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תושבים יקרים,
אני שמח להגיש לכם את סיכום פעילות העירייה 
בשנה האחרונה ועד לנקודת זמן זו, ובו פירוט עיקרי 
השירותים שנעשו למענכם בעיר, וההישגים שהגענו 

אליהם בזכות עבודה מאומצת.

לשם מימוש הפוטנציאל של העיר, וכחלק מתפישת 
הניהול שלי - הדוגלת ביצירת תהליכי עבודה 
מעמיקים ובטיפוח מצוינות ארגונית - שקדנו בשנה 
האחרונה על הכנת תכנית אסטרטגית של העיר 
לעשור הקרוב. התכנית משקפת מדיניות ארוכת-
טווח, המתאימה למציאות המשתנה ולשינויים 

המשמעותיים שעוברת העיר.

כפי שתיווכחו בחוברת זו, רמלה נמצאת בתנופת 
 פיתוח אדירה בכל התחומים.

העשייה היא עצומה, ואנו לא מורידים את הרגל מהגז. רמלה משנה את פניה – זו לא סיסמה, 
אלא עובדה בשטח, כאשר העיר בדרך להפוך למטרופולין של אזור השפלה והמרכז.

בהזדמנות זו אני רוצה להודות מכל הלב למנכ"ל העירייה, להנהלת ועובדי העירייה, לסגניי, לחברי 
המועצה, למערך המתנדבים, לכוחות הביטחון ולכלל השותפים - על עשייה יום-יומית מאומצת 
לטובת תושבי העיר. כמי שאמון על המערכת כולה, אני רואה כיצד אתם מתגייסים למשימת קידום 

ושדרוג העיר רמלה.

ובעיקר אני מודה לכם, התושבים, על שיתוף-הפעולה שלכם, ועל התמיכה והאמונה בי ובעיריית 
רמלה. יחד נמשיך לחתור למצוינות, לשגשוג ולפיתוח העיר ורווחת התושבים כולם.

דבר ראש העיר

בברכה,
מיכאל וידל
ראש העיר
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זכינו בהישגים בספורטשיפצנו את אתרי התיירות

 דורגנו ב-AAA בניהול כלכלי אחראי
השנה ה-4 ברציפות

נערכנו לחירום

שיפוצי כבישים וחניות

הקמנו תיאטרון

עשרות אירועי תרבות

חנכנו עשרות כיכרות
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שקיפות

רגע לפני סיכום פעולות העירייה בשנה האחרונה בתחומים הרבים והמגוונים, קבלו הצצה למספר 
נתונים מעניינים על העיר.

  נתוני תקציב 2022  

 ברמלה מתגוררים נכון לתחילת שנת 2022
כ-85 אלף תושבים

 עד 120
ברמלה חיים 91 תושבים בני 100 +

תקציב תברואה: 51 מיליון ₪

סך-הכל תקציב: 938 מיליון ₪

תקציב פיתוח: 319 מיליון ₪

תקציב חינוך: 222 מיליון ₪

תקציב רווחה: 100 מיליון ₪

71% יהודים

24% ערבים

5% אחר

  דמוגרפיה  
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משקיעים יותר בחינוך
חינוך בראש סדר העדיפויות! מערכת החינוך ברמלה המשיכה גם בשנה האחרונה להצעיד את 

תלמידיה להישגים.

  פתיחת שנת הלימודים תוך שמירה על שגרה בריאה  

שנת הלימודים נפתחה כסדרה, תוך הקפדה על מתווה הלימודים בצל מגפת הקורונה. 	
פתיחת גני ילדים חדשים. 	
פתיחת בית-ספר חדש בשכונת "נאות שמיר". 	
שיפוץ בתי-ספר. 	

  מזנקים קדימה בחינוך - למידה והישגים  

הזכאות לבגרות נמצאת בעליה משמעותית, מ-67.6% בתשע"ט ל-74.5% בתש"פ. 	
עלייה משמעותית נרשמה גם בנתוני הבגרות בהצטיינות )5 יח"ל מתמטיקה ואנגלית(. 	
ארבעה בתי-ספר בעיר )אורט לילינטל, עמל רב תחומי, אורתודוקסי וטרה סנטה( זכו כבתי-ספר  	

הלימודים  לשנת  והערכי  הלימודי, החברתי  הישגים בתחום  על  מצטיינים של משרד החינוך 
תשפ"א.

  רמלה  עיר  הספר  
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משקיעים יותר בשירותים חברתיים

  רווחה וקהילה  

האגף לשירותים חברתיים ברמלה סיפק בשנת 2021 שירות ל 7,548 תושבים שהם 3,267 בתי אב.
במסגרת שירותי האגף, ניתן מענה טיפולי פרטני, קבוצתי וקהילתי לאוכלוסיות במגוון נושאים.

  סיוע לאנשים עם צרכים מיוחדים ולאוכלוסיית הוותיקים  

801 משפחות ובוגרים קיבלו שירותי תעסוקה, פנאי, טיפול פרטני והשמה במסגרות השונות.  	
במהלך 2021, 362 משפחות קיבלו שירות במרכז משלים למשפחות לילדים עם צרכים מיוחדים  	

)882 אנשים השתתפו ונהנו מהפעילויות(.
נהנו  	 )800 אזרחים ותיקים  ותיקים  1,169 בתי אב קיבלו שירות במסגרת המחלקה לאזרחים 

מפעילויות פנאי במסגרת מועדונים חברתיים, מרכזי יום ופעילות פנאי עירונית(.

מרכז יום לקשיש דוד רזיאל

מרכז יום לקשיש ההגנה

פעילות רוטרי

התנדבות עם אזרחים ותיקים

בית אקים החדש

מועדון אזרחים ותיקים

מפגש תושבים וותיקים מועדון אזרחים ותיקים פעילויות התנדבותיות
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  המדור לשירותים משלימים – נוצ"ץ )נוער וצעירים(  

מתן שירות מניעה, טיפול ושיפור התפקוד האישי, חברתי, משפחתי ולימודי לבני-נוער וצעירים  	
במצבי סיכון ומצוקה.

ליווי של נערים לפני צבא וחיילים בקשיי הסתגלות. 	
מתן סיוע חומרי לנערים בקשיים כלכליים. 	
לטיפול  	 זוכות  הן  בו  בשבוע,  פעמים  שלוש  הפועל  החם",  ה"בית  במסגרת  לנערות  שירות 

קבוצתי, רגשי, פעילויות העשרה והזנה.

  רמלה עיר מתנדבת  

ריכוז פעילותם של עשרות עמותות וקבוצות אזרחיות שונות הקיימים בעיר. 	
שיתוף-פעולה עם מועצת ארגוני המתנדבים, המגזר העסקי, מחלקות העירייה, והמתנדבים. 	

  סיוע לנזקקים  

חלוקת תווי מזון פעמיים בשנה לקראת החגים. 	
סיוע להתמודדות עם בעיות כלכליות, מיצוי זכויות, תעסוקה ועוד. 	

  רמלה  למען  רווחת  התושבים  
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רמלה משנה את פניה!
  רמלה בתנופה  

עיריית רמלה, באמצעות מנהל ההנדסה והמחלקה לפיתוח תשתיות, ממשיכה בתנופת הבנייה, 
הפיתוח וההתחדשות. בשנה האחרונה השקיעה העירייה מאות מיליוני שקלים בפיתוח והקמה 
של פרויקטים רבים שנועדו לשפר את איכות החיים בעיר. מבני חינוך וגני ילדים שופצו, שודרגו 

והורחבו.

  מגה-פרויקטים במסחר, בתעשייה ובהעברת גופים לאומיים לרמלה  

היסטוריה! הסכם העברת השטח המוניציפלי בגודל 1,375 דונם מהמועצה האזורית גזר  	
לעיריית רמלה הוביל להגדלת שטח העיר ב-11 אחוזים.

קידום פרויקט טרמינל 6 )הרג"מ( - פארק תעשייה וקניות הגדול באזור על שטח של כ־3,000  	
דונם, שיספק כ־30,000 מקומות עבודה חדשים, ויכלול כ־2 מיליון מ"ר של פארק תעשייה, 

מסחר ומשרדים ברמה הגבוהה ביותר.
הקמת בנק הדם הארצי של מד"א על שטח של 22 דונם, עם מבנה תת־קרקעי גדול ומנחת  	

מסוקים.
המשך העבודות לבניית מתחם הבקו"ם וכל שרשרת החיול של צה"ל, שיועברו לרמלה. 	

  מהפכה במערך התחבורה והכבישים ברמלה  

השנה שחלפה התאפיינה בתנופת פיתוח בכל תחום מערך תשתיות התחבורה, שיניב איכות 
 חיים טובה יותר לתושבי העיר ולכל הבאים בשערי רמלה.

סיום המקטע הראשון בפרויקט התחבורתי "מהיר לעיר". 	
סיום העבודות בכביש 200. 	
תחזוק ושדרוג מערך הכבישים ברחבי העיר )בוצעו קרצופים וריבודים בעשרות ק"מ ברחובות  	

העיר, לרבות סימוני כבישים, מעברי חצייה וחניות(.

שיפוצי כבישים וחניותשדרוג השכונות הקיימותבניית שכונות חדשות
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  ייזום תכניות חדשות  

המנהלת להתחדשות עירונית, בשיתוף אגף ההנדסה, מקדמת מתחמי פינוי-בינוי חדשים בשכונת 
מסלול  במסגרת  והתושבים  העירייה  על-ידי  מקודמים  המתחמים  זולא.  אמיל  ובשכונת  גיורא 

רשויות, ומתחם גיורא אושר בקבינט הדיור כתוכנית אשר תידון בותמ״ל.

משקיעים יותר בחידוש פני העיר

ושאר  רווחה  אגף  ובשיתוף  עירונית,  להתחדשות  המנהלת  הנדסה,  מנהל  העיר,  ראש  בהובלת 
האגפים, קודמו כ-13 אלף יחידות דיור בתשעה מתחמים בעיר, תוך שיתוף הציבור והקניית כלים.

  תכנית אב להתחדשות עירונית  

המנהלת מקדמת תכנית אב להתחדשות עירונית לעיר. מטרת התכנית ליצור תמונה שלמה של 
התחדשות עירונית, כולל ראיה תחבורתית, צרכי ציבור, ועוד. התכנית תעלה בקרוב לאישור בוועדה 

המחוזית ותעלה לאישור הוועדה המחוזית בשנת 2022.

  תכנית התחדשות בניינית  

הופקדו שתי תכניות של מתחמי פינוי-בינוי: תכנית ישראל פרנקל ותכנית בן גוריון. בשנת 2022 
אושרו תוכניות הרצל ובן-גוריון אשר מקודמות על-ידי העירייה במסלול רשויות.

  מחדשים  את  העיר  
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משקיעים יותר בתרבות
עיריית רמלה ממשיכה לפתח ולשדרג את תרבות הפנאי של תושבי העיר. לאורך השנה האחרונה 
למען  העירייה,  ובמימון  חופשית  בכניסה  מרביתם  רבים,  תרבות  אירועי  העיר  ברחבי  התקיימו 

הציבור הרחב.

  פסטיבל "רמלה עיר עולם"  

גם השנה נערך פסטיבל "רמלה עיר עולם" )החמישי במספר(. עשרות אלפים מתושבי העיר ורחבי 
ותושביה.  והצבעוני של רמלה  הארץ לקחו חלק בפסטיבל שחשף את העולם התרבותי העשיר 
ומזמין, תערוכת עדות,  נהנה ממגוון רחב של מופעי תרבות, קולינריה, שוק צבעוני  הקהל הרב 

סיורים מרתקים באתריה ההיסטוריים של העיר, סדנאות יצירה ועוד.

  יש תיאטרון ברמלה  

בשנה האחרונה הוקם ברמלה לראשונה תיאטרון רפרטוארי מקומי. תיאטרון רמלה הוא היחידי 
בישראל המתוקצב כולו על-ידי העירייה. אירוע השקת התיאטרון שבמסגרתו עלתה הצגת 

בכורה למחזה "חיזו בטטה" על-פי הסיפור שכתב הסופר סמי ברדוגו, זכה להצלחה מסחררת עם 
מאות אנשים שהגיעו להיכל התרבות העירוני לצפות בהצגה המשובחת.

  רמלה  עיר  של  תרבות  
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  אירועי תרבות  

במהלך השנה האחרונה נערך מספר רב של אירועי תרבות ומופעים. בין-היתר:

ההצגות ״החולה המדומה״ )מולייר(, ״הוא והיא," ״בג'נקיה", ״שמרי נפשך״, ועוד. 	
הופעת הרכב ווקאלי עירוני עם האמן מיקי גבריאלוב. 	
הופעת הרכב ווקאלי עירוני בבריכת הקשתות. 	
מופע מחול ״לקראת כרמיאל״ של להקת המחול הייצוגית "כנען". 	
השתתפות להקת המחול הייצוגית כנען בפסטיבל מחול כרמיאל. 	
סדנאות תיאטרון "מרימים ת'רחוב" בשיתוף מפעל הפיס. 	
ערב שירי לוחמים. 	
מופעי קיץ מגוונים ורבים למבוגרים ולילדים. 	
אירועים לאוכלוסיית הוותיקים. 	
אירועים לקהילות השונות בעיר - רמלה עיר עולם. 	

  רמלה  עיר  של  פסטיבלים  



עיריית רמלה מסכמת עשייה
12

| רמלה משנה את פניה |

משקיעים יותר בספורט
  בונים תשתיות ספורט  

במהלך השנה האחרונה נבנו ושודרגו המתחמים הבאים:

בניית מגרש ספורט בבית-ספר בסטריצקי בקריית האמנים. 	
הקמת מתקני כושר וספורט בגנים ציבוריים רבים, כולל מסלולי ריצפה למשחקי חוץ/ 	
מגרשי מיני פיץ. 	
שיפוץ אולמות ספורט בבתי-הספר ובמרכז הפיס. 	
הקמת סטודיו MMA ייחודי וחדר ספינינג חדש. 	
נבנו חדרי הלבשה במועדון לספורטאים. 	
הקמת מגרש האמירויות. 	
שדרוג מגרש מאיר נמני בפארק עופר בעלות של 2.5 מיליון שקלים. 	
שדרוג אולם הטאקוונדו בעלות של כמיליון שקלים. 	
שדרוג והתאמת היכל ראלף קליין בהתאם לתקנות פיב"א. 	
שדרוג והתאמת היכל אריה דוידסקו בהתאם לתקנות פיב"א. 	

  רמלה  עיר  של  ספורט  
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  עיר של אלופים!  

כדורסל:

אליצור רמלה זכתה באליפות המדינה בכדורסל נשים לשנת 2022-2021 ומופיע ביורוליג. 	

 טאקוונדו:

רבקה בייך זכתה במדליית הארד באליפות אירופה בטאקוונדו לשנת 2022. 	
נמרוד קרביצקי זכה במדליית הכסף באליפות אירופה בטאקוונדו לשנת 2022. 	
אבישג סמברג זכתה במדליית הכסף באליפות אירופה בטאקוונדו לשנת 2022. 	
אסף יסעור זכה במדליית הזהב באליפות העולם בטאקוונדו פראלימפי לשנת 2021. 	
אסף יסעור זכה במדליית כסף בתחרות גראנד-פרי בבולגריה בטאקוונדו לשנת 2022. 	
אסף יסעור זכה במדליית ארד באליפות אירופה הפראלימפית בטאקוונדו לשנת 2022. 	

 טניס:

נבחרת הטניס זכתה בפעם ה-19 באליפות המדינה בטניס לבוגרים 2021. 	
ישי עוליאל זכה באליפות ישראל לבוגרים לשנת 2021. 	

 שחייה:

האחרונה  	 השנה  במהלך  מרשימות.  ותוצאות  להישגים  זוכות  העירוניות  השחיה  קבוצות 
המשתתפים זכו במספר מדליות באליפות הארץ.

  רמלה  עיר  של  ספורט  
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משקיעים יותר בתיירות
  רמלה קסם של עיר  

לעיר רמלה יש היסטוריה עתיקה ומפוארת. כעיר עתיקה נשתמרו בה שכיות חמדה בעלות ערך 
רואה  רמלה  עיריית  קדם.  בימי  החשוב  מעמדה  על  המלמדות  ותיירותי,  היסטורי  ארכיאולוגי, 
באתרי  ביקרו  האחרונה  השנה  במהלך  ולשוקיה.  לאתריה  לעיר,  התיירות  בקידום  רבה  חשיבות 
התיירות עשרות אלפי מבקרים, שטו מתחת לאדמה בבריכת הקשתות, וטיפסו על המגדל הלבן - 

שאף הוא זכה בשנת 2021 לשיפוץ וחיזוק מאסיבי וכעת הוא לבן ויפה מתמיד.

  שדרוג מוזיאון רמלה  

עבודות שדרוג מבנה המוזיאון והתצוגה הקבועה בעיצומן, והן צפויות להסתיים לקראת ספטמבר 
2022. על-פי התכנון, יהפוך מוזיאון רמלה למרכז מבקרים, מרכז מידע על אתרי התיירות והתרבות 
בעיר, ויהווה בעצם מבואה תיירותית למבקרים בה. שדרוג המוזיאון יכלול את הקמת תצוגת קבע 
שתהווה חוויה אינטראקטיבית וחווייתית על ההיסטוריה של העיר, תוך התמקדות ברב-תרבותיות 

ובעושר ההיסטורי והאנושי שבה.

  שדרוג וחידוש בריכת הקשתות  

במסגרת התכנית העירונית לשדרוג אתריה התיירותיים של רמלה ושיפור חוויית הביקור בבריכת
הקשתות בעיר, החלו בשנת 2021 עבודות השדרוג של אחד האתרים היפים בארץ. על-פי 

התכנית, יהפוך המתחם לאתר תיירות ברמה בין-לאומית, שיכלול בניית אולם כניסה חדש, אולם 
הקרנה, בית-קפה, מבנה תיאטרון פתוח להדרכות, מיצג מולטימדיה בבריכה עצמה, ועוד.

  רמלה עיר עולם  
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  חמאם רדואן  

והפיכת חמאם רדואן בלב  עשרות שנים לאחר שהפסיק לתפקד, החל שלב התכנון של שיקום 
העיר העתיקה, אשר בסיומן ייפתח לקהל עם חווית מולטימדיה מתקדמת.

  נחנך מתחם "הפטריה"  

כחלק מקידום מרחב השוק והעיר העתיקה ברמלה כעוגן תיירותי, חנכה עיריית רמלה במספר 
אירועי תרבות את מתחם "הפטריה." לצד מתחם של תרבות פנאי וקולינריה, ישמש המקום גם 

כמתחם המייצר תשתית לעידוד עסקים קטנים. בקרוב ייבחר מפעיל חיצוני להפעלת המתחם.

  גלריה לאמנות עכשווית  

במהלך השנה האחרונה קיימה הגלריה לאמנות עכשווית בקומה ב' שבמוזיאון, מספר תערוכות 
שמשכו מאות חובבי אומנות.

  רמלה עיר עולם  
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משקיעים יותר בסביבה ובניקיון פני העיר

העירייה רואה חשיבות רבה בקידום נושאי ניקיון ואיכות הסביבה והחיים: קידום המחזור, שיפור 
תושבי  של  החיים  איכות  ושיפור  חינוך  תכניות  והפארקים,  הציבוריים  הגנים  שדרוג  העיר,  חזות 

העיר. 

  שומרים על רמלה נקייה  

הוחלפו כ -50 אחוזים מהפחים ברחבי העיר לפחים טמונים חדשים. במהפך הניקיון בעיר מושקעים 
משאבים רבים וכח אדם נרחב.

  שומרים על עיר ירוקה  

במהלך השנה מקיימת המחלקה לאיכות הסביבה פעולות פיקוח על תעשיות הפועלות בעיר:

איכות אוויר: לאחר פעילות ענפה בנושא, ובשיתוף המשרד לאיכות הסביבה, הוצבה תחנת . 1
ניטור אוויר קבועה בשכונת קריית האומנים.

אסבסט: נמשך הטיפול במפגעי אסבסט בעיר ופינוי בהתאם לצורך.. 2
קרינה: העיירה פועלת ומבצעת מדידות קרינה במוסדות החינוך ובמבני הציבור, וכן מעקב . 	

אחרי דו"חות, לרבות מדידות קרינה של חברות הסלולר לאתרי שידור בעיר.
תכנון סביבתי: מתן התייחסות סביבתית לפרויקטים עתידים בעיר ובסביבתה, למניעת . 	

מטרדי סביבה לתושבי העיר.

  מנקים את העיר מגרוטאות  

חניות  כלי-רכב מרחבי העיר שתפסו  גרוטאות  ולפנות  לגרור  בשנה האחרונה המשיכה העירייה 
רבות. פעולת הגרירה הניבה פינוי חניות רבות המשמות את תושבי העיר ומעניקות רווחה גדולה 

יותר בנושא החניות.

  משקיעים  במיחזור  ובניקיון  
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  ממשיכים למחזר  

ברחבי העיר מוצבים כ-200 מרכזי מחזור הכוללים מתקנים כתומים לאיסוף אריזות, מתקן  	
כחול לאיסוף נייר, ובחלקם מוצב מתקן סגול לאיסוף זכוכית. סמוך למרכזים מסחריים ובתי-

ספר מוצב מתקן לאיסוף קרטון.
במהלך השנה האחרונה הצבנו 60 פחים כתומים חדשים ברחבי העיר להרחבת מחזור  	

מהאריזות.

  הרחבת זמן פינוי הגזם  

במהלך השנה האחרונה הרחיבה העירייה את ימי פינוי הגזם לפעמיים בשבוע. התושבים 
מתבקשים להניח את הגזם וריהוט ישן בעמדות המיועדות לכך, ולהוציאם בזמן הנדרש, המעודכן 

באתר העירייה.

  סקר ניקיון עירוני  

נערך סקר ניקיון עירוני ונבנתה תכנית לביצוע בשנת 2022 להגברת הניקיון ומעורבות תושבים
לשמירה על עיר נקיה.

  משקיעים  במיחזור  ובניקיון  
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משקיעים יותר בשירותי הדת
העירייה, המחלקה לתרבות תורנית, המתנ״ס התורני והמועצה הדתית רואים במתן שירותי דת 
תושבי  לרווחת  פעולות  של  שורה  העירייה  ביצעה  האחרונה  השנה  במהלך  רבה.  חשיבות  בעיר 

העיר בתחומים שונים.

  פרויקט הכנה לבר/בת מצווה  

לימוד והכנה לגיל בר-המצווה לילדי העולים והרווחה בעיר.

  אירועי קיץ  
מגוון פעילויות קיץ לציבור הדתי ברחבי העיר והארץ, ומופעי קיץ מרכזיים של האמנים ישי ריבו ובני

פרידמן.

  שיא של אירועים בחגים  

פורים: תחרות תחפושות מקראיות, קריאת מגילה וחלוקת משלוח מנות לתושבי העיר.
פסח: סדר פסח כהלכתו לעולים ולגיל הזהב, וחלוקת הגדות פסח לתושבים.

ל"ג בעומר: הפנינג ופעילות בשכונות העיר, ותהלוכה ברחבי העיר.
ראש השנה ויום כיפור: עצרת התעוררות מרכזית לתושבי העיר.

סוכות: מופע מרכזי לציבור הדתי עם האמן יניב בן-משיח, אירוע הקפות שמחת תורה,
וחלוקת מארזי שי ודגלים לתושבים.

חנוכה: סרטים, הרצאות, והפנינג מרכזי לכל המשפחה.
מורשת: תפילת שחרית חגיגית ביום העצמאות, תהלוכת דגלים ביום ירושלים של תלמידי בתי-

הספר, ואירוע מרכזי בקאנטרי.
סיורים: מירון, ירושלים, קבר רחל, הילולת הבאבא סאלי.

  מכבדים  ומוקירים  את  מסורת  ישראל  
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משקיעים יותר בקליטה ובקהילות
עיריית רמלה, באמצעות מחלקת עלייה וקליטה, ממשיכה לקלוט עולים חדשים המגיעים לעיר 

במסגרת פרויקטים משותפים עם משרד העלייה והקליטה והסוכנות היהודית.

  קליטת עלייה  

העולם.   רחבי  מכל  עולים  כ-200   2021 בשנת  קלטה  עלייה  וקליטת  אסטרטגי  לתכנון  המחלקה 
הגילים בני  הצעירים,  עציון".  "אולפן  תכנית  במסגרת  אקדמאים  צעירים,  עולים  כ-75   מתוכם, 

ייעודיים  ואסיה. הם התגוררו במעונות  עלו מארצות שונות מאירופה, אמריקה הלטינית   ,35-22
ולמדו עברית במשך 5 חודשים באולפן מותאם ומיוחד.

  קהילות  

השקת  לרבות  השונות,  לקהילות  וחברתיים  תרבותיים  אירועים  של  ומגוון  רחב  מספר  קיום 
ותרבות  פולקלור  אירועי  וכן  האתיופית;  והקהילה  הודו  הלטינית,  אמריקה  לקהילות  מועדונים 

לקהילה הבוכרית, הקראית, התוניסאית, המרוקאית, ועוד.

  פרויקטים למען העולים  

שיעורי עזר. 	
תיאטרון קהילתי. 	
הפעלת מועדונים. 	
מגשרות חינוכיות. 	
חגיגת חגי ישראל. 	
פעילויות חברתיות. 	
 סיורים להכרת הארץ. 	

אולפנים ללימוד עברית. 	
חיזוק הזהות הישראלית. 	
אירועים תרבותיים והצגות. 	
סדנאות מגוונות בנושאים שונים הקשורים  	

לעלייה.
הרצאות בתחומי כלכלת הבית 	
מיצוי זכויות, ועוד. 	

  רמלה עיר עולם  
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משקיעים יותר בקיצוץ בבירוקרטיה

האמור  בכל  לתושב  הדיגיטליים  הפתרונות  בשדרוג  העירייה  המשיכה  האחרונה,  השנה  במהלך 
לשירותי ארנונה:

אפליקציית תיק תק: כלל הטפסים לשירותים שניתנים בקבלת קהל הוסבו להגשה באופן 	 
 מקוון.

 טפסים מקוונים: הוסבו כל הטפסים לשירותים שניתנים בקבלת קהל, להגשה באופן מקוון.	 

הזמנת תור מראש: באתר my visit ניתן להזמין תור לאגף הכנסות ולהימנע מהמתנה	 
מיותרת. 	

משלוח שוברים במייל: ניתן לשלוח מייל ל:shovarbamail@ramla.org.il על-מנת לקבל 	 
 שוברים במייל.

 "בנק" טפסים ביטוח לאומי: להנפקת טפסי זכאות להנחות בארנונה.	 

ממשק ממוחשב לצורך רישום והסדר זכויות מקרקעין: העברת אישור עירייה לטאבו 	 
באופן מקוון, במטרה להימנע מהגעה פיזית לאיסוף.

  מייעלים את השירות לתושב  
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משקיעים יותר בשירותי המתנ"סים
רשת המתנ"סים ברמלה היא מרכז חברתי קהילתי ודינמי המעניק מענה לצרכי התושבים

והקהילות השונות החיות בעיר. תפקידה העיקרי של הרשת הוא פיתוח חיי קהילה,
חברה, חינוך בלתי-פורמלי ופנאי.

  היכל התרבות  

בהיכל התרבות מוצגים הצגות, מופעים ואירועי תרבות שונים ומגוונים. גם בשנה האחרונה הופעל 
בהיכל מנוי מבוגרים איכותי ועשיר, שכלל עשרות הצגות מהתיאטראות האיכותיים ביותר בארץ, 

ערבי זמר, ושלל אירועים מגוונים.

  גיל רך  

הרשת מפעילה ארבעה מעונות יום לגילים 3-0 הפזורים בעיר, וכן עשרות צהרונים בגנים ובבתי-
ספר.

  קשישים  

הרשת מפעילה מועדונים חברתיים הכוללים מגוון פעילויות עשיר, הזנה, תמיכה חברתית ונפשית,
הממלאות חלק גדול בשגרת יומם של האוכלוסייה הבוגרת.

  ברמלה  כולם  נהנים  

  סל תרבות  

סל תרבות עשיר המופעל על-ידי המתנ"ס בבתי-הספר ובגני הילדים בעיר.
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משקיעים יותר בביטחון
עיריית רמלה משקיעה מאמצים ומשאבים רבים בשיפור השירות לתושב בכל הנוגע לשמירה
והגברת הביטחון ותחושת הביטחון, הכנה לתרחישי החירום, ושדרוג השירות והסדר הציבורי.

  פרויקט מערך מצלמות האבטחה  

מרכזיים  תנועה  צירי  חינוך,  מוסדות  הציבוריים,  בגנים  כריזה  ומערכות  מצלמות  כ-200  הותקנו 
ועוד. המצלמות, לרבות שדרוג המוקד העירוני ותגבור מערך השיטור בשוטרים נוספים, יחזקו את 

הביטחון ברחבי העיר.

  מתרגלים ומוכנים לחירום  

של  המוכנות  לבחינת  החירום  גורמי  בשיתוף  תרגולים  מספר  התקיימו  האחרונה  השנה  במהלך 
מערך הביטחון העירוני, מוסדות החינוך וכלל מנגנוני העירייה, בדגש על השילוב ביניהם.

  שומרים על הסדר הציבורי  

עיריית רמלה פועלת ללא הרף לשיפור הביטחון, להעלאת תחושת הביטחון ולשמירה ועל הסדר 
הציבורי בעיר, באמצעות יחידת הפיקוח העירוני ויחידת השיטור העירוני. בעיר פועלות שש ניידות 

בחלוקה למשמרות של 24 שעות ביממה.

מוקד עירוני חדש ומשוכללפתיחת נקודת שיטור בג'ואריש שיטור עירוני רמלה

הכשרת צוותיםהתקנת מצלמות חדשות תרגול מצבי חירום
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| רמלה משנה את פניה |

 משקיעים יותר למען בעלי-החיים
ובריאות התושבים

השירות הווטרינרי העירוני מקדם את בריאות רווחת התושבים ובעלי-החיים כאחד ודואג לבריאות 
הציבור על-ידי פיקוח על מזון מן החי. בשנה האחרונה התקיימו פעולות רבות למען

בריאות ורווחת התושבים ובעלי החיים. גולת הכותרת היא החתימה על היתר בניה להקמתו של 
מרכז וטרינרי חדיש, אשר יוקם בצפון מזרח העיר. המרכז החדש יכיל כלביה, חתוליה, מרפאה עם 

חדרי ניתוח ואשפוז, משרדים, וחצרות.

  פיקוח על מזון מהחי  

ביצוע  על עסקי המזון,  פיקוח  בריאות הציבור באמצעות  על  הווטרינרי ממשיך לשמור  השירות 
ביקורות תברואתיות בעסקים, והשמדת מוצרי מזון שאינם ראויים למאכל אדם. בנוסף, בשירות 

הווטרינרי ניתן ייעוץ מקצועי לבעלי עסקי מזון לצורך קבלת רישיון עסק.

  שיתוף קהילה  

פרויקט מעורבות חברתית של תלמידים משני תיכונים בעיר לטיפול בכלבים ובחתולים. 	
התנדבות של סטודנטים בכלבייה בתמורה לנקודות זכות אקדמיות. 	

  פעולות שוטפות  

טופלו כ-3,050 פניות בנושא בעלי חיים. 	
טופלו ושוקמו 330 כלבים משוטטים,  	

פצועים או מוחרמים.
הוצאו 2,416 רישיונות לתושבים להחזקת  	

כלבים.
 נערך פיקוח שוטף על תנאי החזקת כלבים. 	

טופלו 20 מקרים של כלבים נושכים. 	
מעל 1,300 חתולי רחוב עוקרו. 	
 הוחרמו 70 כלבים עקב עבירות צער 	

בעלי-חיים.
נמסרו לאימוץ 190 כלבים ו-30 חתולים. 	
כ-1,300 חתולים משוטטים עוקרו וסורסו,  	

והותקנו 10 מתקני האכלה לחתולים.

  רמלה  אוהבת  חיות  
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