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באמצעות  - (2022 פברואר 09)  בתשפ"  באדר א'' ח רביעי ביום שהתקיימה הנהלהועדת מישיבת 

 .ZOOMאפליקציית 
 

 :  נוכחים
 רה"ע, יו"ר - מיכאל וידל

 סגן רה"ע   -אברהם דז'ורייב 
 סגן רה"ע   -הרב איתן דהאן 

 חבר מועצה     -מאור מאיר אשש 
 חברת מועצה  -אורלי ארביב 

 חבר מועצה -אברהים )מינו ( אבו לבן 
 חבר מועצה - עו"ד מוסא סאבא

 חבר מועצה -אברהים בדויה 
 

 :חסרים
 חבר מועצה -עו"ד רונן רוטשטיין 

 חבר מועצה-רונן מושייב
 חבר מועצה  -שלומי פנטה 

 חבר מועצה  -הרב מיכאל דרעי 
 חבר מועצה- עו"ד ראיס אבו סייף

 

 
 משתתפים: 
 מנכ"ל העירייה  - רונן עזריה 

 גזברית העירייה    -רוזה עללאל 
 מנהל המנהלת להתחדשות עירונית   -גיל פכט 

 מנהל מח' תרבות  -אבי ברנס 
ס. מנהל אגף מזכירות ומנהל  -עו"ד שלי ביטון 

 העירייה
 ויועצת מקצועית לרה"ע                                     

     
 

 
 על סדר היום : 

 

 שת תבע להתחדשות מתחם גיוראהג  .1

 רקע על התוכנית:

 מסלול רשויות של הרשות להתחדשות עירונית הינו מסלול בו הרשות מקדמת מתחמי פינוי בתמיכת המדינה .1

 יזמים שיאמצו את התכנון ויקדמו את הפרויקט.)תקציבית(, ובסוף התהליך יוצאת למכרז בין 

ההכרזה על מתחמים במסגרת מסלול רשויות מעביר משאבים רבים לרשות המקומית עבור תכנון וכן עבור  .2

 פעילות 

 חברתית במתחם כדי להכינו לפרויקט פינוי ובינוי.

מתחם נוסף למסלול ראש העיר, בהמלצת אגף הנדסה  והמנהלת להתחדשות עירונית בחרו במתחם גיורא כ .3

 רשויות.

התכנית מקודמת ע"י העירייה בשיתוף רמ"י, יחד עם חברת ניהול ותכנון אדריכלי ארי כהן תכנית מפורטת  .4

 שממנה

 ניתן להוציא היתרים, למתחם גיורא שבצפון מזרח העיר. 

 ובין היתר שמאות, חברה, נוף, תנועה, תשתיות וכו'.  חברת התכנון כוללת יועצים מכל הדיסיפלינות .5
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 גולדהמדרום ורחוב  צה"ל ממזרח, משה דיין בצפון, עמיחי גבול התכנית כמסומן בתרשים מטה, מתוחם ברחוב  .6

 במערב.מאיר  

 .דונם 160 -שטח התכנית הינו כ .7

שרת שמירה והרחבת  לאחר ניתוח מצב קיים מעמיק, התכנית נמצאת כעת בבחירת חלופה תכנונית המאפ .8

 גריד 

הרחובות הקיים ומציעה מס' מתחמים ובינוי מרקמי מלווה רחובות כהמשך לתכנית האב להתחדשות 

 המתגבשת.

 חברי ועדת הנהלה מאשרים : 

 ( במידה ויידרש.25%) הגשת התכנית במסלול רשויות מקומיות ומתן פטור חלקי מהיטל השבחה .א

 התכנית במסלול ותמל.הגשת  .ב

 התכנית )כמפורט לעיל( בשם העירייה.   הגשת .ג

 (1) נספח מס'  
 

 

 

 שערי העיר-התחדשות מתחם הרצל 0782672-415תכנית מס':  .2

 רקע על התוכנית:

התכנית ממוקמת לאורך רחוב הרצל שהינו ציר ראשי בעיר ובין הרחובות שפרינצק ויוסף אהרון, בצמוד לצומת  .1

 הקרח. 

 .דונם 25 -שטח התכנית הינו כ .2

ומאופיינת במבני מגורים   1.7.77המאושרת מיום   1/100השכונה הקיימת כיום נבנתה  עפ"י תכנית לה/ .3

 משותפים

 ו'.התכנית קובעת ייעודים ושימושים בקרקע למגורים, שב"צ, שצ"פ, דרכים וכ 50 -קומות משנות ה 3בני  

שר מגדילה את זכויות הבנייה לכלל א 5.7.81המאושרת מיום  3/1000אחוזי הבנייה ניתנים מתכנית מתאר לה/ .4

 התכניות 

 .5.7.81 -בעיר שאושרו לפני ה

בנייני  5 -יח"ד ב 530 בנייני מגורים והקמת 8 -יח"ד ב 116 התכנית הנוכחית בסמכות מקומית מציעה פינוי של .5

 מגורים

קומות לאורך רחוב הרצל  6בנייני מגורים במסד של  2 קומות,  8בניה מרקמית של  חדשים, בבניה המשלבת 

 ובמגדלים 

 .קומות 25קומות ,ואילו על רחוב יוסף בן אהרון מתוכננים שני בנייני מגורים בני  22בנסיגה של עד 

ובהתאם מוסיפה זכויות אשר ניתן לקבוע  42/1000ומתכנית לה/ 38התכנית קובעת זכויות בנייה מכוח תמא  .6

 בתכנית
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מקומית עפ"י סעיפי חוק תכנון ובנייה. בנוסף, התכנית מגדירה החלפת שטחים ציבורים וסחירים על מנת בסמכות 

 לשמור

 על איזון בין שטחי המגורים לשטחים לצורכי ציבור עם זיקה לתכנון המפורט בחידוש צומת הקרח. 

 

 עקרונות הבינוי: .7

 החוצים את המתחם.יצירת חיבורים להולכי רגל בין רחוב הרצל לרחוב בן יוסף  .א

 קומות מגורים 5חזית מסחרית + -בינוי מלווה רחוב .ב

 יצירת מגרשים המאפשרים הקמת מבנה ציבורי חדש. .ג

  .ד

יזם פרטי, כאשר עיריית רמלה מצטרפת כמגיש, בעקבות תכנון של שטחים ציבוריים התכנית מקודמת על ידי  .ה

 בתכנית.

 ת התכנית.החליטה לאשר להפקיד א 25.04.2021וועדת משנה מיום  .ו

 י וכתב התחייבות חתומים מצד היזם.הושלמו מסמכי כתב שיפו  .ז

 

 בשם העירייה.  הגשת  התכנית )כמפורט לעיל( מאשרים  חברי ועדת הנהלה

 
 (2) נספח מס' 

 
 

 5607גוש - 48חלקה  -ביטול הפקעה .3

 . 48לחלקה נרשמה עיריית רמלה כבעלים לאור תיקון בעלות לאחר הסדר ביחס  15/08/2007ביום  .1

רישום העירייה במקרקעין נעשה כתוצאה מהפקעה ללא תמורה בהתאם להפרשה לצרכי ציבור על פי חוק התכנון  .2

 והבניה.

ובפועל קיים בית  172לאור העובדה שייעוד המקרקעין הינו שביל להולכי רגל ולא שביל ציבורי עפ"י תכנית לה/במ/ .3

 מגורים, 

 לא ניתן לממש הפקעה זו המעשה. 

 

 חוות דעת משפטית, חוות דעת מקצועית.  -צ"ב מ

 

 את ביטול ההפקעה ובהתאם ביטול רישום זכויות העירייה בחלקה. חברי ועדת הנהלה מאשרים 

 (3) נספח מס' 
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  2320-2220 אישור מחירון מנויים ותעריפי חוגים במרכזי הספורט ומתחם הקאנטרי העירוני לשנת  .4
 ותוספות

 

 מחירון מנויים ותעריפי חוגים במרכזי הספורט ומתחם הקאנטרי העירוני לשנת מאשריםחברי ועדת הנהלה 
 וספות כמפורט:תו  2022-2023 

 
 קאנטרי רמלה   .א

 
 מנוי זהב)ללא שינוי(

 מנוי חדר כושר
 לחודש למשך שנה₪  130 

 מנוי משולב כולל בריכה 
 לחודש למשך שנה₪  200

 100דמי רישום חד פעמי/חידוש  ₪ 

 07:00-16:00/  שבת  07:00-16:00/  שישי  06:00-22:00ה'   –פעילות: א' שעות 

  יום יחויב לפי תעריף מנוי חודשי 30סיום מוקדם בהתראה של 
 מנוי כסף)ללא שינוי(

 מנוי משולב כולל בריכה 
 לחודש למשך שנה₪  99

  :100דמי רישום חד פעמי/חידוש  ₪ 

 '09:00/  שבת  09:00-15:00שישי  /  09:00-15:00ה'   –שעות פעילות: א-

15:00 

  299יום ובתשלום דמי ביטול בסך  30סיום מוקדם בהתראה של ₪ 
 

 מנוי חודשי ארד)ללא שינוי(
 מנוי חדר כושר

 לחודש ₪  200 
 מנוי משולב כולל בריכה 

 לחודש ₪  299
  
  

  חודשים וללא דמי רישום. 3התחייבות למינימום 

 '07:00-16:00/  שבת  07:00-16:00/  שישי  06:00-22:00 ה'  –שעות פעילות: א 

  יום ללא דמי ביטול 30סיום מוקדם בהתראה של 
 
 

 ללא שינוי((מנוי משפחתי
 מנוי

משפחתי 
 שנתי

 מנוי משפחתי לבריכה
 לחודש למשך שנה₪  340

 מנוי משפחתי משולב כולל חד"כ ובריכה
 לחודש למשך שנה₪  450

 הערות

  :100דמי רישום חד פעמיים  ₪ 

 'שבת  07:00-16:00/  שישי  06:00-22:00ה'   –שעות פעילות: א /
07:00-16:00 

  יום יחויב לפי תעריף מנוי משפחתי 30סיום מוקדם בהתראה של 
מנוי 

 משפחתי
 חודשי

 מנוי משפחתי לבריכה
 לחודש₪  618

 מנוי משפחתי משולב כולל חד"כ ובריכה
 לחודש₪  708

 הערות

  חודשים וללא דמי רישום. 3התחייבות למינימום 

 'שבת  07:00-16:00/  שישי  06:00-22:00ה'   –שעות פעילות: א /
07:00-16:00 

  יום ללא דמי ביטול 30סיום מוקדם בהתראה של 
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 תעריפי כניסה חד פעמית וכרטיסיות לבריכה: .ב

 סוג כרטיס

 -תושב העיר
תעריף יום חול 

 2021ושבת 

 -חוץתושב 
תעריף יום 
חול ושבת 

2021 

 -תושב העיר
תעריף יום חול 

ושבת 
2022/23 

תושב 
 -חוץ

תעריף יום 
 חול ושבת

ילד/ נכה/ סטודנט/ 
 חייל/ פנסיונר/ א. ותיק

 שבת ₪  100 ש"ח30
 ש"ח70 ₪ 35 יום חול₪  70

  ש"ח40  ש"ח35 מבוגר 

כניסות   10כרטיסייה 
 מבוגר/ילד

 ₪  270ילד 
 ש"ח 315מבוגר 

 

 ש"ח ילד315 
 מבוגר 360

- 

כרטיס חד פעמי משולב 
 בריכה+ חדר כושר

 - ₪ 50  ש"ח50

כניסה  חד פעמי משולב 
 לטניס +בריכה 

  ש"ח35  ש"ח 35

 
 תוספות והנחות במנוי זהב בלבד: 

 .לחודש ( ₪130+117 ) 2964.מנוי זוגי חדר כושר זהב 1
 .לחודש( ₪200+180) 4560 -. מנוי זוגי זהב משולב2
 .(200+117ש"ח )3804. מנוי שאחד מבן הזוג מנוי זהב משולב ואחד מנוי זהב 3
 .. פנסיונר, נכה, נכה צה"ל, סטודנט, חייל, קבוצות ועדי עובדים 4
 .אחוז פחות (במנוי זהב בלבד 20ש"ח.) 1248 –זהב ₪,  1920-זהב משולב . 5
 

 מפגשים: 10 -תעריף קורס לימוד שחייה
 2022/23תעריף  2021תעריף  אימונים אישיים

 ₪  700 ₪  650 קורס שחייה לילדים

 ₪  700 ₪  700 קורס שחייה למבוגרים

 2022/23תעריף  2021תעריף  נבחרת 
 ש"ח לחודש 450 לחודש₪  450 אימונים  7נבחרת שחייה 

נבחרת שחייה +תוספת 
 ש"ח 550 ש"ח550 מנוי

 
 תכנית אימונים אישיים בריכה:

 אישייםאימונים 
עלות פר 

אימון 
 ליחיד

עלות פר 
 אימון לזוג

עלות 
חבילה 

 ליחיד

עלות 
חבילה 

 לזוג

 ₪225  ₪150  ₪225  ₪140  אימון בודד 

 ₪2,100  ₪1,300  ₪210  ₪130  אימונים  10

 
 הערות:

 ספטמבר כולל. -תעריף כרטיס כניסה חד פעמי עבור תושב חוץ תקף לחודשי מאי 
  40מחיר אימון חד פעמי בחדר הכושר  ₪ 

  לשנה.₪  150מחיר השכרת לוקר/ ארונית 

  30מחיר כניסה לחניך במסגרת קייטנה בחודשי הקיץ ₪ 
  30מחיר חידוש צ'יפ שעבד .₪ 

  בעונת הקיץ.₪  20כרטיס כניסה לבריכה במוצ"ש 
  200ביגוד+ שונות עבור נבחרת שחייה תחרותית עד .₪ 
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 מנוי מרכז פיס .ג
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

הער
 :ה

50 
 ₪

עבור 
מנוי 

חודש
י 

במכון 
כושר 
למש

תתפי 
חוגי 

 הספורט במרכז הפיס.
 

 קריית האומנים .ד

 
 מנוי בוגר  זהב )ללא שינוי(

 ש"ח לחודש למשך שנה 120  מנוי חדר כושר

 8:00-16:00בחורף, בקיץ  8:00-15:00 -, יום שישי7:00-22:00ה: -שעות פעילות א 

  יום יחויב לפי תעריף מנוי חודשי 30בהתראה של סיום מוקדם 

 מנוי חודשי  כסף)ללא שינוי(
 חודשים 3ש"ח לחודש  מינימום 170  מנוי חדר כושר

   
  חודשים וללא דמי רישום. 3התחייבות למינימום 

 8:00-16:00בחורף, בקיץ  8:00-15:00 -, יום שישי7:00-22:00ה: -שעות פעילות א 

 יום ללא דמי ביטול 30של  סיום מוקדם בהתראה 
 מנוי נוער  זהב)ללא שינוי(

 ש"ח  לחודש למשך שנה100  מנוי חדר כושר
  

 נוי בוגר  זהב)ללא שינוי(מ
 לחודש למשך שנה₪ 110  מנוי חדר כושר

  
 15:00-22:00, 8:00-13:00-שעות פעילות א,ג,ה  

 8:00-11:00,15:00-22:00-ב,ד                                     

  יום יחויב לפי תעריף מנוי חודשי 30סיום מוקדם בהתראה של 
 שינוי(כסף )ללא –מנוי בוגר  חודשי 

 םחודשי 3לחודש  מינימום  150 מנוי חדר כושר
  חודשים וללא דמי רישום. 3התחייבות למינימום 

  15:00-22:00, 8:00-13:00-שעות פעילות א,ג,ה  
 8:00-11:00,15:00-22:00-ב,ד                                      

  יום ללא דמי ביטול 30סיום מוקדם בהתראה של 
 זהב )ללא שינוי(- מנוי נוער 

 ש"ח  לחודש למשך שנה 75  מנוי חדר כושר
  
  14-18מוגבל לגילאי 

 15:00-22:00, 8:00-13:00-שעות פעילות א,ג,ה  
 8:00-11:00,15:00-22:00-ב,ד                                      

  יום יחויב לפי תעריף מנוי חודשי 30סיום מוקדם בהתראה של 
 )ללא שינוי( מנוי נוער כסף

 חודשים 3לחודש  מינימום  100 מנוי חדר כושר
   
  חודשים וללא דמי רישום. 3התחייבות למינימום 

 15:00-22:00, 8:00-13:00-שעות פעילות א,ג,ה    
 8:00-11:00,15:00-22:00-ב,ד                                      

  יום ללא דמי ביטול 30סיום מוקדם בהתראה של 
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 15:00-18:00ה:-שעות פעילות א 

  יום יחויב לפי תעריף מנוי חודשי 30סיום מוקדם בהתראה של 

 מנוי נוער   כסף )ללא שינוי(
 חודשים 3ש"ח לחודש  מינימום  110 מנוי חדר כושר

   
 15:00-18:00ה: -שעות פעילות א 

  יום ללא דמי ביטול 30סיום מוקדם בהתראה של 
 

 חודשים. 3עבור מנוי חודשי במכון כושר למשתתפי חוגי הספורט מינימום ₪  50 :ההער
 

 נאות בגין .ה
 מנוי בוגר  זהב
 ש"ח לחודש למשך שנה 120  מנוי חדר כושר

  
 מוצ"ש 8:00-16:00יום שישי  7:00-12:00,15:00-22:00ה -שעות פעילות א ,

 22:00מצאת שבת עד 

  יום יחויב לפי תעריף מנוי חודשי 30סיום מוקדם בהתראה של 
 מנוי חודשי  בוגר כסף

 חודשים כסף 3ש"ח לחודש  מינימום 170 מנוי חדר כושר
   

 מוצ"ש 8:00-16:00יום שישי  7:00-12:00,15:00-22:00ה -שעות פעילות א ,
 22:00מצאת שבת עד 

  יום ללא דמי ביטול 30סיום מוקדם בהתראה של 
 מנוי נוער   זהב
 ש"ח  לחודש למשך שנה100  מנוי חדר כושר

  
 מוצ"ש 8:00-16:00יום שישי  7:00-12:00,15:00-22:00ה -שעות פעילות א ,

 22:00מצאת שבת עד 

  יום יחויב לפי תעריף מנוי חודשי 30סיום מוקדם בהתראה של 
 חודשי  כסף נוערמנוי 

 חודשים 3ש"ח לחודש  מינימום  110  מנוי חדר כושר
   

 מוצ"ש 8:00-16:00יום שישי  7:00-12:00,15:00-22:00ה -שעות פעילות א ,
 22:00מצאת שבת עד 

  יום ללא דמי ביטול 30סיום מוקדם בהתראה של 
 

 תכנית אימונים אישיים חד"כ:

 אימונים אישיים

עלות פר 
אימון 
 ליחיד

עלות פר 
 אימון לזוג

עלות 
חבילה 

 ליחיד

עלות 
חבילה 

 לזוג

 ₪195  ₪130  ₪195  ₪130  אימון בודד 

 ₪1,800  ₪1,200  ₪180  ₪120  אימונים  10

 
 

 עבור מרכזי הספורט, תרבות, פנאי ונופש.2023-2022תעריף פעילות חוגים לשנים -אגף ספורט ואירועים  .ו
 וג'אז וכו'(:חוגים כללי )חוגי ספורט, 
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 מס' פעמיים בשבוע

 2022/2023תעריף  2021תעריף 
מחיר 

לחודש  
 דק'  45

מחיר 
לחודש   

 דק'  60

מחיר 
לחודש   

 דק'  45

מחיר 
לחודש   

 דק'  60

פעם בשבוע ספורט  1
  ₪  100  ₪  100 חווייתי 

  ₪  130  ₪  130 פעם בשבוע 1
 ש"ח 220 ₪  170 ש"ח 220 ₪  170 פעמים בשבוע 2
פעמים בשבוע )ספורט  2

  ₪  180  ₪  180 אישי(

 ₪  85  ₪  85  גמלאים  פעמיים בשבוע
 

 ענפים תחרותיים, נבחרות, ספורט אישי ולהקות ייצוג:
 

 מס' פעמיים בשבוע
 2022/23תעריף  2021תעריף 

 מחיר לחודש
 

 מחיר לחודש
 

 ₪ 220 ₪ 220 פעמים בשבוע ספורט אישי / שחיה 2
 ₪ 220 ₪ 220 בשבוע להקות / התעמלותפעמים  3
פעמיים בשבוע של שעה וחצי  2

 ש"ח250 ש"ח 250 שעות שבועיות  3סה"כ 

 

 
 תעריף פעילות בתי ספר לספורט וספורט תחרותי בענפי כדורגל וכדורסל:

 
 2022/2023תעריף  2021תעריף  סוג ענף

כולל ביגוד + ₪  2,200 בי"ס לכדורגל, פעמיים בשבוע
 סיום ושונות מסיבות

כולל ביגוד + מסיבות סיום ₪  2,200
 ושונות

 תחרויות כדורגל 
 פעמים בשבוע +משחק  3-4

כולל ביגוד + ₪  3000
 מאמן כושר ושונות

כולל ביגוד + מאמן כושר ₪  3,000
 ושונות

פעמים  2בי"ס לכדורסל, 
 בשבוע:

כולל ביגוד, ₪  2,000
 מסיבת סיום ושונות

מסיבת סיום כולל ביגוד, ₪  2,000
 ושונות

 תחרותי כדורסל
 פעמים בשבוע + משחק 3-4

כולל ביגוד, ₪  3,000
מאמן כושר, ניהול 

מקצועי, מסיבת סיום 
 ושונות

כולל ביגוד, מאמן כושר, ניהול ₪  3,000
 מקצועי, מסיבת סיום ושונות

 
 
 
 
 :2022/23עריפי חוגי טניס ת

 תעריף תושב רמלה 
2021 

תעריף תושב 
 2021חוץ 

תעריף תושב 
רמלה 

2022/23 

תעריף תושב 
 חוץ

2022/23 
 1 –חוג טניס 

 אימון בשבוע
130 ₪ 143 130  ₪ 143 

 2  -חוג טניס 
 אימונים בשבוע

180 ₪ 198 180  ₪ 198 

 275 ₪  250 275 ₪ 250 3  -חוג טניס 
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 אימונים בשבוע

 4  -חוג טניס 
 אימונים בשבוע

320 ₪ 352 320  ₪ 352 

 5  -חוג טניס 
 אימונים בשבוע

390 ₪ 429 390  ₪ 429 

 6 -חוג טניס 
 אימונים בשבוע

 575 ₪  526 575  460ש"ח 

 7  -חוג טניס 
 אימונים בשבוע

530  ₪ 658 530   ₪ 658 

 8 -חוג טניס 
 אימונים בשבוע

650 ₪ 812 650  ₪ 812 

 9  -חוג טניס 
 אימונים בשבוע

720 ₪ 900 720  ₪ 900 

 חוג טניס הישגי
אימונים  10  -

 בשבוע

 1128 ₪  790 ש"ח987 ש"ח790

 
  140ביגוד+ שונות עבור ענף הטניס . ₪ 

 
 :הערות 

  דקות(.  45לחודש )יחידת אימון = ₪  70כל יחידת אימון נוספת בשבוע תהיה תוספת של 

  100דמי הרשמה שנתיים על סך  ₪ 

  לחודש.₪  90חדר כושר לנשים פארק עופר 
  תעודת נכה, חוגר ,נכה, נכה צה"ל אישור ועדי עובדים במנויים זהב במחירים השונים (חובה לתייק ולתעד( 

 .אין לבצע הנחות , יינתנו מלגה לפי מבחן ההכנסות ואישור שיעבור למועצה 

  גם במצב של ביטול צק ובקשה החזר מהבנק.₪  20כל צ'ק חוזר יש לגבות עמלה של 
  15/1ביטולים עד . 

   יגבה אותו חודש , במידה ונרשם למנוי שנתי וביטל יחושב לפי מנוי חודשי.כל ביטול של מנוי 
 

 ות. בעניין התעריפים מבוטל ותקודמ ותהחלט** 

 
 (4) נספח מס' 

 

 

 רחוב נר יהודה, שכונת  עמישב ) רח' שלמה בן יוסף לשעבר(  - תעריפים לאימונים / שימוש  במגרש סחבק .5

 .דקות  120  -. משך המפגש למפגש של פעם בשבוע ₪  400שימוש לקבוצות מאורגנות במגרש סחבק לחודש  

 תעריפים /שימוש במגרש סחבק. ת אשרמ חברי ועדת הנהלה

 

 (5) נספח מס' 
 
 
 
 
 
 



 ס"ד ב

 

מס'  הנהלהרוטוקול פ  
15-01/2022 

11 
  

 
 

 עלויות לדמי שימוש במתקנים באגף  ספורט ואירועים .6

 
 כמפורט מטה: במתקנים באגף  ספורט ואירועיםעלויות לדמי שימוש חברי ועדת הנהלה מאשרים 

 
 אצטדיון הכדורגל העירוני ומגרש כדורגל בפארק עופר וגרסי . 

 
 

 ( :1) רחוב יהושע בן נון  אצטדיון עירוני  .א
 
תעריף לקבוצות  פרוט 

 מקומיות

 תעריף קבוצות לא מקומיות

השכרת מגרש אימונים   .1
לקבוצות חובבניות משך אימון 

 דקה  90

 
400  ₪ 

 ללא שינוי 

 
500  ₪ 

 

השכרת מגרש אימונים   .2
  90לקבוצות ליגה  משך אימון 

 דקות

 
500  ₪ 

 ללא שינוי

 
650  ₪ 

השכרת מגרש מרכזי לאימון   .3
 דקות  90משך 

 
1,000  ₪ 

 ללא שינוי

 
1,500  ₪ 

השכרת מגרש מרכזי למשחק   .4
 עד ליגה ב' כולל

 
4,000  ₪ 

 
6,000  ₪ 

למשחק השכרת מגרש מרכזי   .5
 ליגה א'

6,000   ₪ 8,000  ₪ 

השכרת מגרש מרכזי למשחקי   .6
 נוער 

2,500  ₪ 5,000  ₪ 

השכרת מגרש מרכזי למשחק   .7
 ליגה לאומית

8,000  ₪ 
 ללא שינוי 

12,000  ₪ 

השכרת מגרש מרכזי למשחק   .8
 ליגת על

12,000  ₪ 18,000  ₪ 

תוספת גיבוי גנראטור   .9
 +תאורה 

 3,000 ₪ 
 ללא שינוי 

 

 
 

 מגרש כדורגל פארק עופר +מגרש ג'רסי  .ב
 

תעריף לקבוצות  פרוט 
 מקומיות

תעריף קבוצות לא 
 מקומיות

השכרת מגרש לאימונים לקבוצות חובבניות   .1
 דקה  90משך אימון 

 
500  ₪ 
  

 
800  ₪ 

 
השכרת מגרש לאימון לקבוצות מח' נוער  משך   .2

 דקות  90אימון 
 
400  ₪ 

 
600   ₪ 

ליגת ילדים  ונוער משך השכרת מגרש למשחק   .3
 דקות  90

600  ₪  
1,200  ₪ 
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  השכרת מגרש בוגרים למשחק עד ליגה ב' כולל  .4
1000  ₪ 

 
1500 ₪ 

 
   השכרת מגרש לבוגרים למשחק ליגה א'  .5

2000 ₪ 
 

 
 

 :  מינויים  מגרש פארק עופר + ג'רסי
תעריף לאדם  פירוט  

לחודש 
 קבוצתי 

 תעריף  אישי
 לאדם לחודש

מנוי אישי עבור   .1
פעילות פעם 

 בשבוע 

100 ₪ 
 

120 ₪ 
 

 
 

בהשכרת מגרש באצטדיון העירוני  פארק עופר וג'רסי במקרים חד פעמים לקבוצה מחוץ לעיר מנהל  הערה :
 המחלקה יהיה 

 בלבד.   20%לאשר הנחה עד  רשאי              
       .כנ"ל לגבי קבוצות מאורגנים למנויים             

 
 השכרת מבנים מגרשים מרכז הטניס: .ג

 ₪ 1,000 -אירוח תחרות טניס -מגרשי טניס  .1
 ₪ 1,000 -אירוח אירוע תרבות  -מגרש משולב  .2

 דקות  90משך אימון ₪  400 -אירוח טורניר קט רגל יומי  -מגרש משולב .3
 למטר מרובע לחודש₪  50-השכרת חדר לשימוש: משרד/מחסן/מנוחת ספורטאים  .4

 
נדו אואולם היכל הספורט/קריית מנחם / דוד רזיאל/ מרכז הפיס/ פארק עופר/אומנים/טקווהשכרת מבנים  .ד

: 
 ₪  400 -אימון כדורסל לקבוצה ללא הפעלת מזגן  .1

 ₪  480 -אימון כדורסל לקבוצה כולל הפעלת מזגן 
 דקות.  90משך אימון                

 ₪   800   -משחק אימון ללא הפעלת מזגן  .2
 ₪  980 -משחק אימון כולל הפעלת מזגן 

 ₪ 1,000שעות  4טורניר /פעילות ספורט עד 
 ₪   1,900 -משחק ליגה כולל הפעלת מזגן

 דקות  90משך אימון 
 ₪  2,000השכרת אולם לאירוע תרבות / כנס וכו' כולל מזגן  .3

 ₪  800 -השכרת אולם לאירוע תרבות עירוני   .4
 ₪  1,000 -יום פעילות קייטנה  .5
לשעה על ₪  100כולל הפעלת מזגן תוספת של ₪  4,000 -שעות   10השכרת אולם לגורמים פרטיים עד  .6

 הפעלת מזגן.
 ₪  6,500השכרת אולם לבחירות וכו' יום שלם כולל שולחנות כסאות וציוד  .7

 ₪  5,000 -השכרת אולם לבחירות/אחר  לא כולל ציוד  
 למטר מרובע לחודש₪  50- השכרת חדר לשימוש: משרד/מחסן/מנוחת ספורטאים .8

 
 מרכזי הספורטו השכרת מבנים מרכז למחול וחדרי סטודיו במתחם הקאנטרי העירוני .ה
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כל שעה נוספת תוספת של  , ₪  600השכרת סטודיו למחול + שימוש בציוד הגברה לשעתיים   .1
200  ₪. 

 .₪  60כל שעה נוספת תוספת של , ₪  420השכרת חדר זמר +שימוש בציוד לשעתיים  .2
 .למטר  מרובע לחודש₪  50-השכרת חדר לשימוש: משרד/מחסן/מנוחת ספורטאים  .3

 
 :  השכרת מבנים בית ווקר  .ו

 .₪  100כל שעה נוספת ,₪  300שעות  4חדר פעילות עד  .1
 .₪  150כל שעה נוספת ,₪  500שעות  4אולם עד  .2
 .לשעה ₪  150או ₪  2000השכרת אולם שישי שבת  .3
 .למטר מרובע לחודש₪  50-משרד/מחסן/מנוחת ספורטאים השכרת חדר לשימוש:  .4

 
   ה/ אולם ע"ש דוד קדוש / אולם וילנאולם פארק עופר .ז

 .₪  400  -אימון לקבוצה  .1
 .₪  800 -משחק אימון  .2
 .₪  1,900 -משחק ליגה  .3

 .₪  800 -השכרת אולם /מגרש לאירוע תרבות עירוני  .4
 .₪ 1,900 -השכרת אולם לגורמים פרטיים  .5

 .₪   100שיעור בוקר לבתי ספר  .6

 .למטר מרובע לחודש₪   50-השכרת חדר לשימוש: משרד/מחסן/מנוחת ספורטאים  .7
 

 דקות  90משך אימון           
 
 
 מרכז הפיס:    .ח

 ₪  400 -אימון לקבוצה  .1
 ₪  800 -השכרת אולם לאירוע תרבות עירוני  .2

 ₪  1,900 -השכרת אולם לגורמים פרטיים  .3
  לאימון /שיעור.₪  150 - סטודיו / ג'ודו/ריתמיקה )פעילות חד פעמית (השכרת אולמות  .4
 למטר מרובע לחודש₪  50-השכרת חדר לשימוש: משרד/מחסן/מנוחת ספורטאים  .5

 
 דקות  90משך אימון              

 ( 6) נספח מס' 
 
 
 
 
 תשפ"ג  -עדכון עלויות פעילויות ושכירת מבנה מחלקת תרבות שנת הפעילות תשפ"ב  .7
3202-2022 
 

 כמפורט מטה:  2022-2023תשפ"ג \ עדכון עלויות פעילויות לשנת הפעילות תשפ"ב  תאשרחברי ועדת הנהלה  מ    

 

 :  עלויות פעילות נגינה .א

 מס' דקות שבועי כלי נגינה

עלות חודשית 
- לפי תשפ"ב

 תשפ"ג
 
 2022-2023 
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כלים:  הקשה, מיתר, נשיפה, 
פיתוח קול, אורגנית, 

 דק'  60דק' ו  30אקורדיון, 

 דקות  45
350 

 דקות  60
420 

 230 דקות  30

 185 דקות  45זוגי 

 380 דקות  45 פסנתר

 230 דקות  30

 30 דק'  45 תיאוריה

 20   שכירת כלי נגינה

שכירת כלי נגינה גורם 
 חיצוני

  
100 

 20 מחיר שנתי  דמי תלמיד נגינה

 
 

 חוגי ופעילות תיאטרון : .ב

 פיתוח פעילות חוגים חדשה לתיאטרון ילדים ונוער.  

 גבייה סמלית מתיאטרון נוער ייצוג.  

 עדכון עלות חודשית  מס' דקות בשבוע תיאטרון

 200 דקות  60 חוג תיאטרון קבוצתי 

 300 דקות  90 חוג תיאטרון קבוצתי 

 100 דקות  90 תיאטרון  ייצוג 

 
 חוגי זמר: .ג

 

 מס' דקות בשבוע זמר
עדכון עלות 

 ודשית ח

 100 דקות  60-90 חוג זמר קבוצתי 

 

 
 (7) נספח מס' 

 
 
 
 
 
 

 2022-2021אגף ספורט ואירועים   -אישור למלגות  .8

האגף לשירותים  בהתאם לקריטריונים של , זאת הנחות/מלגות לחוגים  מגיש  ואירועים, אגף ספורט כמידי שנה 

 חברתיים . 
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 .ש"ח 8,795העברה מסעיף מלגות בסכום של  

 
 :להלן רשימת מבקשי ההנחות לחוגים אגף ספורט ואירועים  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

חברי 
ועדת 
הנהל 

ה  
 . המלגות כמפורט לעיל ים אשרמ
 

 (8) נספח מס' 
 

 : בלבד 2022שימוש עמותות ספורט תחרותי מקומיות בלבד לשנת  ר תעריף דמיושיא .9

 
בלבד  2022דמי שימוש עמותות ספורט תחרותי מקומיות בלבד לשנת   חברי ועדת הנהלה מאשרים 

 כדלקמן : 
 

שם  סעיף תקציבי  
 ומשפחה

עלות  פעילות
 החוג

אחוז 
 הנחה

סה"כ 
 הנחה

סה"כ 
 לתשלום

 הערות

כדור   מ.ר 1329200420  .1
 גרסי-רגל

  
1520 

 
20% 

   
304 

 1516 1216  ₪
+ביגוד 

 לתשלום 

-כדור רגל מ.ס 1329200420  .2
 גרסי

1900 50% 950 1250 950+300 
 ביגוד

 כדור רגל  ב.ד 1329600420  .3
 ארק פ

 עופר

2000 50% 1000 1000  

כדור רגל  ד.ל 1395300420  .4
 .אומנים

1235 50% 617 617  

ה.  ל.ט 1395300420  .5
אומנותית 

 אומנים

1700 50% 850 950 850+100  
 דמי רישום

ה.  ל.ת 1395300420  .6
אומנותית 

 אומנים

1700 50% 850 850  

כדור סל  ח.א 1329400420  .7
 .פייס

2000 20% 400 1800 1600+200 
ביגוד ודמי 

 רישום
כדור סל  א.ו 1329400420  .8

 .פייס
2000 50% 1000 1200 1000+200 

ביגוד ודמי 
 רישום

כדור סל  ח.א 1329400420  .9
 .פייס

1800 20% 400 1640 1440+200  
דמי רישום 

 וביגוד
  1296 324 20% 1620 טניס ל.ס 1329300420 .10
11. 

 
כדור סל  נ.ש 1329500420

היכל 
 הספורט

3000 40% 1200 1800  

כדור סל  צ.מ 13292500420 .12
היכל 

 הספורט

3000 30% 900 2100  
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 פירוט 
 

 עמותות 
 מקומית

 אצטדיון     1
 עד ליגה ב' 

 אימון
 משחק

250 
2,000 

 

 היכלי ספורט            2
  ראלף קלייןהיכל 
 דוד רזיאל 
 קריית האומנים 

 

 אימון
 משחק

250 
950 

 מגרשי כדורגל       3
 מגרש ג'רסי 
 מגרש אמירויות 
  מאיר נמני)פארק

 עופר(
 

 עד ליגה ב'          
 

 אימון
 
 

 משחק 

250 
 
 

500  

 אולמות ספורט 4
 טניס שולחן מרכז הפיס 

  פארק עופר 
 טניס שולחן 

 

 אימון
 משחק

240 
950 

5  מרכז גודו 
 

 אימון
 תחרות

240 
950  

6  
 מרכז טניס 

 אימון 
 תחרות /משחק

 

200 
950 

7   מרכז טאקוונדו 
 

 אימון
 תחרות/משחק

240 
950 

 
 
 

 הערה:
 . בלבד 2022תעריף זה הינו לשנת התקציב **  
 התעריף מוזל לאור נזקים שנגרמו לעמותות  הספורט בתקופת הקורונה. **  

 
 (9נספח מס'  )

 

 
 
 

 
                  
 מיכאל וידל                                                                  עו"ד שלי ביטון                                    

                                                                                               ראש העיר רמלה      ס. מנהלת אגף מזכירות ומנהל העירייה                                    
 ויו"ר הועדה                                              ויועצת מקצועית לרה"ע  


