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     20182/-14 מס'משלחות וקשרי חוץ  פרוטוקול 

                                           
 (2018ר ינוא 21   ) יום , ראשון ה' בשבט תשע"ח     שהתקיימה משלחות וקשרי חוץ מישיבת ועדת  
 פנחס זינגר ז"ל.  בבניין העירייה ע"ש  

 
 משתתפים ה"ה:                                             נוכחים ה"ה: 
 מנכ"ל העירייה   –היו"ר                         רונן עזריה  -רה"ע–מיכאל וידל      
 מזכירות העירייה   –חגית משה      סגן                                    -רונן מושייב      
 עאמר אבו גנאם             
 הרב איתן דהאן       

 
 חסרים:     
 מוטי יצחקי      
 בנימין בנימין      

  
 :נ  ד  ו  ן       

 
     לעיר התאומה דאוגבפילס )לטביה( 743הזמנה לחגיגות יום ההולדת . 1   

 . 2018יוני  10יוני עד  7  משלחת תתקיים בין התאריכים        
 רה"עסגן –עו"ד מוסא סאבא חבר מועצה , רונן מושייב  –נציגי העירייה משתתפים :         

 נציג משלחות וקשרי חוץ.    - אורן רוזנברג        
 מבוקש לאשר לחברי המועצה המשתתפים במשלחת טיסות,  ביטוח, אשל ובנוסף מבוקש לאשר         
 טיסות , ביטוח , אשל  נציג משלחות וקשרי חוץ- אורן רוזנברגיג העירייה המשתתף במשלחת לנצ        
 וימי עבודה.        
 החלטת הועדה:        
 הועדה מאשרת המשלחת .        

 (  1)נספח מס'                                                                  
      

 
 של קבוצת כדורסל בטורניר שיתקיים בעיר התאומה קלצ'ה)פולין( הזמנה להשתתפות. 2

 . 2018בספטמבר  2באוגוסט עד  31משלחת תתקיים בין התאריכים      
 ענת ברמי . –נציג העירייה משתתפים :     
 

 ( 2)נספח מס' 
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   ביקור גומלין של משלחת תלמידים ביה"ס לילנטל בעיר התאומה מרס. 3

 . 2018יולי  29יולי ועד  15חת תתקיים בין התאריכים  משל    
 חבר מועצה  –חבר מועצה , עו"ד ראיס אבו סייף  –בנימין בנימין  –נציגי העירייה משתתפים:     
 $ לכל תלמיד.100תלמידי ביה"ס לילנטל השתתפות במשלחת  18אורי בן יפת מנהל המשלחת ונוסף     
 $ 100ולאורי בן יפה טיסות,  ביטוח, אשל  ובנוסף מבוקש לאשר  מבוקש לאשר לחברי המועצה    
 לכל תלמיד המשתתף במשלחת .    

  
 החלטת הועדה:    
      הועדה מאשרת המשלחת .      

 ( 3)נספח מס' 
 
  , אוקרניה  קייב  -יריד לעידוד עלייה . 4

 . 2018במאי   30במאי ועד  27משלחת תתקיים בין התאריכים      
 מנהל מחלקת אסטרטגיה, –מנכ"ל העירייה , אמיר וידר  –רונן עזריה  –נציגי העירייה משתתפים :    

 מחלקת קליטה .  –יקטרינה וייסבורד     
 לנציגי העירייה אשר משתתפים ביריד עידוד עלייה טיסות , מלון , ביטוח , אשל  מבוקש לאשר    
 והחזר נסיעות פנימיות .    
 

 עדה:חלטת הוה    
      הועדה מאשרת המשלחת .      

 ( 4)נספח מס' 
  

 

 
 
 

 
  עו"ד מוסא סאבארונן עזריה                                                                                   

 הועדה    יו"ר        מנכ"ל העירייה                                                                        
 חבר מועצה                                                                                                           
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