומי ( מציין כי השנה לאור הזעקה הארצית בדבר עלויות האומנים , העירייה 

 ואושר כהן ) כוכב עולה(. 

 כוח אדם , שעות, אבטחה, אירוע אומנותי, הגברה  התקציב הינו " רחב" ומתייחס  בין היתר גם ל:כמו כן, מדגיש עי סעיף 

 סדרנים וכדומה. נוספות, 

 באשר לאירועי הקיץ : האירועים מוכיחים את עצמם, אירועים מוצלחים עם כמות גדולה של משתתפים. 

 טקסי הנצחה , -השנה שאנו נדרשים להיערך אליהם כמובנוסף לאירועים הקבועים מראש , ישנם אירועים רבים במהלך 

 חניכת מקומות חדשים, ביקורי אישים בכירים וכו'.  

 

 אברהים בדויה, חבר מועצה : 

 לבחון מיקום פיזי לאירועי המגזר הערבי המופיעים בתכנית. מבקש 

 בנוסף לכך, מבקש שיהיו יותר אירועים המחזקים את הקשר בין המגזר הערבי למגזר היהודי בעיר. 

 מציין כי הוגש קול קורא בנושא שיתופי פעולה בין יהודים וערבים. אברהם דז'ורייב, סגן רה"ע 

 

 רותם כהן כחלון, חברת מועצה :

 איכות הסביבה  יופיעו בטבלת האירועים. ו ה העירוניתיספריהמבקשת שאירועי 

 בנוסף לכך, ממליצה לקיים פעילויות משותפות בין ערבים ליהודים ) בדגש על גילאי בית ספר יסודי(. 

 . 2021אירוע שהתקיים בשנת  לר כוכן תקציב מפורט עבנתונים על חוגים מסובסדים ומבקשת 

 

 שלומי פנטה, חבר מועצה : 

 בטל מופע זיקוקים ולבצע זיקוקי לייזר. מבקש אפשרות לשקול ל

 

 שרה בוכריס , נציגת ציבור : 

 מבקשת כי במת יום העצמאות תתקיים גם בשכונת נאות בגין ) בנוסף לבמה המרכזית בנאות בגין (. 

 

 

 



 
 15-2120/1 פרוטוקול ועדת תרבות אירועים וספורט מס'                                                                           

3 

 

 

 

 15-1/2022אירועים וספורט מס'  פרוטוקול ועדת תרבות                                                                          

                                                   

 סיכום  -, סגן רה"ע ויו"ר הועדה  אברה דז'ורייב 

 
 גם בזיקוקים אפשר  מדגיש כי הצעות להשתמש בזיקוקי לייזר , מציין כי התקבלו  –סוגיית הזיקוקים לעצמאות  .1

 מ"מ , זה בהחלט יהווה איזון בין אופציה 40מרעישים וניתן להגביל שימוש לזיקוקים עד בסוגי זיקוקים שפחות להשתמש 

 לראש העיר. המלצה בפנירמלה לבין זיקוקי לייזר ,זו השל פגזים מרעישים שהיו בשימוש גם ב 

ג רחב ככל שניתן , מברך על היוזמה הסופר חשובה ואבקש לוודא שניתן ייצו -   קול קורא לאמנים מקומיים באירועי עצמאות .2

 גברים/נשים ,קהילות וכדומה. כנ"ל בטקסים זיכרון.

 תוכנית האירועים, מציין כי למרבה הצער במת יום העצמאות בנאות בגין לא מופיעה   –במת עצמאות בשכונת נאות בגין  .3

כמו בשנים קודמות ,  הנושא עולה כל שנה ובסוף מחליטים לקיים , ממליץ מאוד לראש העיר לקיים את הבמה בנאות בגין

משתתפים בבמה ולא ניתן להעביר אותם באמת  3000הפתרון של שאטלים לא ישים אופרטיבית , מדובר בהיערכות של עד כ 

 בהסעות לבמת פארק עופר. הבמה גם משמשת פלטפורמה משמעותית לילדי חוגים.

 . בקש לקבל יותר פרטים בוועדה הבאהמ –ערבים -קול קורא שת"פ יהודים .4

 המלצתו של חבר המועצה אברהים בדוויה תעלה לבחינת  –קמפיין לחיזוק ערכי השלום ודו קיום לקראת אירועי העצמאות  .5

 ראש העיר.

 וגים מסובסדים ודוח ביצוע תקציב אגף ספורט ואירועים ישלח לחברי הוועדה תוך שבועיים רשימת ח - השלמת נתונים  .6

 חלוקה לאירועים. ב

 

 
 
 
 

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

 ויועצת מקצועית לרה"ע                                          יו"ר הועדה                             
                                


