פרוטוקול הועדה לקשרי חוץ מתאריך ה17.12.2015-
נוכחים :מירב אוליניק ,שרה"לה סננס ,לירון גלאם ,אלי גרציאני ,מרל ברנט,
מירי דקל ,נורית זר אביב ,עדנה מלאכי ,רוני פלומן ,גבי צפתי ורון שינקין.
חסרים :רוני פרידמן ועליזה מזור.
גבי מבקש להעלות על נס את התנדבותם של עליזה וגדעון מזור וכן את
הדסה ופיני רוסו ,לארח שני זוגות מוויטן ,שהגיעו לביקור במועצה באופן
פרטי .אירוח זה הוא מהות הקשר העמוק והאמיתי ,בין תושבים מלב השרון
וויטן.
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ככר הידידות לב השרון-וויטן -האדריכל והאמן רון שינקין אחד משלושת
האנשים שאמורים לתת הצעה לתכנון הכיכר והאמן שאמור לתכנן את
הכיכר ,ביקש לקבל מידע על הקשר בין המועצה והעיר התאומה וויטן
בכדי לתכנן את הכיכר ברוח קשר הידידות.
הוחלט שיתקיים מפגש של רון עם אלי גרציאני ,מירב אוליניק ,שרה"לה
סננס וגבי צפתי ,בו יקבל מידע על הקשר מאז תחילתו בתחילות שנות
השבעים.
אירוח מקצועי – לאור קשר שנוצר בעקבות ביקור קבוצה מפורום נשים
לב השרון בוויטן ,בו ביקרו הנשים במעונות של נערות במצוקה ,גילו
עובדים סוציאלים מוויטן רצון עז לבוא ולהתעדכן בנושא זה בארץ.
התגבשה קבוצה של עובדים סוציאלים שיתארחו בלב השרון ותתוכנן
עבורם תוכנית ביקורים במוסדות רווחה שונים בארץ ,על ידי ציפי נחשון.
הביקור יתקיים בין התאריכים  .13.5-20.5.16האירוח הוא בבתי
התושבים.
אירוח קבוצת מבוגרים – במסגרת חילופי קבוצות מבוגרים בין המועצה
לוויטן ,תתארח במועצה קבוצת מבוגרים בחודש יוני  . 2016במסגרת זו
האירוח הוא בבתי תושבים.
קבוצת נוער – במסגרת חילופי קבוצות נוער עם וויטן ,תיסע השנה
קבוצת נוער מלב השרון לוויטן .הקבוצה אמורה לעבור תוכנית הכנה
בכדי להכינם לביקור .המשלחת תשהה בוויטן בין התאריכים – 11.7
. 25.7.16
מחנה קיץ במלניץ ,אוסטריה -השנה מתקיים מחנה קיץ במלניץ ,העיר
התאומה של וויטן באוסטריה ,מפגש בו לוקחים חלק משלחות נוער מכל
הערים התאומות של וויטן .לב השרון תשלח משלחת נוער בת  9חברים
ומלווה.מארגני המפגש העמידו לרשות המשלחת כ 2500-אירו בכדי
להוזיל את כרטיסי הטיסה .הוועדה ממליצה שאת המשלחת תלווה לירון

גלאם .יש להפיץ את המידע לנוער לב השרון בכיתות י"א י"ב לקיים
ועדת קבלה ולקבוע את חברי המשלחת ,במהירות האפשרית.
 .6מידע על הקשר עם וויטן -הועדה ממליצה לקדם את יחסי הציבור של
הקשר האמיץ וארוך השנים בין לב השרון ווויטן וזאת מאחר והרבה
מאוד תושבים לא מודעים כלל לקשר זה.
 .7תקציב הוועדה לקשרי חוץ לשנת העבודה  – 2016לאור ההיקף
הנרחב של של פעילות קשרי החוץ של המועצה בשנת העבודה ,2016
ממליצה הוועדה להגדיל את התקציב לשנה זו .גבי יגיש לשלמה ברק
יו"ר ועדת הכספים של המועצה ,הצעה לתקציב לשנת .2016
 .8ייצוג המועצה – הוועדה ממליצה ,שעמיר ריטוב ראש המועצה ,ייצג את
המועצה בכל ההזמנות הרשמיות שיתקבלו מהערים התאומות של
המועצה.

רשם :גבי צפתי

