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     51-01/2022פרוטוקול  משלחות וקשרי חוץ מס' 

                                           
 ( 2022 באוגוסט 04)תשפ"ב  באב' ה חמישייום ב שהתקיימה   ועדת משלחות וקשרי חוץמישיבת 

  . , רמלה1רחוב ויצמן בספריה העירונית בחדר הישיבות ע"ש שמואל אפריאט , 
 
 

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

 מנהל קשרי חוץ ברשות    -אורן רוזנברג                                           ראש העיר -מיכאל וידל 
  חבר מועצה -מאור אשש 

                                           חבר מועצה -  רונן רוטשטיין     
 חבר מועצה   -הראל שוהם     
                                                                                 

 :חסרים    
                                       חבר מועצה  -שלומי פנטה     
              חבר מועצה                                                                                                                      -יאיר דידי      
 
 
 
 נ  ד  ו  ן:  ה 

 
 

 לעיר   519-ליטא  בנושא חגיגות יום ההולדת ה -משלחת רשמית לעיר פוניביץ'   .1

 לעיר התאומה פוניבז' בליטא. 519הזמנה ליום הולדת 

נציגים מהעיר רמלה, הברית בין הערים נחתמה בשנת  3כמידי שנה העיר התאומה פוניבז' שבליטא מזמינה  לחגיגות יום ההולדת לעיר 

 שנה לקשרי הידידות בין רמלה לפוניבז'( 15התקיים טקס רשמי  לחידוש הברית  ) 2019, בשנת 2004

 8-11.9.2022ראשון   -יום חמישי  יכי המשלחת:תאר

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

 

 הועדה מאשרת: 

, חבר המועצה עו"ד מוסא סאבא -יו"ר ועדת משלחות  מר רונן עזריה, -מנכ"ל העירייה , מר מיכאל וידל -ראש העיר הרכב המשלחת: 

 .אורן רוזנברג -ים וקשרי חוץ מנהל מחלקת אירוע

 .עלויות עבור טיסה, ביטוחים, אש"ל, ימי עבודה יכוסו ע"ח הרשות
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 ת הועדה:והחלט
 

 לעיר   519-ליטא  בנושא חגיגות יום ההולדת ה -משלחת רשמית לעיר פוניביץ'   .1

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

 :המפורטים מטה בהתאם לעלויות המפורטות של םפותהשתתאת נגד  - 1בעד,  -  4 מאשרת

 

 מנכ"ל העירייה. -וקשרי חוץ, רונן עזריה  מנהל מחלקת אירועים -אורן רוזנברג עובדי רשות :  .א

 טיסות, ביטוח נסיעות לחו"ל, אש"ל ע"פ הוראות התקש"יר וימי עבודה. הועדה מאשרת תשלום של  : 

 

 חבר מועצה.יו"ר ועדת משלחות  -מוסא סאבא ראש העיר , עו"ד   -נבחרי ציבור : מיכאל וידל  .ב

 טיסות, ביטוח נסיעות לחו"ל, אש"ל ע"פ הוראות התקש"יר וימי עבודה.הועדה מאשרת : 

 (. 2.2018לא ישולם אש"ל ולא ישולמו ימי עבודה, ע"פ חוזר מנכ"ל משרד  הפנים  מס'   מוסא סאבאלעו"ד   -הערה )

 

 
 
 

 עו"ד מוסא סאבא                             רונן עזריה                                                               
 הועדה יו"ר                                       מנכ"ל העירייה                                   

  חבר מועצה                                                                                                   
                                                                                                       

                                                                                                      


