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     51-9201/4 מס'משלחות וקשרי חוץ  פרוטוקול 

                                           
 ( 2019 בנובמבר 10) תש"ף חשוון י"ב ראשון יום  שהתקיימה  וקשרי חוץ ועדת משלחותמישיבת 

  . 1רחוב ויצמן בע"ש פנחס זינגר ז"ל בבית העירייה בחדר הישיבות ע"ש שמואל אפריאט , 
 

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

 מנהל קשרי חוץ ברשות   -סגן רה"ע                                     אורן רוזנברג   -אברהם אילוז 
 מזכירות העירייה  -עו"ד שלי ביטון                                    נציגת ציבור   -שרה בוכריס     

                                 
 :חסרים    
 חבר מועצה   -עו"ד רונן רוטשטיין      

                                          חבר מועצה  -יאיר דידי       
 חבר מועצה   -הראל שוהם      
 חבר מועצה    -שלומי פנטה      

 נציג ציבור   -עו"ד דימטרי שאהין      
 

     
 
 נ  ד  ו  ן:  ה
 

 (29.11.19-21סמינר עידוד עלייה בנציגות נובוסיבירסק, ברנאול וירקוטסק  )תאריכים  .1
 

 ת נובוסיבירסק, ברנאול וירקוטסק.סמינר עידוד עלייה  בנציגויתקיים  21-29.11.19בתאריכים 

 ייצוג של עיריית  רמלה בירידים מסוג זה חשובה מאוד והכרחית על מנת לעודד עולים להגיע לעיר רמלה. 

 מדובר בסמינרים בשיתוף אופק ישראל והסוכנות היהודית במספר ערים במרכז רוסיה. 

 בשל העובדה כי העיר רמלה קולטת עלייה בצורה טובה ויעילה ואף זכתה בפרס ארצי בתחום זה,

 להשתתפות בסמינר. רבהישנה חשיבות 

 כמו כן, חשיבות היציאה ליריד הינה מהסיבה שמדובר בלקוחות פוטנציאלים שחלקם כבר נמצאים בתהליכי

 משפחות פוטנציאליות (. 150 -קליטה ועליה מתקדמים טרם בחירת יעד העלייה בארץ )לסמינרים יוזמנו  כ

 בין היתר על יריד מידע בעיר השדה ברנאול. אחראית ה תהי עיריית רמלה נציגת במסגרת  הסמינר,  

  בסמינר כדלקמן:  מבוקש לאשר את השתתפותה של  הגב' יקטרינה וייסבורד ) פרוייקטורית עלייה מחבר העולים (    

 טיסות + טיסות פנים, מלון, ביטוח, נסיעות פנים, אש"ל וימי עבודה.              

 . 2150$-מפורטת במסמך המצ"ב והינה ע"ס כלות השתתפות בסמינרים ע

 
 השפה,  , דוברתעלייהרית חבר העמים במחלקת קליטה ווקטייפרוכי הגב' יקטרינה וייסבורד משמשת יודגש 

 . היהודית מהסוכנות  המלצות,הצלחות בעליית עולים לעיר רמלה  וסמינרים דומים השתתפות בב רב  ניסיון              
       

 
 (1מס' )נספח 

 
 
 



 עיריית רמלה              
 העירייהמזכירות              
                                                                                                

 

2 

 

 
 15-4/2019 מס'משלחות וקשרי חוץ  פרוטוקול 

 
 ת הועדה:והחלט

 

 (29.11.19-21סמינר עידוד עלייה בנציגות נובוסיבירסק, ברנאול וירקוטסק  )תאריכים   .1

            לקוחות פוטנציאלים שחלקם כבר נמצאים בהנסיעה וחשיבות הסמינר ) מדובר לאחר קבלת הסברים לגבי מהות 

את השתתפותה של  פה אחדהועדה מאשרת , ( קליטה ועליה מתקדמים טרם בחירת יעד העלייה בארץ בתהליכי

טיסות + טיסות פנים, מלון, כדלקמן :   הגב' יקטרינה וייסבורד ) עובדת במחלקת קליטה ואסטרטגיה( בסמינר 

 ביטוח, נסיעות פנים, אש"ל וימי עבודה.

 . 2150$-מפורטת במסמך המצ"ב והינה ע"ס כלות השתתפות בסמינרים ***  ע

 
קטורית חבר העמים במחלקת קליטה ועלייה, דוברת השפה ולה יגב' יקטרינה וייסבורד משמשת פרוי יודגש כי  

  .ניסיון רב  בהשתתפות בסמינרים דומים, הצלחות בעליית עולים לעיר רמלה  והמלצות מהסוכנות  היהודית
 

 
 
 
 

  עו"ד מוסא סאבא                                                     עו"ד שלי ביטון                      
 הועדה    יו"ר                                                       מזכירות העירייה     

 חבר מועצה                                                                                           
                                                                                                       

                                                                                                      
 


