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לשכת הדוברת

סיכום ישיבה מתאריך  27.12.09קשרי חוץ:
משתתפים:
ראש העיר ,משה סיני
עופר בביוף,
מאיר צרויה
אפרת הרמן
אבי שריד
רות איתן
ד"ר גידי ציפורי
עינת יפת
הנושאים שהועלו במהלך הישיבה:
* כנס ראשי ערים  -2010בשל מיעוט ראשי ערים שאישרו השתתפותם בכנס בתאריך
 25-27.05.2010הוחלט לדחות את הכנס למאי . 2011
יישלח מכתב בימים הקרובים לשותפים בחו"ל עם הסיבה לדחייה ועדכון לגבי המועד החדש.
)באחריות עינת(
* משלחת מואנבס ,צרפת -למרות דחיית הכנס לשנת  2011הוחלט כן להזמין משלחת מהעיר
התאומה ואנבס במאי  2010לביקור בראש-העין .ראש העיר  2 +נציגים נוספים ילונו במלון
ע"ח העירייה .חברי משלחת נוספים אם יירצו להגיע -יימצא להם בתים מארחים בעיר.
יישלח מכתב בקרוב בנושא זה לראש העיר גודישו) .באחריות עינת(.
* ראש עיריית דכאו שלח מייל בדבר ביקורו בישראל בחודש פברואר הקרוב במסגרת ביקור
הקשור להנצחת זכר הנספים בשואה וביקש לקיים מפגש בראש העין עם משה סיני .הוחלט
לשלוח אליו מייל/מכתב חזרה שתוכנו :בהתאם להחלטה המשותפת ומדיניות העירייה ,שתומכת
בהתקדמות הדרגתית והתמקדות בפרויקטים חינוכיים-ערכיים ,ומתוך כוונה למקד את הפעילות
בפרויקטים עתידיים בנושא נוע ר ומחנכים ,אנו ממליצים כרגע להתמקד בגיבוש תוכנית/פרויקט
משותף לשתי הערים ולא להתמקד בביקורים כאלו או אחרים .מדיניות הרשות -מגעים
פורמאלים בין הערים יתקיימו רק לאחר גיבוש תוכנית על בסיס נוער וחינוך ,בהקשר להנצחת
הנספים בשואה וללימוד לקחי השואה.
שליחת מכתב תשובה -באחריות עינת
גיבוש תוכנית סביב נושא מחנכים-נוער :רות ומאיר צרויה יחלו בגיבוש פרויקט שיוצע לגרמנים.
* כנס בסיציליה -ראש העיר נתן סקירה קצרה על הכנס שהתקיים בסיציליה והאפשרות לצרף
את מכללת ספיר לרשת אקדמיות אירופה-אסיה-מזה"ת .חומר ומצגת בנושא הועבר לרות
במייל ע"י נילי .רות תעדכן את ראש העיר בניתוח הנושא.
רח' שילה  ,21ראש-העין מיקוד  ,48036טל' 03-9007301/2 :פקס21, Shilo St., Rosh-Ha`ayin 03-9007215 :
♫ lee@rosh.org.il
לי ליבר054-4940915 :
אתר האינטרנטwww.rosh-haayin.muni.il :

בס"ד

עיריית ראש-העין

MUNICIPALITY OF ROSH-HA`AYIN

לשכת הדוברת

* ראש העיר סיפר על מפגש עם נציגה מדרום קוריאה שהקימה רשת חברתית של ערים מכל
העולם בנושא מורשת .מאיר  +אפרת יבדקו הנושא במהלך כתיבת ובניית "הרשת המוזיקלית".
* אבי שריד הציג בקצרה את פרויקט מנהיגות נוער .הוחלט לבדוק אם ניתן להוציא לפועל
במסגרת התקציבית הקיימת .הנושא ייבדק ע"י אבי שריד מול עופר ואפרת )הומלץ לפנות גם
למועצה לחילופי נוער ,למשרד ההסברה ולמשרד החוץ לבדיקת אפשרויות סיוע/מימון(.
* מועצת העיר אישרה במסגרת תקציב  2010חצי משרה "אחראי קשרי חוץ וגיוס כספים".
קו"ח  /המלצות ניתן להעביר דרך עינת או לשכת ראש העיר.
* בשבועות הקרובים תתכנס הועדה העירונית לקשרי חוץ .על הפרק :עדכון תושבים בנעשה
בקשרי חוץ בחודשים האחרונים ,חלוקה לועדות )עם דגש על ועדה שתסייע בארגון ביקור ואנבס
במאי  ,2010ועדה שתסייע בארגון הכנס הגדול במאי  2011ועוד  3-4ועדות חשובות(.
בנוסף  -במהלך הישיבה תתקיים הרצאת העשרה ע"י גורם כזה או אחר בפני חברי הוועדה.
בימים הקרובים יתואם שם המרצה ומועד הישיבה ולאחר מכן נעדכן את חברי הוועדה בדבר
הישיבה .באחריות אבי שריד ועינת לעקוב אחר הנושא ולסיים את החלוקה לוועדות.
* מוזיקה כמנוף דיפלומטי -הוחלט לקדם נושא זה ברמה הארצית-בינלאומית .יש להכין מסמך
עמדה שיכלול את הישגי הרשות בתחום המוזיקאלי ושאנו מעמידים את "השירותים
המוזיקליים" לצרכי משרד החוץ/ההסברה וכו' .יש לתכנן ביקור של בכירי משרד החוץ ,משרד
החינוך ומשרד ההסברה שיכלול "טעימות" מוזיקליות .באחריות עינת+אפרת+מאיר להכין את
המסמך ובהמשך לתכנן את הביקור.
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