
 
 

 

 

(, 2019ביולי  08ום שני ה' בתמוז  תשע"ט )יבשהתקיימה  ועדת יקיר העיר מישיבת 
 ברמלה.  1בלשכת ראש העיר,  בבית העירייה ע"ש  פנחס זינגר ז"ל, ברחוב ויצמן 

 משתתפים : נוכחים :
 רה"ע,  יו"ר הועדה     -מיכאל וידל 

 חברת מועצה  -רותם כהן כחלון
 נציג ציבור  - אלי בן שושה

 נציג ציבור -דוד לוי  
 מנהלת אגף החינוך  -אלונה קליימן

 מנהל המח' לשירותים חברתיים  -אייל קהלני 
   

 סגן רה"ע  -מאור מאיר אשש  
 מנכ"ל העירייה    -רונן עזריה 
 דובר העירייה    -רוני ברזילי

 מזכירות העירייה   -עו"ד שלי ביטון 
 

 חסרים:
 סגן ראש העיר  -אברהם אילוז

 נציג ציבור   -אבי ברדה  

 דברי פתיחה :

  מר מיכאל וידל, רה"ע ויו"ר הועדה :

רה"ע מציין כי הענקת אות יקיר העיר מבטא את השאיפה והחזון לטיפוח ערכים של מעורבות 

 חברתית, נתינה 

 למען הזולת, ערבות הדדית ואהבת האדם בקרב תושבי העיר רמלה. 

יקיר העיר הינה לעודד פעילות ועשייה התנדבותית מתוך אמונה מטרת הענקת אות 

 שההתנדבות מחזקת את המרקם החברתי בעיר ותורמת לחיזוק חוסנה הקהילתי.

 סקירה של כלל המועמדים שהוגשו:. 1

מזכירת הועדה , עו"ד שלי ביטון מציגה סקירה של כלל המועמדויות שהוגשו ) מועד אחרון 
 (.  30.05.2019להגשת מועמדות היה 

מועמדויות, מועמדות אחת הוגשה לאחר המועד אשר נקבע ולכן לא נידונה   13**  הוגשו  
 בוועדה. 

 להלן סקירת המועמדויות : 

  תמצית התנדבות תחום עיסוק / פעילות  גיל  שם 
1 

 
 

 מטילדה יולזרי 
 

84 
טרם יציאה לגמלאות 
עסקה בחינוך ילדים )  

 גננת(  
שנה מנהלת 17 -וכ

המרכז לאומנות לגיל הרך  
 ברמלה. 

 
התנדבות במוזיאון רמלה 

 בהדרכה ופעילויות לתלמידים. 
תערוכת פסלים " נפלאות החומר 

 " מוצגת במוזיאון. 
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 שם 
 

 גיל
 

 תמצית התנדבות תחום עיסוק/פעילות

2  
 אסתר ג'אן 

 
48 

 
 

ספרנית בספריה עירונית 
 "בלפר".  

מנהלת פרויקט " אישה קטנה לב 
 ענק " המיועד לחיילים. 

 מתנדבת באגודה למען החייל ,
יוזמת פרויקט  "ספרים עד הבית 

 " 
) קשישים, ניצולי שואה, בעלי 

 . מוגבלויות(
 

3  
 בנימין אסייג 

 
82 

מנהל, סגן  -תחום החינוך
מנהל, מחנך ומורה בבית 

היסודי ממ"ד בר הספר 
 אילן.

 התנדבות עם יתומי צה"ל ,
 סיוע בקליטת העדה האתיופית ,

 ניהול מועדוניות לילדים נזקקים ,
התנדבות במרכז יום לקשיש 

 ברמלה ,
שיעורים לקהילת בית כנסת 

 רשב"ם, 
 .  הכנה פרטנית לבר מצווה

4 
 

 
 גילי סבא 

 
43 

 
יו"ר צמי"ד , יו"ר ארגון 

 המתנדבים

 הנהלה באקי"ם רמלה ,חברת 
מתנדבת באגודה למלחמה 

 בסרטן ,
 מתנדבת בבית ספר " סיני" , 

 גיוס ותרומות משאבים.   
 

5  
קבוצת הורי 

 צמי"ד 

קבוצת הורים למען ילדים  
ובני נוער עם צרכים 

 מיוחדים 

 
מנהיגה הורים  קבוצת צמי"ד 

למען ילדים ובני נוער עם צרכים 
מיוחדים : סדנאות להורים 
ולילדים, הצגות והופעות, 

קייטנות קיץ וחגים, הסדרי 
 נגישות לילדים באירועים בעיר. 

הקבוצה פועלת להעלאת 
המודעות העירונית לצרכים 

הנדרשים ממשפחות לילדים 
 בעלי צרכים מיוחדים.  

6  
 איציק בוצר   

 
58 

 
מרכז סיירת הורים בעיר 

 רמלה.  

 
 מתנדב בארגון איל"ן. 

 חבר בקבוצת הורים למען הורים. 
חבר פעיל בפורום מנהיגים רב 

 תרבותי עירוני. 
חבר בועדה העירונית למאבק 

 בנגע הסמים המסוכנים. 
חבר במועצת המתנדבים 
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 העירונית. 
שותף בפרויקטים ומיזמים במרכז 

 הצעירים. 
 

7  
ד"ר יצחק 

 יגודייב 

     
 75      

 

 
 רופא משפחה 

 
סגן רה"ע  -פעילות ציבורית 

בדימוס , ממונה על שירותי רווחה 
 וקליטת עולים בעיר . 

עובד בהתנדבות  2011משנת 
בתור רופא במחוז המרכז של 

 שירותי בריאות כללית. 
 

8  
 בנימין אלגזר 

 
88 

יו"ר חברת קדישא " חסד 
של אמת " של עמותת 

היהדות הקראית 
העולמית ) תפקיד 

 התנדבותי (. 
אחראי על תחום הנזקקים 

של תושבי העיר רמלה  ) 
 תפקיד התנדבותי(. 

 

 
עזרה למיעוטי  יכולת ואוכלוסיית 

הקשישים, פעל להקמת בית 
 הכנסת הקראי הראשון בעיר,  

התנדבות בקהילה הקראית, 
 פעיל בביטוח הלאומי,  מתנדב

חבר הנהלת העמותה למען 
 העיוור . 

מדריכה שיקומית בחברת  60 סוזי בכר  9
ORS   .בחצי משרה 

התנדבות במרכז יום לקשיש, 
בתי הספר לחינוך מיוחד, הקמת 

סניף " עמותת אנוש" , הקמת 
מרפאה לבריאות הנפש, אימוץ 

מחלקה כירורגית א' בבית 
התנדבות  –החולים אסף הרופא 

משטרת ישראל., סיוע ותכנון 
בהקמת ניידת המשאלות, ליווי 

 אוכלוסיות נזקקות. 
  

 
10  

 אלי אלמוזנינו 
 

 
42 

 
 חובש 

על אף מוגבלותו הפיזית, אלי 
מגיע לאירועי חירום בסביבתו 

על מנת לתת שירות רפואי 
ראשוני ) מתנדב ביחידת 

 חילוץ והצלה( . 
סיוע לניצולי שואה, אנשים 

 סיעודיים
11  

 יסקוב זינה 
 

 
64 

 
 תחום החינוך. 

-2012סגנית רה"ע רמלה  ) 

2013,) 
 יו"ר העמותה עולמ"י . 

חלק פעיל ומשמעותי בפתיחת 
עולים למען   -עמותת עולמ"י 



 
 

 

 דיון :

כל חבר/ת  ועדה הציג/ה  את הניקוד אשר הוענק על ידו/ה לכל מועמד/ת לרבות הצגת נימוק  

 לכל בחירה 

 נקודות(.  5 -) ניקוד מקסימלי 

 החלטת חברי הועדה   :

מועמדים אשר העירייה תעניק להם אותץ יקיר העיר לשנת  3על  הצביעו פה אחדחברי הועדה 

2019 : 

 ,  כל חייו עסק מר אסייג בתחום החינוך . 82בן  -אסייג   מר בנימין .א

התנדבות עם יתומי צה"ל , סיוע בקליטת העדה האתיופית , ניהול מועדוניות לילדים   
 נזקקים , התנדבות במרכז

 יום   לקשיש ברמלה, שיעורים לקהילת בית כנסת רשב"ם, הכנה פרטנית לבר המצווה.   
 

 , מתנדבת מרכזית בעיר רמלה במגוון תחומים. 60בת  -גב' סוזי בכר   .ב

 

התנדבות במרכז יום לקשיש , בתי ספר לחינוך מיוחד, הקמת סניף עמותת "אנוש", 
הקמת המרפאה לבריאות הנפש, סיוע ותכנון בהקמת ניידת המשאלות, ליווי אוכלוסיות 

 נזקקות. 

מדינת ישראל כאשר המטרה 
הינה שימור התרבות 

והמורשת של הקהילה 
 ושילובה בחברה הישראלית. 

פעילה בפורום דיאלוג קהילתי 
רב תרבותי, חברה בארגון 

 רוטרי , 
חברה מבועדה העירונית 

 לקידום מעמד האישה. 
 

 
12  

 
 

 בני פרג'ון 
 

 
64 

 
יו"ר אקי"ם רמלה , יו"ר 

 מרחב שפלה 

הפעלת מרכז פנאי לבוגרים 
 עם מוגבלות

שכלית ברמלה,  טיולים 
למשפחות וילדיהם, העשרת 
ידע ותכנים מקצועיים, ארגון 

 אירועי הוקרה חברתיים.  
13  

קבוצת ידיד 
 לחינוך רמלה 

 

  
גמלאים מתנדבים 

במערכת החינוך ) בתי 
 בעיר(הספר היסודיים 

 



 
 

 

 בשל היכרות מוקדמת. **  יובהר כי רה"ע מר מיכאל וידל לא השתתף בהצבעה זו

 

, יו"ר חברת קדישא " חסד של אמת " של עמותת היהדות 88בן   -מר בנימין אלגזר .ג
 הקראית העולמית

) תפקיד התנדבותי (, אחראי על תחום הנזקקים של תושבי העיר רמלה  ) תפקיד  
 התנדבותי(.

 

              

 15-2/2019מס'  פרוטוקול ועדת יקיר העיר

. 

 

 הענקת אות יקיר העיר תתבצע במועדים הבאים :  .2

 -בע"ה באירועי  פסטיבל רמלה עיר עולם היוענק  2019 -אות יקיר העיר לשנת תשע"ט              

3 . 

 .ככלל, או קיר העיר יוענק  באירועי  יום העצמאות למדינת ישראל  בטקס מכובד            

 . **   הועדה רשאית לשנות את המועד      

 
 
 

                                      ביטון                                           מיכאל וידל                                                                   עו"ד שלי                            
 מזכירות העירייה                                           ראש העיר                         

 ויו"ר הועדה                                                                                                     
                                                                                                                                                                                        

 
 
 
 

 2019רמלה,  יולי  
 

  

 

  

עזרה למיעוטי  יכולת ואוכלוסיית הקשישים, פעל להקמת בית הכנסת הקראי הראשון 
 בעיר,  

התנדבות בקהילה הקראית, מתנדב פעיל בביטוח הלאומי,  חבר הנהלת העמותה למען 
 העיוור



 
 

 

 


