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25.10.09
חבר ועדה יקר!

בהמשך לישיבה שהתקיימה בתאריך  19.7.09שובצת לוועדה הכללית
במסגרת הוועדה העירונית לקשרי חוץ.
כפי שהוחלט בישיבה זו ,הוועדה הכללית אחראית על שני מרכיבים עיקריים:
א( בניית "סל פרויקטים" אשר ישמשו בעתיד את כלל חברי הוועדה בשיתופי
הפעולה מול הערים השונות בחו"ל.
ב( גיוס משאבים/חיפוש קרנות אשר יסיעו בקידום הפרויקטים.
בכדי לייעל את עבודת הוועדה ,כל חברי הוועדה הכללית חולקו לקב' עבודה
קטנות לפי הכישורים האישיים והניסיון שלהם בתחום.
להלן אג'נדה לפגישת עבודה ראשונה של הועדה הכללית ,שתתקיים ב3-
בנובמבר בשעה  18:00באולם הישיבות בבניין העירייה .ביום זה ייערך מפגש
קצר בו יוצגו קב' העבודה השונות ,האתגרים והמשימות העומדות בפני
הקבוצות .שימו לב כי השיבוץ כבר נעשה ,אך במידה וחבר ועדה מעוניין
להחליף קבוצה ,הוא מוזמן לעשות זאת מולי.

המשימות העומדות בפני קבוצות הוועדה הכללית-
 .1לבחור יו"ר קבוצה
 .2לקבוע מועדי התכנסות
 .3לגבש חוטים מקשרים ומכנים משותפים מול ערים תאומות .מה יש
לראש העין להציע בתחומים השונים.
 .4לגבש אירועים אופציונאליים משותפים אצלנו ואצלם .פסטיבלים וכיו"ב,
מיקום האירועים המשותפים
 .5לכתוב את החומר בעברית ובאנגלית ) לטובת הכנסה לאינטרנט ,הכנת
ברושורים וחוברות ,כולל צילומים(.
 .6לו"ז -הגשת החומר עד אמצע ינואר .קביעת פגישה בה כל קבוצה תציג
ותגיש את החומרים שהכינה.
הקבוצות:
 .1מינהלה -איתור קרנות ,יחצנות ,הכנת פרוטוקול לטקס ,הכנת רשימת בתים
מארחים .בעתיד -איתור ערים נוספות לשיתופי פעולה.
חברי הקבוצה :רותי איתן ,אבישג קיכל ,ארנון בן עמרם ,מרגי עוזר ,קורין
גנור ,מאיר ברנע ,עמירם בנדל ,שאולי כצנלסון.
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 .2תרבות ופנאי -חילופי משלחות אופניים )הצעת מסלולים עירוני וארצי( ,יינות,
היסטוריה וארכיאולוגיה ,מוסיקה ,ספורט ומתנ"ס )חילופי משלחות מחוגים(,
אתניות ופולקלור ,קולינריה ,פסטיבלים )תימנה ,פסטיבל ערים תאומות(,
קונסרבטוריון.
חברי הקבוצה :רינת שגיא ,רחל גוטליב ,טומי ברק ,מאיר צרויה ,שרייה
אריה ,יסכה רווה ,עדנה אגמי ,שלום וגימה.
 .3חינוך ,יהדות ואקולוגיה -שפות ,אקולוגיה ,פרויקט שגרירים צעירים ,חילופי
מחנכים
חברי הקבוצה :עומרי הרמן ,דני שני ,נוגה מליניאק ,הגר ,דפנה רודיק ,עופר
בביוף ,אסתר אורן ,משה דניאל ,אלון רביב.
 .4הייטק ורפואה -תעשיות ההייטק בעיר ,קופות חולים ,מעבדות ,מד"א ,מרכז
רפואי רבין
חברי הקבוצה :ירון מושקט ,רוברט קראמק ,יעל ינאי ,תמי טננבוים ,יהודה
אליאש ,זאב מרגלית ,ריקי פרידמן ,גידי ציפורי.
 .5נשים
חברי הקבוצה :אורלי פיש ,אריאלה חיימי ,ריקי כרמלי ,אסתר אורן
 .6דו קיום יהודי ערבי) .בשיתוף עם עיריית כפר קאסם(
ייבחן בהמשך ,במסגרת פגישה של ראש העיר עם ראש עיריית כפר קאסם

נוכחותם בישיבה הבאה ,כאמור בתאריך  3.11.09בשעה  18:00חשובה מאוד
להמשך העשייה בתחום קשרי החוץ.
בבקשה אשרו הגעה למייל של עינת יפתeinat@rosh.org.il :
תודה רבה
אבי שריד
יו"ר הוועדה לקשר חוץ
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