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     51-9/2013 מס'משלחות וקשרי חוץ  פרוטוקול 

                                           
 ( 2019  ביולי 28תשע"ט )תמוז , ראשון כ"ה יום  שהתקיימה  ועדת משלחות וקשרי חוץמישיבת 

  . 1בחדר הישיבות ע"ש שמואל אפריאט , רחוב ויצמן 
 

              :נוכחים                                                            :משתתפים
 אסטרטגיה קליטה ומנהל מח'  -אמיר וידר                             יו"ר הועדה  - סאבאמוסא עו"ד 

  מנהל קשרי חוץ ברשות   -ורן רוזנברג א                                    סגן רה"ע   -אברהם אילוז 
 מזכירות העירייה      -עו"ד שלי ביטון                                          חבר מועצה -  יאיר דידי    
 נציגת ציבור   -שרה בוכריס    

                                 
 :חסרים    
 חבר מועצה   -עו"ד רונן רוטשטיין      

 חבר מועצה   -הראל שוהם      
 נציג ציבור   -עו"ד דימטרי שאהין      

 
     

 נ  ד  ו  ן:  ה 
         

 מאחר וחבר המועצה ויו"ר הועדה , עו"ד מוסא סאבא נציג במשלחת , ועדה זו התנהלה ע"יהערה :**  

 .  , אברהם אילוזסגן ראש העיר                  

 עו"ד מוסא סאבא לא השתתף בהצבעה.                   

 

 לעיר התאומה פוניבז' בליטא  516הזמנה לחגיגות יום הולדת . 1     
 כמדי שנה העיר התאומה פונוביז' שבליטא מזמינה לחגיגות יום ההולדת לעיר  שלושה נציגים          

 מהעיר רמלה.          

 במעמד ראש      , 2004, ברית שנחתמה בשנת שנים מתקיים טקס לחידוש הברית 5 -בנוסף, אחת ל     

 מד ראש העיר רמלה, מר מיכאל וידל. ( ובמעRytis Mykolas Rackaukasשל פונוביז' )העיר      

 .  05.09.2019-08.09.2019  תאריכי המשלחת :         

 עלויות עבור לינה, ארוחות, תחבורה מקומית יכוסו בידי העיר המארחת.          

 לנסיעה לעיר התאומה פונוביז' בליטא : לאשר את המשתתפים הבאים  מבוקש          

 מנהל קשרי חוץ ברשות.   -, אורן רוזנברג  רה"ע  -  מיכאל וידל .א

  ע"פ הוראות התקש"יר וימי  ביטוח נסיעות לחו"ל,  אש"ל , לאדם $372 -כ:טיסהעלויות:       

 עבודה.              

 חבר מועצה   -עו"ד מוסא סאבא        .ב

 לאדם ,  ביטוח נסיעות לחו"ל.  $372 -טיסה:  כ עלויות:            

 המחירים נתונים לשינויים בכפוף למועד ההזמנה.  הערה: **     

 ( 1)נספח מס' 
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     15-3/2019 מס'משלחות וקשרי חוץ  פרוטוקול 

 

 דיון : 

 
 מהי התועלת מהיציאה למשלחת?   -לשאלת חבר המועצה, יאיר דידי 

 משיב כי המשלחת מייצגת את העיר ואת המדינה. אורן רוזנברג, מנהל קשרי החוץ ברשות 

 : הסכם המדגיש את שיתוף הפעולה בתחומים הבאים חידוש כמו כן, במשלחת זו  ייחתם 

 מדע, תרבות, חינוך, ספורט, כלכלה, תיירות. 

 

 מה העלויות של משלחת זו ?   -לשאלת חבר המועצה, יאיר דידי 

 המחירים נתונים לשינויים בכפוף למועד ההזמנה.  משיב כירשות אורן רוזנברג, מנהל קשרי החוץ ב       

 יורו ליום לאדם(.    60 -כ  -,  אש"ל $372 -) עלות טיסה נכון להיום       

 

 
 ת הועדה:והחלט

 

 לעיר התאומה פוניבז' בליטא  516הזמנה לחגיגות יום הולדת . 1     
 

אודות המשתתפים אותם מבוקש לאשר,  לאחר קבלת הסברים לגבי מהות הנסיעה ופרטים  

את השתתפותם של המפורטים מטה  ) אברהם אילוז, יאיר דידי ( פה אחד מאשרת  הועדה

 בהתאם לעלויות המפורטות:

 מנהל קשרי חוץ ברשות.   -רה"ע  , אורן רוזנברג  -מיכאל וידל     .א

 ע"פ הוראות התקש"יר  ,  ביטוח נסיעות לחו"ל,  אש"ל לאדם $372 -כ  :טיסה  עלויות :      

 וימי עבודה.                      

 חבר מועצה   -עו"ד מוסא סאבא         .ב

 לאדם ,  ביטוח נסיעות לחו"ל.  $372 -טיסה:  כ  עלויות :             

 הערה : המחירים נתונים לשינויים בכפוף למועד ההזמנה.  **     

 עו"ד מוסא סאבא לא השתתף בהצבעה.  ** הערה:              

 
 

 
  אברהם אילוז                                                 עו"ד שלי ביטון                               

 סגן רה"ע                                מזכירות העירייה                                  
                                                                                                       
                                                                                                      


