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לכבוד
ראשי הרשויות המקומיות
שלום רב,

הנדון :הזמנה לאירוח מלא של ראש רשות שותפה/תאומה מחו"ל
בכנס  MUNIWORLDבמסגרת אירועי 18-20.02.2020- MuniExpo
מכתב מנכ"ל מיום  ,20.06.19סימוכין105230 ,

כפי שידוע לכם ,בין התאריכים  18-20בפברואר  ,2020תתקיים ועידת השלטון המקומי השנתית,
לצד כנס ותערוכת מוניאקספו והכנס הבינ"ל– MUNIWORLD ,שמתקיים זו השנה השלישית ודן
בנושאים עירוניים בזירה הבינלאומית.
לכנס זה מוזמנים ראשי רשויות שגרירים וגורמים בכירים רבים מהזירה המוניציפאלית מכל
העולם .בין השאר פנינו גם אליכם להזמין את ראשי הרשויות התאומות שלכם להינות מהתכנים
המעניינים שניצור כפי שהצלחנו כל שנה.
מתוך מחשבה כי מארחי הכנס הם ראשי הרשויות החברות במרכז השלטון המקומי ,ובמסגרת
תקציב הועידה ,אנו מעוניינים לאפשר לכם ,ראשי הרשויות ,לבחור ראש רשות אחד מעיר
תאומה או מעיר "שותפה" אותו תזמינו על חשבון תקציב הוועידה של מרכז השלטון המקומי.
האירוח יכלול ,מימון כרטיס טיסה הלוך ושוב ,לינה ל 3 -לילות באחד מהמלונות המוצעים
באתר הועידה בתל אביב.
האירוח כולל מימון דמי הרישום לועידה ,שירותי הסעות למתחם אקספו ת"א ולבתי המלון,
טרקלין אירוח לאורחי הכנס מהעולם ,סיורים מוניציפאליים בנושאי חדשנות ב 18/2 -וקבלת
פנים בינ"ל ב.19/2 -
נציגות עיר תאומה המעוניינת לשלוח לועידה ,פרט לראש הרשות המקומית ,אדם נוסף ,יהיה
זכאי האורח הנוסף למימון מלא של עלות השהייה והרישום לועידה ללא מימון עלות כרטיס
הטיסה.
באי הכנס ישתתפו במגוון הדיונים השונים במסגרת הכנס ויסיירו בתערוכה באופן חופשי או
בסיורים מודרכים בשפות שונות.
לנוחיותכם מצורף נוסח להזמנה העדכנית בשפה האנגלית.
השתתפות ראשי הערים בכנס הינה בעלת חשיבות להצלחתו ובנוסף יש ביכולתה גם לצקת תוכן
עשיר נוסף למארג הקשרים הבילטראליים בין הרשות המקומית בישראל ובעולם .הודעה על
היענות להזמנה זו תיעשה עד לתאריך ה .15/12/2019 -ביטול הועידה יגרור את ביטול ההזמנה
בהתאמה.
למידע נוסף והנחיות לביצוע ההזמנה יש לפנות אל:
גב' שירי שטיינהרדט סלע -ראש מינהל קשרי חוץ במרכז השלטון המקומי.
טלפון , 03-6844213 :מיילshiris@masham.org.il :
בברכה,
חיים ביבס
ראש עיריית מודיעין מכבים רעות
ויו"ר מרכז השלטון המקומי

העתק:
גב' ליזי דלריצ'ה -ראש מועצה מקומית גני תקווה ,ויו"ר ועדת קשרי חוץ ,מש"מ
מר שלמה דולברג -מנכ"ל ,מרכז השלטון המקומי
מר רם סידיס -משנה למנכ"ל ,מרכז שלטון מקומי
גב' לירון דורון לוי -רמ"ט יו"ר ,מרכז השלטון המקומי
גב' שירי שטיינהרדט סלע -ראש מינהל קשרי חוץ  ,מרכז השלטון המקומי
גב' ענבל טולקציר -מנהלת מוני -אקספו ,מרכז השלטון המקומי

