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תוכן עניינים

תאומות  ערים  מכנס  כתוצאה  אופרטיביים  צעדים  ובקידום  בעשייה  מאמינים  “אנו 
ישראל-צרפת. אין די במילים”

בנובמבר 2009, יזמנו וקידמנו כנס ראשי ערים תאומות בפריס. בהמשך להחלטה 
צרפת  המדינות,  משתי  באחת  שנתיים  מדי  לקיימו  הדיונים,  בסיכום  שהתקבלה 
חיפה  בערים  ההמשך  כנס  את   ,2011 באוקטובר  ב-26-28  מקיימים,  אנו  וישראל, 

ונתניה, במעמד נשיא מדינת ישראל, מר שמעון פרס.

ישראל גאה מאוד על קיומם של כ-60 הסכמי ברית ערים תאומות בין ערים בישראל 
ולהדק את  ביניהן התרופפה עם השנים,  בין אותן רשויות, שהתאומות  נועד לחדש את הקשרים  ובצרפת. הכנס 

הקשרים ושיתופי הפעולה בין אותן ערים בשתי המדינות שקשריהן איתנים ופוריים.

ועמיתיהם הצרפתים,  מושב זה מתקיים, למעשה, כמענה לשאיפתם של מנהיגי הרשויות המקומיות הישראליים 
ולאחר ששאיפה זו אושררה על ידי מר ניקולא סרקוזי, נשיא הרפובליקה הצרפתית, במהלך ביקורו הרשמי האחרון 

בישראל, וכן על ידי מר ברנרד קושנר, שר החוץ הצרפתי הקודם.

כל זאת, במטרה ברורה לחזק את הקשר החזק והיציב בין שני העמים. 

במגמה להגשים יעד זה, איתרנו יחד מספר נושאי ליבה, בעלי אופי אופרטיבי ורלבנטי לרשויות בשתי המדינות: 
תיירות  לסדנת  בנוסף  זאת,  עמים.  בין  לקידום  ככלי  היתר  בין  התיירות”,  בקידום  הערים  ראשי  של  “תפקידם 
מקצועית בהשתתפות מציגים מישראל וסיטונאים מובילים מצרפת. בנוסף, יידונו “אתגרי עיר במאה ה-21”, מינוף 
התרבות והספורט בערים, כגשר בין עמים” ו”הנוער והצעירים של מחר מול הרשות המקומית של היום - אתגרים 

והזדמנויות”.

בכל אחד מהמושבים, ישתתפו הוגי דעות צרפתים וישראלים, בעלי מומחיות וחיוניות לנושאים המועלים, וכן בתום 
המושב, יתנהל דיון אינטראקטיבי עם הקהל במטרה שהנמנים עליו יתרמו למסקנות האופרטיביות שיגובשו בנושא 

הנדון.

ייכללו גם מפגש מאורגן עם בכירי המגזר העסקי, סיורים  בצד האירועים והפעילויות שיתקיימו במסגרת הכנס, 
מודרכים בערים חיפה ונתניה ומגעים עם הערים התאומות בישראל, בהן יתארחו )25-26 באוקטובר( המשלחות 

מצרפת.

ברצוני לברך את כל באי הכנס ולאחל לכולנו עשייה פורייה יחד! 

שלמה בוחבוט
יו”ר מרכז השלטון המקומי הישראלי וראש עיריית מעלות תרשיחא

בברכה
שלמה בוחבוט

המקומי השלטון  מרכז  יו”ר 
ראש עיריית מעלות תרשיחא

דברי ברכה – יו"ר מרכז השלטון המקומי, מר שלמה בוחבוט.............. 3

דברי ברכה - ראש עיריית חיפה - מר יונה יהב.............................................. 4

דברי ברכה- ראש עיריית נתניה, הגב' מרים פיירברג-איכר.................. 5

6-7 ....................................................................................................... עיקרי הכנס ויעדיו

תוכנית הכנס................................................................................................................... 8-9

10 ..................................................................................................................................... סיורים

דברי ראש מינהל קשרי החוץ במרכז השלטון המקומי, 
11-12 ......................................................................................... הגב' רות וסרמן לנדה
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ומישראל כאן  תושבי חיפה גאים לארח את משתתפי כנס ראשי הערים  מצרפת 
בביתנו בחיפה. 

חיפה, שוכנת לחופו של הים התיכון במפרץ טבעי אליה גולשת העיר ממעלה הר 
הכרמל. העיר התברכה בנופים מדהימים, בחופי ים חוליים וארוכים וחורשות עשירות 

בצמחייה ירוקת עד.

העיר חיפה היא המרכז המטרופוליני של הצפון. עיר מודרנית, הנותנת מענה בכל 
תחום, לכל מגוון האוכלוסיות השותפות ליצירת מירקם חיים עשיר ורב תרבותי. 

ביסוס מעמדה של העיר מחייב יצירת היצע של שירותים מטרופולינים איכותיים כתעסוקה, מסחר, אקדמיה, הייטק, 
כנסים ותיירות, שירותי רפואה מתקדמים, אירועי תרבות ובידור, מערכת חינוך איכותי, תיאטרון עירוני ומוזיאונים, 

תזמורת סימפונית, בתי קפה מסעדות ומרכזי קניות.

חיפה היא עיר שבה אין סיסמאות אלא מציאות. עיר שבה מתקיימת כבר למעלה מ – 100 שנה מסורת של חיים 
משותפים, לבני כל העדות והדתות. חיפה היא עיר מעורבת , עיר שבה חיים ותיקים ועולים, דתיים וחילוניים, יהודים 

וערבים. עיר שתושביה יצרו בסיס מוצק של סובלנות, ערבות הדדית ואחדות המטרה. 

העיר מסמלת יותר מכל עיר בישראל ואולי יותר מכל עיר במזרח התיכון כולו את השאיפה לשלום ואת יישומו. אנו 
תושבי חיפה יודעים שכאשר יבוא השלום הוא יהיה על פי “מודל חיפה”, מודל אותו יצרו יחד כל תושבי העיר. לא 
נשכח את משלחות הסולידריות והסיוע של חברינו מהעיר התאומה מרסי, ממחוז לה-בוש-דה-רון, מאזור פרובנס-

ובעת השריפה  ואחרים- במלחמת לבנון השנייה עת הותקפה חיפה בטילים  אלפ-קוט-דזור, הסנט, עיריית פריז 
הגדולה בכרמל. כך נבחנים ידידים. כך באה לידי ביטוי חברות. 

בתקופה זו יש חשיבות רבה לקיום מפגשים בינלאומיים במדינת ישראל, חיפה עיר הסובלנות, היא המקום המתאים 
ולימוד  עיר  מיטבי של  לניהול  באשר  דעות  להחלפת  גם  ינוצלו  אשר  למפגשים שכאלה  אכסניה  ביותר לשמש 

הדדי.

אני מאחל לכל אחד ואחת מכם כי תיהנו משהייתכם בחיפה וכאשר תחזרו לצרפת תהיו שגרירים טובים של חיפה 
, העיר השמחה לארח אתכם. 

מצפה לראותכם בחיפה באוקטובר 2011.

משתתפי כנס יקרים, 

הראשון  חשוב,  כה  בכנס  מארחת  עיר  להיות  ההזדמנות  על  ושמחה  מברכת  אני 
בישראל, המאגד יחדיו עשרות ערים תאומות מצרפת וישראל. קיום הכנס הינו עדות 
לדיאלוג  שיש  המוסף  ולערך  התאומות  הערים  שבין  וההדוקים  הטובים  לקשרים 

וליחסי הגומלין שבין הערים.

לא בכדי נבחרה העיר נתניה שמקיימת שיתופי פעולה פוריים עם תאומותיה בכלל 
ותאומותיה בצרפת בפרט, לארח את כנס הערים התאומות צרפת - ישראל. 

נתניה נחשבת לריביירה הישראלית והיא תופסת מקום מרכזי בליבם של התיירים הרבים מצרפת שפוקדים אותה 
כל השנה ושמרו לה אמונים גם בימים קשים של טרור ופיגועים. התיירים רואים בעיר בית שני, בעיקר לנוכח החיבוק 

החם שמעניקה להם הקהילה הפרנקופונית הגדולה המתגוררת בנתניה.

נתניה מציעה למבקרים רצועת חופים וטיילות מרהיבה  וכן מרכזי קניות, בתי קפה ומסעדות מגוונות, שוק ססגוני, 
גלריות לאמנות, אירועים ופסטיבלים המתקיימים מדי קיץ ופתוחים לקהל הרחב.

איכות הסביבה  וקידום  טיפוח  תוך  ויוזמה,  ומשגשגת המשלבת מחשבה, תכנון  מובילה  איכותית,  עיר  היא  נתניה 
ואיכות חיי התושב והמבקר בה. 

אני מאחלת לכם  ביקור נעים בנתניה ובישראל ובטוחה כי יחסינו החמים ושיתוף הפעולה הפורה ימשיכו להעמיק 
ולקצור פירות עוד שנים רבות.

אני רוצה להודות למרכז השלטון המקומי בישראל ולמקבילו בצרפת, לעיריית חיפה, למשרד התיירות ולכל העושים 
במלאכה  על קידומו של כנס זה.

יונה יהב
ראש העיר חיפה

מרים פיירברג-איכר
ראש העיר נתניה

בידידות, 
יונה יהב

ראש העיר חיפה

שלכם,
מרים פיירברג-איכר

ראש העיר נתניה
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עיקרים ויעדים לכנס ערים תאומות ישראל - צרפתעיקרים ויעדים לכנס ערים תאומות ישראל - צרפת

מרכז השלטון המקומי בישראל, בשיתוף עם איגוד הערים בצרפת, יזם וקידם קיומו של כנס ראשי ערים תאומות 
המדינות-צרפת  משתי  באחת  שנתיים  מדי  לקיימו  בכנס,  שהתקבלה  להחלטה  בהמשך  בפריס.   2009 בנובמבר 
וישראל, מוביל השנה מינהל קשרי החוץ במרכז השלטון המקומי את כנס ההמשך מה-26 עד ל-28 באוקטובר 

2011  בערים חיפה ונתניה. 

הכנס נועד לחדש את הקשרים בין אותן רשויות בישראל ובצרפת, שהתאומות ביניהן התרופפה עם השנים, ולהדק 
את הקשרים ושיתופי הפעולה בין אותן ערים תאומות בשתי המדינות, שקשריהן טובים. ראוי להדגיש, בהקשר זה, 
)Loi de la Décentralisation( מעניק בצרפת לראשי רשויות מקומיות סמכויות  “חוק ביזור השלטון המרכזי”  כי 
שלטוניות ויכולות משמעותיות למינוף תקציבי פעולה. על רקע זה, התפתחו יוזמות צרפתיות משמעותיות לשיתוף 

פעולה בינלאומי וחשוב שהכנס יהווה במה למינוף יוזמות אלו גם בהקשר הישראלי-צרפתי.

במגמה להגשים יעד זה, איתרו שני הצדדים- הישראלי והצרפתי- מספר נושאי ליבה, בעלי אופי אופרטיבי ורלבנטי 
לרשויות בשתי המדינות: “תפקידם של ראשי הערים בקידום התיירות”, בין היתר ככלי לקירוב בין עמים. זאת, בליווי 
סדנת תיירות מקצועית בהשתתפות מציגים מישראל וסיטונאים מובילים מצרפת. בנוסף, יידונו “ניהול ערים בעיתות 
משבר”, “מינוף התרבות והספורט בערים, כגשר נוסף בין עמים” וכן - יתקיים שולחן עגול בנושא “הנוער והצעירים 
של היום מול הרשות של מחר - אתגרים והזדמנויות”. בכל אחד מהמושבים, ישתתפו הוגי דעות צרפתים וישראלים, 
בעלי מומחיות וחיוניות לנושא המדובר, ובחלק מהמושבים גם נבחרי ציבור. בנוסף, במסגרת כל מושב, יתנהל דיון 
אינטראקטיבי עם הקהל, במטרה לשתף את באי הכנס בקביעת המסקנות האופרטיביות שיוסקו בעקבות הדיון 

המרכזי בנושאים השונים. 

הכנס יתקיים במעמד נשיא המדינה, מר שמעון פרס, וישתתפו בו גורמים מדיניים וכלכליים בכירים נוספים.

סיורים  העסקי,  בכירים מהמגזר  עם  גם מפגשים  ייכללו  הכנס,  שיתקיימו במסגרת  והפעילויות  האירועים  בסדר 
באוקטובר(   25-26( יתארחו  בהן  בישראל,  התאומות  מהערים  וטעימות  ונגיעות  ונתניה  חיפה  בערים  מודרכים 

המשלחות מצרפת.

להלן יעדינו המרכזיים:

ביניהן  שהקשר  ומצרפת,  מישראל  תאומות  ערים  של  הקשרים  להידוק  מחודשת  מוטיבציה  יצירת  1 .
התרופף, תוך יציקת תכנים אופרטיביים להמשך השותפות.

חיזוק קשרי העבודה בין ערים תאומות מישראל ומצרפת, שהקשר ביניהן היה ונותר פורה.  2 .

“פעילות שיטתית ורגישה” לזיהוי התאמה בין ערים נוספות בישראל, שיש להן עניין לפתח קשרים עם  3 .
עיר מקבילה בצרפת, תוך ליוויין מראשית הדרך ועד לגיבוש וביסוס הקשרים. 

שיתוף באי הכנס ברעיונות ויוזמות משותפות שכבר קיימות בין ערים מישראל ומצרפת, תוך הצגת  4 .
פרוייקטים משותפים מוצלחים בתחומים שונים, שגובשו ומומשו במהלך השנים. זאת, במטרה שאלה 

יהוו מודלים לחיקוי פוטנציאלי עבור שאר הרשויות.

הידוק הקשר בין העמים- הצרפתי והישראלי. 5 .

ייצוג ישראל בפני באי הכנס מצרפת. זאת, תוך מתן דגש ליזמות, לחדשנות, ולרב תרבויות המאפיינת  6 .
את עריה.

בין  וההיסטורית הקיימת  ולהעמיק את מערכת הקשרים הייחודית  אנו עומדים בפני ההזדמנות והאתגר להרחיב 
צרפת לבין ישראל, ואנו מזמינים אותך להיות שותף בעשייה ברוכה זו.
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תוכנית הכנסתוכנית הכנס

אירוח בילטראלי של הערים בישראל את    09:00-14:00
הערים התאומות שלהן מצרפת  

הגעה למלונות, קבלת חדרים וקליטה ורישום   14:00

סיור פנוראמי, מודרך, בעיר חיפה  15:45-18:00

קבלת פנים רשמית ב"מרכז גסטון דה פר" בחיפה  18:00 
מתחם גסטון דה פר רח' אליהו חכים חיפה 6  

טקס פתיחה רשמי של כנס ערים תאומות   19:00 
ישראל-צרפת, במעמד נשיא המדינה,    

מר שמעון פרס, ובליווי קטעים מוסיקליים    
של ה"ביג בנד", בניצוחו של מר מוטי איינס  

המנחה: מר בועז ביסמוט.  
דברי ברכה של ראש עיריית חיפה, העיר המארחת,  - 

מר יונה יהב.
כבוד נשיא המדינה, מר שמעון פרס. - 

השר לענייני אירופה, חבר הפרלמנט וראש עיריית  - 
 Jean Leonetti אנטיב )העיר התאומה לאילת(, מר

ארוחת בוקר במלונות, עפ"י העדפה.  07:00-08:30 
זמני הסעים יפורסמו בכל מלון, ודיילות   

תסייענה לאורחי הכנס.  
הסעות מהמלונות ל"מרכז גסטון דה פר".  08:30-09:00

מושב מספר 4: "תרבות וספורט כגשר בין העמים":  09:00-11:00
הנחייה כוללת: רות וסרמן לנדה  

מנחה: דוד ויצטום – עיתונאי, הטלוויזיה הישראלית, ערוץ 1  
הצגת הקונספט העיצובי של הכנס, על ידי אמיר הספרי.  09:00-09:05

הצגת המשתתפים  09:05-09:10
משתתפים מהצד הישראלי:  

ראש עיריית ראש העין ויו"ר ועדת קשרי החוץ  - 
במרכז השלטון המקומי, מר משה סיני.

חבר בכיר בעמותת "מפעלות" העוסקת בספורט  - 
כגשר בין העמים, מר גל פלג.

טל ברודי, שחקן הכדורסל האגדי בישראל. - 
משתתפים מהצד הצרפתי:  

, מנהל תחום התרבות בעיריית  - Mr. Olivier Meyer
Seine-Saint-Denis

- Marseille סגן ראש עיריית Daniel Sperling
התנהלות הפאנל  09:10-09:40

דיון אינטראקטיבי עם הקהל  09:40-10:10
סיכום וקריאת הנושאים, המוסכמים על שני   10:10-10:20

הצדדים, לקידום אופרטיבי - במשך השנתיים הקרובות  
ועד לכנס הבא - ע"י המנחה.  

קטע מוסיקלי.  10:20-10:30
טקס נעילה  10:30-10:40

דברי פתיחה של סגן שר החוץ, מר דני איילון,   

ארוחת בוקר במלונות, עפ"י העדפה.  07:00-08:30 
זמני הסעים יפורסמו בכל מלון, ודיילות   

תסייענה לאורחי הכנס.  
הסעות מהמלונות ל"מרכז גסטון דה פר".  08:30-09:00
מושב מספר 1: פאנל תיירות - "תפקיד   09:00-11:00

הרשויות בקידום התיירות":  
בועז ביסמוט ינחה את האירוע בכללותו   

ויקרא לשני המנחים לבמה -    
הגברת Anne-Claire Guadru, מומחית   
לתיירות ממרכז השלטון המקומי בצרפת   

ואלברט בן אבו, מומחה לתיירות ממשרד   
התיירות בישראל  

מנכ"ל משרד התיירות ישא דברי פתיחה.  09:05-09:15
השר לענייני אירופה, חבר הפרלמנט וראש עיריית   09:15-09:20
.Jean Leonetti נטיב )העיר התאומה לאילת(, מר  

הצגת הפאנליסטים  09:20-09:30
מהצד הישראלי  

ראש עיריית אילת, מר מאיר יצחק הלוי - 
ראש עיריית טבריה, מר זוהר עובד - 

מהצד הצרפתי   
Mr. Philippe Soussi - סגן ראש עיריית ניס.

Ms. Anne-Claire Guadro - מומחית לנושא תיירות 
מטעם מרכז השלטון המקומי בצרפת

התנהלות הפאנל  09:30-10:00
דיון אינטראקטיבי עם הקהל, בהנחיית מר בן   10:00-10:30

Guadru אבו והגברת   
בתוך כך, תינתן רשות הדיבור, בין היתר, לגורם    

ישראלי נוסף מהקהל: ראש עיריית חיפה, מר יונה יהב  
סיכום הנושאים, המוסכמים על שני הצדדים,   10:30-10:45

לקידום אופרטיבי - במשך השנתיים הקרובות    
ועד לכנס הבא - ע"י המנחה.  

במקביל למושב התיירות יערך סיור רגלי לבני/  09:00-11:00
בנות הזוג המעוניינים בכך, במושבה הגרמנית   

ובוואדי ניסנס  
הפסקת קפה  11:00-11:30

מושב מספר 2: סדנת תיירות – באדיבות   11:30-13:00
משרד התיירות:  

מיקום הסדנה: מרכז תרבות צרפת, "מרכז   
גסטון דה פר", קומה תחתונה.   

במסגרת הסדנה, תתקיימנה פגישות, שנקבעו מראש,   
במסגרת הרישום, עם מובילי סוכני התיירות מצרפת.  

ובמקביל:
מושב מספר 2: שולחן עגול בנושא:  11:30-13:00 

"הצעירים והנוער של מחר אל מול הרשות   
המקומית של היום: אתגרים והזדמנויות":  
מיקום: מועדון אגודת העיתונאים, "מרכז   

גסטון דה פר" קומה עליונה.   
מנחה: בועז ביסמוט  
הצגת הפאנליסטים:  11:30-11:40

הפאנליסטים הישראלים:  
הדרה רוזנבלום, המפקחת הארצית על מנהיגות  - 

צעירה נבחרת וייצוגית ממשרד החינוך
אורי מלכין, יו"ר עמותת במתנ"ה, המקדמת מנהיגים  - 

ובני נוער הפעילים במועצות תלמידים.
איציק שמולי, יו"ר איגוד הסטודנטים הארצי. - 

איתן מזרחי, מנכ"ל חברת המתנ"סים. - 
הפאנליסטית הצרפתייה:   

, סגנית ראש העיר גרנובל,  - Ms. Helene Vincent
ואמונה על תיק הנוער והצעירים.

התנהלות השולחן העגול  11:40-12:15
דיון אינטראקטיבי בנושא עם הקהל,   12:15-12:45 

בהנחיית מר ביסמוט.  
בתוך כך, תינתן רשות הדיבור, בין היתר,   

לשלושה דוברים צרפתים נוספים מהקהל:  
 - Issy les סגן ראש העיר ,M. Alain Levy

Moulineaux
, יועצת לענייני נוער בעיר  - Chrystelle Claysac

Rochelle
, סגנית ראש העיר ניס ואמונה על  - Ms. Quaknine

ענייני משפט.
סיכום וקריאת הנושאים, המוסכמים על שני   12:50-13:00

הצדדים, לקידום אופרטיבי - במשך השנתיים   

 - הסנאטור וראש עיריית גראס בצרפת, 
Jean-Pierre Leleux מר

סגן נשיא מרכז השלטון המקומי הצרפתי וסגן ראש  - 
Jacques Rocca Serra עיריית מרסיי, מר

יו"ר מרכז השלטון המקומי בישראל וראש עיריית  - 
מעלות תרשיחא, מר שלמה בוחבוט

המנונים - 

הסעות למלון "דן כרמל" לארוחת הגאלה החגיגית  20:30

ארוחת הגאלה החגיגית  21:00
מר בועז ביסמוט מנחה את הארוחה  

דברי ברכה והרמת כוסית ע"י המארח, מר יונה יהב. - 
הרכב מוסיקלי - 

ראש עיריית חולון, מר מוטי ששון, וראש עיריית עירו  - 
התאומה, סורן, מר Christian Dupuy: "50 שנות 

ידידות ממוסדת".
השר לענייני אירופה, חבר הפרלמנט וראש עיריית  - 

 Jean Leonetti אנטיב )העיר התאומה לאילת(, מר

הקרובות ועד לכנס הבא - ע"י המנחה.  
ארוחת צהריים עבור באי הכנס באולם   13:00-14:30

אורנים הסמוך ל"מרכז גסטון דה פר"   
הליכה מלווה בדיילות למקום הארוחה  

יציאה רכובה לנתניה עבור כל אורחי הכנס.  14:30
הגעה לרחבת יד לבנים בשדרות בן גוריון,   15.30

פינת שמחה ארליך, בנתניה  
סיור מודרך בעיר  15:30-17:00

מושב מספר 3: "אתגרי העיר המודרנית   17.15-19.30
במאה ה –21: ממשבר לצמיחה עירונית":  

מיקום: המכללה האקדמית נתניה, רחוב   
האוניברסיטה 1, קרית יצחק רבין, במזרח נתניה.  

מנחה כללית של האירוע: רות וסרמן לנדה,   
ראש מינהל קשרי החוץ במרכז השלטון המקומי  

דברי פתיחה של ראש עיריית נתניה, העיר   17:15-17:30
המארחת, הגברת מרים פיירברג-איכר  

שר התחבורה, מר ישראל כץ  17:30-17:45
המנחה: מר דני שק, לשעבר שגריר ישראל בפריס.  

הצגת משתתפי הפאנל  17:45-17:55
המשתתפים מהצד הישראלי:  

רב טפסר שחר איילון, ניצב כבאות ראשי. - 
מנהל אגף רישוי עסקים ואיכות הסביבה בעיריית  - 

חולון, מר שלמה גיספן.
ראש עיריית תל אביב, מר רון חולדאי. - 

רמי בוסי, ראש יחידת מחוזות ברשות החירום  - 
הלאומית )רח"ל(.

המשתתפים מהצד הצרפתי:  
, ראש עיריית סורן - Mr. Christian Dupuy

, מנהל מחלקת  - M. le Colonel Patrick Beautheac
Alpes-Maritimes שירותי כבאות וסיוע באזור

Ari Brodach, - מנהל המחלקה לפיתוח בר קיימא 
בארגון ה-CNFPT – המרכז הלאומי לשירותי שלטון 

מקומי בצרפת.
התנהלות הפאנל  17:55-18:25

דיון אינטראקטיבי עם הקהל, בהנחיית מר דני שק.  18:25-19:00
בתוך כך, תינתן רשות הדיבור, בין היתר, לעוד גורם   

צרפתי מהקהל:  
, ראש אגף חירום  - Mr. Guilaume Dederen

במשרד הפנים הצרפתי.
סיכום וקריאת הנושאים, המוסכמים על שני   19:00-19:10 

הצדדים, לקידום אופרטיבי - במשך השנתיים   
הקרובות ועד לכנס הבא - ע"י המנחה.  

ארוחת ערב חגיגית   19:15
הנחיית אירוע הארוחה: רות וסרמן לנדה  

קטע אומנותי  
דברי ברכה והרמת כוסית ע"י המארחת וראש עיריית    

העיר נתניה, הגב' מרים פיירברג-איכר  
דברי עו"ד פיליפ סוסי, סגן ראש עיריית ניס,   

העיר התאומה של נתניה.  
דברי ברכה של ד"ר יהודה לנקרי, לשעבר שגריר   

ישראל באו"ם ובצרפת.  
יציאה משוערת של אורחי הכנס,   21:00

באוטובוסים, חזרה לחיפה.   

בנושא "יחסי ישראל-צרפת וחשיבות שיתופי   
פעולה עם-אל-עם".  

חתימה חגיגית על הצהרת כוונות לשותפות   10:40-11:00
בין העיר הצרפתית "אובילייה" וכפר יונה, כמו   
גם בין העיר הצרפתית "ויל דה טראוה" )עיר   

הולדתו של רש"י( והעיר לוד )המכונה "המשנה   
לירושלים"(.  

חבר הכנסת ויו"ר אגודת הידידות ישראל -  11:00-11:05
צרפת בכנסת, מר דניאל בן סימון.  

דברי נעילה של יושב הראש של מרכז   11:05-11:15
השלטון המקומי ויוזם הכנס, מר שלמה בוחבוט.   

חתימה חגיגית של יו"ר מרכז השלטון המקומי,   11:15-11:35
 ,Creiteil מר שלמה בוחבוט, וסגן ראש עיריית  

מר אריק טולדנו, על כל הנושאים האופרטיביים   
שסוכמו בכל אחד מהפאנלים )תיירות, נוער   

וצעירים, התמודדות עיר במאה ה-21, ותרבות   
וספורט(.  

סחר אמון, בת ה-20, מדיר אל-אסד, ודניאל   11:35-11:45
בורדיזיאני בן ה-18, מרמת גן, מאמנים לשינוי   

חברתי: "ספורט כגשר בין העמים".  
דברי נעילה מאת המארח, וראש עיריית חיפה,   11:45-11:55

מר יונה יהב.  
יו"ר ועדת החוץ והביטחון, חבר הכנסת )רא"ל   11:55-12:05 

במילואים(, מר שאול מופז.  
המנונים  12:05-12:10

ארוחת צהריים לבאי הכנס ב"מרכז גסטון דה פר".  
סיורים )ראה פירוט בהמשך(  

יום רביעי 26 באוקטובר

יום חמישי 27 באוקטובר

יום שישי 28 באוקטובר
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שנוסדה  רווח,  מטרות  ללא  עמותה  הוא  בישראל  המקומי  השלטון  מרכז 
ב-1938 ומייצגת את כלל הרשויות המקומיות במדינת ישראל, למעלה מ-200 

במספרן. 

מדובר, למעשה, באירגון המייצג את האינטרסים של הרשויות המקומיות בפני 
המקומי  השלטון  מרכז  ומעסיקים.  שלישי  מגזר  ארגונים,  המרכזי,  השלטון 
מעניק שירותים לרשויות המקומיות הערביות,הדרוזיות, הצ'רקסיות, הבדואיות 

היהודיות והמעורבות, מהצפון ועד הדרום.

ישראל  מדינת  תושבי  כלל  את  להעצים  הפריבילגיה,  כן,  אם  בידינו,  ניתנה 
במגוון הערים שבה.

מינהל קשרי החוץ במרכז מבקש למנף את הפעילות החשובה בה עוסקת כל 
רשות באמצעות "ארגז הכלים" הקרוי הזירה הבינלאומית. בראש ובראשונה, 
עומדת לנגד עינינו החשיבות של קידום פרוייקטים בתחום החינוך, התרבות, 
קיימים  הללו  מהנושאים  אחד  בכל  ועוד.  הסביבה  איכות  הדיור,  התשתיות, 
מאגרי ידע עצומים ברחבי העולם, מהם יכולות הרשויות בישראל ללמוד וכן- 
וניסיון  רב  ידע  גלום  בישראל   השונות  ברשויות  הרלבנטיים  הגורמים  בקרב 

בנושאים השונים שיש בהם כדי לסייע גם לגורמים בזירה הבינלאומית.

את  לרתום  מבקש  המקומי  השלטון  במרכז  החוץ  קשרי  מינהל  מזו,  יתרה 
הרשויות, והעומדים בראשן, במטרה לקדם שותפויות עם גורמים באזור עמם 
למשל  כך,  עם-אל-עם.  בנוסח  שותפויות  לקדם  יכול  אינו  המרכזי  השלטון 
הקים השנה מינהל קשרי החוץ פורום של ראשי ערים ישראלים, בראשות ראש 
עיריית ראשון לציון, מר דב צור, לעידוד שיתופי פעולה מעשיים עם ראשי ערים 
ובשיתוף מרכז השלטון המקומי  פלסטיניות. העבודה בנושא נעשית בתיאום 
הפלסטיני, הזרוע של האו"ם לפיתוח וממשלת הולנד, וכמובן בברכת ובידיעת 
גורמי צה"ל הרלבנטיים וכן משרד החוץ הישראלי. כמו כן, קיים שיתוף פעולה 
עם ראשי ערים תורכים. במהלך יוני השנה, יצאה משלחת ראשי ערים בראשות 
יו"ר ועדת קשרי החוץ במרכז השלטון המקומי, וראש עיריית ראש העין, מר 
משה סיני, לתורכיה ונחתם בסופה מזכר הבנות לשיתופי פעולה אופרטיביים  
במספר נושאים- תיירות, תרבות, העצמת נשים יזמיות ועוד בין העם התורכי 
יושקו  השנה,  יותר  מאוחר  הצדדים.  משני  הערים  ראשי  ובהובלת  והישראלי, 
המשרד  עם  פעולה  בשיתוף  היתר,  בין  זה,  בהקשר  המעשיים  הפרוייקטים 

הישראלי לשיתוף פעולה אזורי.

ופוריים  מעשיים  פעולה  שיתופי  לקידום  החוץ  קשרי  מינהל  פועל  במקביל, 
עם גורמים רבים באירופה הקלאסית- בתוך כך, הושם השנה דגש על ספרד, 
גרמניה וצרפת. בספרד, מנהיגים מקומיים צעירים שנבחרו על ידי ראשי ערים 
מרכזיות באזור מדריד ומישראל מקדמים, תוך הנחייה מקצועית, פרוייקטים 
הדדי  לימוד  תוך  זאת,  ובספרד.  בישראל  השונות  בערים  ערכיים-חברתיים 
האחד מהשני. בשיתוף פעולה עם עמותת "ריאל מדריד", אף יקודמו- בהובלת 

סיור בני/בנות זוג – 27.10.2011

סיור רגלי במושבה הגרמנית ובוואדי ניסנאס

סיור רגלי במושבה הגרמנית בעקבות הטמפלרים ומשם דרך הסמטאות לוואדי 
ניסנאס – השכונה הנוצרית – מוסלמית שם מתמקדים בנושא של דתות, דו 

קיום ואופייה המיוחד של השכונה.  

סיורים חד יומיים )אופציונליים( לכלל משתתפי הכנס – יום שבת 29.10.2011

ירושלים של זהב )ישן וחדש(

ונצעד  העתיקה  לעיר  ניכנס  העיר.  על  פנורמית  לתצפית  הזיתים  להר  ניסע 
שלאחרונה  הרומי,  הרחוב   – לקרדו  בדרכנו  והיהודי  הארמני  הרובעים  דרך 
שוחזר ונחפר. נבקר בכותל המערבי ונמשיך בדרכינו לרובע הנוצרי. נצעד דרך 
ונבקר בכנסיית הקבר. נבקר בקבר המלך דוד, חדר הסעודה  הויה דולורוזה 
החדשה,  העיר  לעבר  פעמינו  נשים  מכן,  לאחר  הדורמיטיון.  ומנזר  האחרונה 

נבצע תצפית על כנסת ישראל. 

אתרים תנ”כיים נבחרים בצפון הארץ

)נצרת, טבריה, גליל תחתון וכפר נחום(

נטייל בנוף הייחודי של הגליל התחתון. נבקר בנצרת - העיר בה העביר ישו את 
שנות ילדותו. נבקר בכנסיית הבשורה וכנסיית יוסף הקדוש. נמשיך, לטבריה-עיר 
נופש יפה. ניסע לאורכה של הכינרת בדרכינו לבקר בכפר נחום וחורבות בית 
הכנסת העתיק היכן שישו לימד. משם נתקדם לעבר טבחה, האתר בו התרחש 
“נס הלחם והדגים”, הנמצא למרגלות הרי הגולן. נמשיך משם לירדנית-אתר 
ההטבלה המפורסם והנקודה בה נהר הירדן נפרד מהכנרת בדרכו לים המלח. 

טיול לים המלח

נסיעה לים המלח, המקום הנמוך בעולם כ-400 מטר מתחת לפני הים. נתחיל 
בביקור במצדה - יותר מאשר ביקור באתר ארכיאולוגי. נפילת מצדה בשנת 
73 לספירה מציין את סיום תקופת העצמאות של היהודים בארץ ישראל. משם 
נרד לנווה המדבר בקיבוץ עין-גדי )הסבר על הקיבוץ וההוויה הקיבוצית( לא 
רחוק משם נבקר במערות קומראן – בהן נמצאו המגילות הגנוזות אותן ניתן 

לראות בחלק מיוחד של מוזיאון ישראל.

"עם הפנים אל החוץ"סיורים
מאת רות וסרמן לנדה
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מאחלת לכולנו כנס פורה ושותפות מוצלחת בהווה ובעתיד,
בברכה 

רות וסרמן לנדה
ראש מינהל קשרי החוץ 

מרכז השלטון המקומי

מינהל קשרי החוץ- הדרכות מעשיות בתחום הכדורגל עבור נערים ונערות ברחבי הארץ. זאת, על טהרת הקבוצה 
האגדית הספרדית, "ריאל מדריד" ובהנחייתה המקצועית. 

השנה אף חוו בני נוער משלוש ערים ישראליות, לצד ראשי הערים שלהם, חוויה לימודית מעשית בתחום העצמת 
מההתנסות-  יוצא  כפועל  לקדם-  הנוער  בני  מתבקשים  החינוך,  משרד  עם  בשיתוף  בגרמניה.  צעירה  מנהיגות 

פרוייקטים ערכיים בעריהם. זאת, לטובת בני הנוער והאוכלוסיה הצעירה בשלוש ערים אלו.

מאחר וצרפת היא אחת המדינות המרכזיות באירופה המהווה דוגמא ומופת בתחום התיירות, התרבות ועוד, חשוב 
היה לנו לתת במה גם לשיתופי הפעולה הפוריים המתקיימים בין המדינות ברמה המוניציפאלית. קיימות למעלה 
מ-50 תאומויות בין ערים ישראליות וצרפתיות, ביניהן כאלו שיחסיהן קרובים ופוריים ואחרות שהקשר ביניהן התרופף 

עם השנים. 

חשיבות קיום הכנס הנוכחי, במעמד כבוד נשיא המדינה, מר שמעון פרס ומכובדים רבים מצרפת ומישראל, הנו 
ההמחשה הטובה ביותר לחוסן היחסים האופרטיביים שבין הערים בצרפת ובישראל. הדיונים בתחומי התיירות, נוער 
וצעירים, תרבות וספורט, והתמודדות ערים בעיתות משבר, מהווים אכסניה נאותה לקביעת נושאים אופרטיביים 
במהלך  יקודמו  מושב  כל  בתום  הצדדים  שני  יחליטו  עליהם  נושאים  אותם  בלבד.  לדיאלוג  נועדו  ולא  ליישום, 

השנתיים הקרובות עד לקיומו של כנס דומה נוסף בצרפת ויהוו אות להצלחת המפגש הנוכחי.

Tous mes vœux pour des Assises fructueuses et une vaste coopération présente et future,
Ruth Wasserman Lande
Directrice de Relations internationales
ULAI

maires de grandes villes de la région de Madrid, avec des jeunes dirigeants israéliens, œuvrent en vue de 
promouvoir des projets sociaux à valeur ajoutée, dans les villes des deux pays et ce, dans un apprentissage 
mutuel. Grâce à la coopération avec l’Association Real Madrid, et à l’initiative de la Direction des relations 
extérieures, des stages de football pour des jeunes israéliens sont prévus. Ces stages seront dispensés 
sous la direction professionnelle de la légendaire équipe de football.

Cette année, des jeunes de trois villes d’Israël, avec leurs maires, ont participé à un stage pour jeunes 
leaders en Allemagne. En coopération avec le Ministère de l’Éducation, les jeunes ont ensuite dû 
promouvoir des projets de valeur destinés aux jeunes dans leurs villes respectives.

La France étant l’un des principaux pays d’Europe et constituant un exemple hors pair dans le domaine 
du tourisme, de la culture et autres, nous accordons une valeur toute particulière aux coopérations 
fructueuses entre nos deux pays au niveau municipal. Il existe entre ces deux pays plus de 50 jumelages, 
certains étant très actifs, d’autres moins. 

L’importance des Assises, en présence du Président de l’État, M. Shimon Pérès et de nombreuses autres 
personnalités de France et d’Israël, est la meilleure illustration de la solidité des relations opérationnelles 
entre les villes de France et d’Israël. Les débats dans le domaine du tourisme, de la jeunesse, de la 
culture et des sports, ainsi que sur le thème des villes face à diverses crises, constituent des occasions 
de dialogue, certes, mais aussi un véritable point de départ pour entreprendre des actions sur le terrain. 
Au terme de chaque session, les deux parties décideront des thèmes à promouvoir au cours des deux 
prochaines années, jusqu’aux Assises suivantes, en France. Ces thèmes, traduits sur le terrain, seront le 
véritable succès des présentes Assises. 

Tournés vers l’extérieur "עם הפנים אל החוץ"
מאת רות וסרמן לנדה
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Excursion conjoints / conjointes - 27.10.2011

Visite des quartiers de la Colonie Allemande et du Wadi Nisnas
Une promenade à pied dans le quartier de la Colonie Allemande sur les 
pas des Templiers, puis à travers les ruelles du Wadi Nisnas. Nous nous 
attarderons sur les aspects de la rencontre entre les religions et de la 
coexistence qui donnent son caractère particulier à ce quartier à la fois 
chrétien et musulman. La visite dure deux heures.

Visites d’une journée (en option) pour tous les participants - 29.10.2011

Jérusalem d’or
Nous voyagerons jusqu’au Mt des Oliviers où un point d’observation 
permet de contempler toute la ville. Nous passerons par la Vieille Ville et 
visiterons le quartier arménien et le quartier juif afin de nous rendre au 
Cardo : la voie romaine, qui, récemment, a été restaurée et a fait l’objet de 
fouilles archéologiques. Nous visiterons le Mur occidental et poursuivrons 
notre chemin vers le quartier chrétien. Nous emprunterons la Via Dolorosa 
et visiterons le Saint-Sépulcre. Nous visiterons le tombeau du roi David, 
la salle de la Cène et l’abbaye de la Dormition. Puis, nous nous dirigerons 
vers la nouvelle ville et vers un point d’observation pour admirer la Knesset 
d’Israël. A la fin de l’excursion, nous retournerons à l’hôtel.

Sites bibliques choisis dans le nord d’Israël
(Nazareth, Tibériade, Basse Galilée et Capharnaüm)
Nous profiterons d’une journée particulièrement agréable tout en flânant 
dans le paysage unique de la Basse Galilée. Nous partirons de Tel-Aviv, via 
la route côtière, en direction de Nazareth - la ville où Jésus a passé son 
enfance. Nous visiterons l’église de l’Annonciation et l’église St-Joseph. 
Nous continuerons via Kana en direction de Tibériade, la magnifique 
station balnéaire. Nous longerons le lac du Kinnereth pour aller visiter 
Capharnaüm et les ruines de l’ancienne synagogue dans laquelle Jésus a 
enseigné. De là, nous nous dirigerons vers Tab’ha, le site où se produisit le 
«miracle des pains et des poissons», situé au pied du plateau du Golan. Puis, 
nous poursuivrons notre excursion vers Yardenit : site du célèbre baptême 
et le point où le fleuve du Jourdain se sépare du lac de Tibériade pour aller 
se jeter dans la mer Morte. C’est là que s’achèvera notre excursion et nous 
entamerons le chemin du retour vers notre point de départ.

Excursion vers la mer Morte
Voyage vers la mer Morte, située à 400 mètres  en dessous du niveau 
de la mer. Nous commencerons par une visite de Massada, laquelle est 
plus qu’une simple visite archéologique. La chute de Massada en 73 de 
notre ère marque la fin de l’indépendance des Juifs en Terre d’Israël. De là, 
nous descendrons vers l’oasis du kibboutz Ein-Guedi (visite accompagnée 
d’explications concernant le kibboutz et la vie du kibboutz). A proximité, 
nous visiterons les grottes de Qumran, dans lesquelles ont été trouvés des 
rouleaux cachés qu’il est possible d’admirer dans une aile particulière du 
Musée d’Israël. Nous conclurons par une agréable baignade en flottant sur 
la mer Morte (si la météo le permet).

Excursions

ULAI, l’Union des collectivités locales israéliennes est une association à 
but non lucratif, fondée en 1938 qui représente toutes les collectivités 
locales d’Israël, soit plus de 200.

Il s’agit en fait d’une organisation qui représente les intérêts des 
collectivités face au gouvernement, aux organisations, au troisième 
secteur et aux employeurs et qui offre des services aux municipalités 
arabes, druzes, tcherkesses, bédouines, juives et mixtes, du nord au 
sud du pays, ainsi que dans les localités à population ultra-orthodoxe 
ou laïque, tant dans le centre que dans  la périphérie. Nous avons donc 
le privilège de fournir des services et d’autonomiser l’ensemble de la 
population israélienne, toutes villes confondues.

La Direction des Relations internationales d’ULAI est désireuse 
d’accroître les importantes activités de l’Union grâce à des outils 
spécifiques, ceux de la scène internationale. Ce qui prime avant tout, c’est 
l’avancement des projets dans le domaine de l’éducation, de la culture, 
des infrastructures, du logement, de la qualité de l’environnement 
et autres. Pour chacun de ces domaines, il existe dans le monde 
d’immenses bases de données desquelles les collectivités en Israël 
peuvent s’instruire. De même, de nombreuses institutions en Israël 
possèdent des connaissances et une expérience dans divers domaines 
; elles peuvent en faire bénéficier leurs partenaires internationaux.

En outre, la Direction des Relations internationales d’ULAI tient à 
mobiliser les diverses collectivités et leurs dirigeants, en vue de 
promouvoir la coopération entre les divers protagonistes de la région 
avec lesquels le gouvernement ne peut avoir des relations directes. La 
Direction a par exemple créé cette année un forum de maires israéliens, 
sous la direction du Maire de Richon-le-Tsion, M. Dov Tzur, pour la 
promotion des coopérations sur le terrain avec des maires palestiniens. 
Le travail se fait sous la coordination et en coopération avec l’Union des 
collectivités locales palestiniennes, le Programme de développement 
de l’Onu et le gouvernement néerlandais ainsi, bien entendu, qu’avec 
la bénédiction des autorités militaires israéliennes concernées et le 
Ministère israélien des Affaires étrangères. Une coopération avec les 
maires de Turquie a également été mise en place. Au cours du mois de 
juin, une délégation de maires s’est rendue en Turquie sous la direction 
du Président de la commission des relations internationales d’ULAI 
et maire de Rosh Aayin, M. Moshé Sinaï, et a signé un mémorandum 
de coopération opérationnelle dans un certain nombre de domaines 
(tourisme, culture, autonomisation féminine, entreprenariat, etc.) entre 
les deux peuples. Des maires des deux pays ont soutenu cette initiative.  
Cette année, une partie de ces projets seront lancés, notamment en 
coopération avec le Bureau israélien de la coopération régionale.

En parallèle, la Direction des Relations internationales d’ULAI œuvre 
afin de promouvoir la coopération sur le terrain avec l’Europe classique. 
Cette année, ce sont l’Allemagne, l’Espagne, la France qui ont été 
privilégiées. En Espagne, de jeunes dirigeants sélectionnés par des 
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Programme du congrès Programme du congrès

Mercredi 26 octobre 2011
9h-14h Réception offerte par les villes israéliennes à
 leurs villes jumelées respectives.
14h Arrivée à l'hôtel choisi par les participants, 
 check in et inscription aux Assises 
15h45-18h Visite panoramique guidée de la ville de Haïfa
18h Cocktail officiel au Centre Gaston Defferre à 
 Haïfa : Présentations, rafraîchissements et der
 nières inscriptions.
19h Ouverture des Assises de la Coopération 
 Décentralisée France/Israël en la présence du 
 Président de l’État, M. Shimon Péres ; intermède 
 musical: Big Band, sous la direction de Motty Eines

Allocation de bienvenue de M. Yona Yahav, Maire  -
de la ville hôte, Haïfa 
M. Shimon Pérès, Président de l'État d'Israël  -
M. Jean Leonetti, Ministre aupres du Ministre  -
d’Etat, Ministre des Affaires etrangeres et 
europennes, charge des affaires europeennes, 
Depute-Maire d’Antibes.

M. Jean-Pierre Leleux, Sénateur-Maire de Grasse -
M. Jacques Rocca Serra, adjoint au maire de  -
Marseille et Vice-président de Cités Unies France
M. Bohbot, Président d’ULAI et Maire de Maalot  -
Tarchiha
Hymnes nationaux -

20h30 Départ de la navette pour l’hôtel Dan Carmel pour 
 le dîner de gala
21h Dîner de gala
 Modérateur : Boaz Bismuth, journaliste

Allocution de bienvenue, M. Yoha Yahav -
Intermède musical -
M. Moti Sasson et M. Christian Dupuy,  -
respectivement Maire de Holon, et Maire de 
Suresnes, villes jumelées: "50 ans d’une amitié 
bien établie"
Jean Leonetti, Ministre auprès du Ministre  -
d'Etat, Ministre des Affaires étrangères et 
europénnes, chargé des Affaires européennes, 
Député-Maire d'Antibes

 Jeudi 27 octobre 2011
7h30-8h30 Petit-déjeuner à l'hôtel 
 L’horaire des départs sera affiché dans chaque 
 hôtel, des hôtesses seront là pour assister les 
 participants.
8h30-9h Trajet à destination du Centre Gaston Defferre
9h-11h Table ronde n°1 - Tourisme
 "Le rôle des collectivités locales pour la 
 promotion du tourisme":
 Modérateur : Boaz Bismuth, journaliste
 Il invitera les deux modérateurs Mme Anne-Claire 
 Gaudru, spécialiste du tourisme au sein de Cités 
 Unies France et M. Albert Ben Abbou, du 
 Ministère israélien du Tourisme à prendre place.
9h05-9h15 Allocution d’ouverture du Directeur général du 
 Ministère israélien du Tourisme
9h15-9h25 Présentation des panelistes
 Pour Israël:

M. Méïr Itshak Halévy, Maire d’Eilat -
M. Zohar Oved, Maire de Tibériade -

 Pour la France :
M. Philippe Soussi, adjoint au maire de Nice -
Mme Anne-Claire Gaudru, spécialiste du tourisme  -
au sein de Cités Unies 

9h25-10h Débats
10h-10h30 Intervention des autres participants  
 M. Yona Yahav, Maire de Haïfa
10h30-10h45 Modérateur : Conclusions et recommandations 
 opérationnelles pour les deux prochaines 
 années, jusqu’aux prochaines Assises.
9h-11h Parallèlement à cette table ronde, pour les 
 conjoints des participants, promenade à pied 
 sur les traces des Templiers dans la Colonie 
 allemande, puis visite du quartier chrétien et 
 musulman de Wadi Nisnas.
11h-11h30 Pause-café

11h30-13h Table ronde n°2 – Atelier Tourisme – sous le 
 parrainage du Ministère du Tourisme: 
 Lieu : Centre culturel français Gaston Defferre, 
 niveau inférieur
 Rencontres avec les grands tours opérateurs 
 français Sur rendez-vous convenus à l'avance
 Parallèlement, 
11h30-13h Table ronde n°2 – 
 "La génération de demain face à la collectivité 
	 locale	d'aujourd'hui	:	défis	et	opportunités"
 Lieu : Club de l’Association des Journalistes, 
 Centre culturel français Gaston Defferre, niveau 
 supérieur
 Modérateur : Boaz Bismuth
11h30-11h40 Présentation des panelistes
 Pour Israël: 

Hadara Rosenblum, inspectrice nationale, "Un jeune  -
leadership de qualité", Ministère de l’Education
Uri Malchin, Président de l’Association Bematana,  -
pour la promotion des jeunes leaders actifs au 
sein des Conseils d’élèves
Itsik Shmouli, Président de l’Union nationale   -
des Étudiants
Eitan Mizrahi, Directeur général des MJC -

 Pour la France: 
Mme Hélène Vincent, adjoint au maire de  -
Grenoble, chargée de la Jeunesse.

11h40-12h15 Débats
12h15-12h45 Dialogue avec le public. Intervention de trois 
 autres participants français:

M. Alain Lévy, adjoint au maire d’Issy-les- -
Moulineaux
Mme Christelle Claysac, conseillère chargée de  -
l’Enfance et de la Jeunese, La Rochelle 
Mme Martine OUAKNINE, adjoint au maire,  -
chargée des Affaires juridiques, Nice

12h50-13h Modérateur: Conclusions et recommandations 

 opérationnelles pour les deux prochaines 
 années, jusqu’aux prochaines Assises.  
13h-14h Déjeuner dans la salle Oranim, près du Centre 
 Gaston Defferre
 Trajet à pied, accompagné par des hôtesses
14h30 Départ pour la ville de Netanya 
15h30 Arrivée à l’esplanade Yad Lebanim, à l’angle de 
 l’avenue Ben Gourion et de la rue Simha Erlich
15h30-17h Visite guidée de la ville 
17h15-19h30 Table ronde n°3 -	"Défis	de	la	ville	moderne	au	
 21ème siècle : de la crise à la croissance urbaine"
 Lieu : Collège universitaire de Netanya, 1 rue de 
 l’Université, Kyriat Itshak Rabin, Netanya Ouest
 Modératrice : Ruth Wasserman–Lande, directrice 
 des relations internationales, ULAI
17h15-17h30 Allocution de bienvenue de Mme Myriam 
 Feyerberg-Ikar, Maire de la ville hôte de Netanya 
17h30-17h45 M. Israël Katz, Ministre des Transports
 Modérateur : M. Dany Shek, ancien 
 ambassadeur d’Israël en France
17h45-18h55 Présentation des panelistes
 Pour Israël:

M. Shahar Ayalon, commandant général des  -
Sapeurs-Pompiers
M. Shlomo Gispan, directeur de la Section  -
Patentes et Environnement
M. Ron Huldaï, Maire de Tel Aviv -

Rami Boussi, Charge des relations avec les  -
collectivites aupres des Autorites Nationales de 
la Gestion des Urgences

 Pour la France : 
M. Christian Dupuy, adjoint au maire de Suresnes -
M. Ari Brodach, directeur du développement  -
durable du CNFPT
M. le Colonel Patrick Beautheac, Directeur  -
Département SDIS 06- Service d’Incendie et de 
Secours des Alpes-Maritimes

17h55-18h25 Débats
18h25-19h Dialogue avec le public. Intervention d’un autre 
 participant français :

M. Guillaume Dederen, Sous-préfet, chef du  -
bureau d’expertise résilience aux risques au 
Ministère de l’Intérieur

19h-19h10 Modérateur: Conclusions et recommandations 
 opérationnelles pour les deux prochaines 
 années, jusqu’aux prochaines Assises
19h15 Dîner de gala
 Modératrice: Ruth Wasserman-Lande
 Intermède artistique
 allocution de bienvenue  
 Mme Myriam Feirberg-Ikar
 M. Philippe Soussi, adjoint au maire de Nice,  
 ville jumelée à Netanya
 Allocution du Docteur Yahuda Lancry, Ancien  
 Ambassadeur d’Israel a l’ONU et en France
21h Départ pour Haïfa, retour dans les hôtels 

 Vendredi 28 octobre 2011
7h30-8h30 Petit-déjeuner à l'hôtel 
 L’horaire des départs sera affiché dans chaque 
 hôtel, des hôtesses seront là pour assister les 
 participants.
8h-8h45 Départ pour le Centre Gaston Defferre 
9h-11h Table ronde n°4 - "Culture et Sport: des ponts 
 entre les peuples"
 Modératrice: Ruth Wasserman-Lande
 Moderateur: M. David Vitztom, Journaliste a la  
 Premiere Chaine de Television Israelienne
9h-9h05 Présentation du concept design des Assises par 
 Amir Assfari.
9h05-9h10 Présentation des participants
 Pour Israël:

M. Moshe Sinaï, Maire de Rosh Aayin et  -
Président de la Commission des relations 
internationales à ULAI.
M. Gal Peleg, Association Mifalot pour la promotion  -
du sport en tant que pont entre les peuples
M. Tal Brodi, légendaire joueur de basket israélien -

 Pour la France:
M. Olivier Meyer, archeologue, chef du service  -
patrimoine culturel, Seine Saint Denis 
M. Daniel Sperling, adjoint au maire de Marseille -

9h10-9h40 Débats
9h40-10h10 Dialogue avec le public. 
10h10-10h20 Modérateur : Conclusions et recommandations 
 opérationnelles pour les deux prochaines 
 années, jusqu’aux prochaines Assises
10h20-10h30 Intermède musical
10h30-10h40 Allocution de M. Dany Ayalon, Ministre adjoint 

 des Affaires étrangères: "Les relations franco-
 israéliennes et la coopération entre les peuples"
10h40-11h Signature d’une déclaration d’intention pour 
 une coopération entre la ville française 
 d’Aubervilliers et Kfar Yona, ainsi qu’entre la 
 ville de Troyes (lieu de naissance de Rachi) et la 
 ville de Lod (appelée "la Deuxième Jérusalem")
11h-11h05 M. Daniel Bensimon, député et Président de 
 l’Association des Amitiés Israël-France à la Knesset.
11h05-11h15 Allocution de clôture de M. Shlomo Bohbot, 
 Président d’ULAI
11h15-11h35 Ratification par M. Shlomo Bohbot, Président 
 d’ULAI et M. Eric Tolédano, adjoint au maire de 
 Créteil, d’une déclaration commune opérationnelle 
 en fonction des thèmes convenus dans chacune 
 des sessions (Tourisme, Jeunesse, La ville au 
 XXIème siècle, Culture et sport).
11h35-11h45 Sahar Amoun, 20 ans, du village de Dir-el-
 Assad, et Daniel Bordisiani, 18 ans, de la ville de 
 Ramat Gan, coachs de changement social : "Le 
 sport comme pont entre les peuples".
11h45-11h55 Allocution de clôture de M. Yona Yahav, Maire de 
 la ville hôte de Haïfa.
11:55-12:05 Président de La Commission des Affaires  
 Étrangères & de la Défense, Membre de la  
 Knesset (Lt. Général de Réserves) Shaul Mofaz
12h05-12h10 Hymnes nationaux
 Déjeuner au Centre Gaston Defferre
 Excursions
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Principes et objectifs des Assises de la 
Coopération Décentralisée France/Israël 
(Congrès des villes jumelles)

Principes et objectifs des Assises de la 
Coopération Décentralisée France/Israël 
(Congrès des villes jumelles)

L’Union des collectivités locales israéliennes, en coopération avec l’Association Cités Unies France, a 
initié et promu la tenue des Assises de la Coopération Décentralisée Israël/France (congrès des villes 
jumelles) en Novembre 2009, à Paris. 

Suite à la résolution adoptée lors de ces Assises, il a été convenu que cette conférence se renouvellerait  
tous les deux ans en alternance dans l’un des deux Etats - Israël et la France. C’est ainsi que le département 
des Relations Extérieures de l’Union des Collectivités Locales Israéliennes organise cette année les 
prochaines Assises, du 26 au 28 octobre 2011, à Haïfa et à Netanya.

Les Assises visent à renouveler les échanges entre les collectivités locales israéliennes et françaises, 
dont les liens de jumelage se seraient affaiblis au fil des années, et à renforcer et élargir la coopération 
entre les collectivités dont le jumelage demeure actif et dynamique.

Il convient de préciser que la loi de décentralisation du gouvernement français (Loi de Décentralisation) 
confère aux dirigeants des collectivités locales françaises l’autorité et le pouvoir de lever des fonds 
opérationnels destinés à la coopération décentralisée.

Dans ce contexte, des initiatives françaises  significatives se sont développées et multipliés sur la scène 
de la coopération internationale et les prochaines Assises de la Coopération Décentralisée France/
Israël sont une opportunité exemplaire pour que ces initiatives soient étendues à l’axe franco-israélien et 
viennent alimenter la coopération franco-israélienne.

Afin de réaliser cet objectif, les partenaires Israeliens et français ont recensé des sujets d’intérêt commun 
pouvant faire l’objet de projets opérationnels communs aux collectivités locales des deux pays qui feront 
l’objet des tables rondes et ateliers : 

"Le rôle des maires dans la promotion du tourisme : le tourisme facteur de rapprochement  •	
 entre les peuples" Cette table ronde sera accompagnée d'un atelier touristique avec la  
 participation de représentants israéliens et de voyagistes réputés français.

Les sujets •	 "Gestion des Villes en cas de crise", "Culture et sport : des passerelles entre les  
 peuples " ainsi que "La Jeunesse et les Jeunes d'aujourd'hui face à la collectivité de demain- 
 Défis et opportunités" feront aussi l’objet de débats. 

Des experts professionnels et specializes français et israéliens participeront aux tables rondes ainsi pour 
certaines d’entre elles, des élus locaux. Ces tables rondes seront suivies d’un dialogue interactif avec le 
public avec que objectif d’associer les visiteurs aux observations et conclusions qui suivront et valideront 
le débat principal.

Les Assises se dérouleront en présence de M. Shimon Peres, Président de l’Etat d’Israël et de diverses 
personnalités politiques et économiques.

En sus des manifestations et des débats inhérents aux Assises, sont prévues des rencontres avec de hauts 
fonctionnaires du secteur des affaires, des visites guidées de la ville de Haïfa et Netanya et des visites/
approches des villes jumelles qui accueilleront, du 25 au 26 octobre, les délégations des collectivités 
locales françaises auxquelles elles sont jumelées.

Objectifs des Assises:

Présentation de modèles systématiques et efficaces aux collectivités locales françaises 1. 
et israéliennes dont les liens de jumelage se seraient affaiblis au fil des années.  
Régénérer la motivation dans le but de renforcer les liens des villes jumelées dont la 
coopération se serait relâchée tout en infusant des contenus opérationnels permettant 
d’assurer la perpétuation des échanges.

Consolidation des liens et des perspectives opérationnelles entre les collectivités locales 2. 
françaises et israéliennes dont le jumelage demeure dynamique et productif. 

Identification des autres villes israéliennes qui sont désireuses de développer des liens avec 3. 
une collectivité locale française aux caractéristiques similaires  et suivi du processus depuis 
la prise de contact et ce jusqu’à la planification et l’établissement des relations. 

Associer les visiteurs aux idées et aux initiatives communes qui existent entre les villes 4. 
israéliennes et françaises par la présentation de projets conjoints réalisés avec succès 
dans divers domaines tout au long des années et susceptibles d’être répliqués par d’autres 
collectivités locales.

Renforcement des liens entre les peuples français et israélien par le biais des  relations entre 5. 
les municipalités.

Présentation du potentiel israélien en mettant l’accent sur l'entrepreneuriat, l'innovation, et  6. 
la pluralisme culturel qui caractérise les villes.

Ces Assises sont une opportunité idéale de resserrer les liens exemplaires et historiques existant entre la 
France	et	Israël,	et	nous	vous	invitons	à	relever	avec	nous	ce	défi	et	à	participer	à	cette	noble	mission.
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Yona Yahav
Maire de Haïfa

Myriam Fierberg-Ikar
Maire de Netanya

Chers amis,

Les habitants de la ville de Haïfa sont très fiers et heureux d’accueillir les 
prochaines Assises de la Coopération Décentralisée France/Israël (Congrès 
des villes jumelles) et ses participants, ici, chez eux, à Haïfa. 
Haïfa, est une ville côtière d’Israël située sur les bords de la mer Méditerranée, 
au cœur d’un golfe naturel, qui se déroule depuis le Mont Carmel, recouverts 
de forêts naturelles de pins et de buissons fleuris jusqu’à la mer et ses plages 
de sable fin.
Haïfa est la capitale de la région nord d’Israël et la troisième ville du pays. 

Cité moderne, résolument tournée vers l’avenir, Haïfa apporte une réponse dans tous les domaines et à 
toutes les populations qui forment la mosaïque multiculturelle de la ville.
Haïfa offre des prestations de service des plus performantes dans le domaine de l’enseignement et 
de l’éducation, de l’emploi, de l’industrie, de la haute technologie, des conférences et du tourisme. 
Des services médicaux des plus avancés, des évènements culturels et de loisirs, un théâtre municipal,  
plusieurs musées, un orchestre symphonique, des festivals, des restaurants et cafés et des centres 
commerciaux assurent un confort et une douceur de vie inégalés aux habitants de la ville.
Haïfa n’est pas une ville de slogans, mais une ville de réalités. Une ville où depuis plus de 100 ans 
subsiste et se perpétue une tradition de coexistence entre les diverses communautés et religions.
Haïfa est une cité multiculturelle mais aussi multiconfessionnelle, une ville où vivent ensemble nouveaux 
immigrants et vétérans, religieux et laïques, juifs et arabes. Ici, cohabitent pacifiquement des citoyens 
israéliens, juifs, musulmans, chrétiens, druzes, baha’is et ahmadis 
Haïfa, plus que toute autre ville en Israël et peut-être plus que toute autre ville au Moyen-Orient, est le 
symbole de l’aspiration à la paix et à sa mise en œuvre. 
Ici, nous savons que lorsque la paix s’instaurera, elle sera à l’image de la ville de Haïfa, inspirée du 
modèle tissé ensemble par les habitants de la ville, au fil des années, un modèle de tolérance, d’entraide 
et de fraternité.
Je tiens à souligner que nous n’oublierons jamais les visites et témoignages de solidarité de nos amis 
français, ceux de notre ville jumelle, Marseille, du Conseil général des Bouches-du-Rhône, du Conseil 
Régional de P.A.C.A, du Sénat, de la Ville de Paris et autres institutions françaises avec lesquelles Haïfa 
entretient des relations privilégiées, qui ont tenu à nous assurer de leur amitié et nous apporter  soutien 
et réconfort au cours de la seconde guerre du Liban, alors que Haïfa était la cible continuelle des tirs de 
missiles ainsi que durant l’épreuve de l’incendie dévastateur qui a ravagé la forêt du Mont Carmel. C’est 
dans les épreuves que l’on reconnaît ses amis. C’est dans ces moments là que l’amitié trouve sa plus 
sincère et sa plus noble expression.
En ce moment, de nombreuses rencontres et congrès internationaux ont lieu en Israël et quelle ville, 
mieux que Haïfa, modèle de tolérance et de fraternité, pouvait accueillir ces prochaines assises qui 
favoriseront les échanges de savoir-faire et les transferts d’expérience propres aux collectivités territoriales 
et intéressant tous les domaines de la vie locale.
Je vous souhaite un très agréable votre séjour à Haïfa et je forme des vœux pour qu’à votre retour en 
France, vous ayez à cœur de devenir des ambassadeurs fidèles de la ville de Haïfa, ville qui se fait 
l’immense joie de vous recevoir.
Au plaisir de vous voir à Haïfa en Octobre 2011. 

Chers participants,

Je me réjouis  de l’occasion donnée à la ville de Netanya d’accueillir les 
Assises de la Coopération Décentralisée France/Israël, cette importante 
conférence qui a lieu pour la première fois en Israël et qui rassemble des 
dizaines de villes jumelles françaises et israéliennes.

Ces Assises sont le témoignage de la qualité et de l’étroitesse des liens tissés 
entre les villes jumelles et illustrent l’importance et la portée du dialogue et 
de l’interaction entre les collectivités.

Ce n’est pas un hasard si la ville de Netanya a été choisie pour accueillir ces Assises. En effet, La ville 
de Netanya entretient une coopération fructueuse avec ses villes jumelles et notamment avec sa ville 
jumelle française.

Netanya, surnommée la Riviera israélienne, occupe une place de choix dans le cœur des touristes français 
qui y séjournent tout au long de l’année et qui lui ont prouvé leur attachement et leur fidélité même dans 
les moments difficiles où la ville était la cible d’attentats terroristes.

Les touristes français voient en Netanya leur deuxième maison portés par l’étreinte chaleureuse de la 
communauté française qui y est installée.

Netanya offre à ses visiteurs de très belles plages bordées d’une magnifique promenade, des centres 
commerciaux, cafés et restaurants, boutiques spécialisées, marchés artistiques et  galeries d’art ainsi 
que, chaque été, de nombreux divertissements, des établissements culturels et récréatifs et des festivals 
ouverts à tous les publics.

Netanya est une des grandes villes d’Israël, une ville de qualité, une ville prospère qui allie réflexion, 
planification et initiative, tout en favorisant et promouvant l’environnement, afin d’assurer une qualité de 
vie exemplaire à ses résidents et à tous ceux qui viennent la visiter et y séjourner.

Je vous souhaite une agréable visite à Netanya et en Israël et je suis sûre que les relations chaleureuses et 
la coopération prolifique entre nos deux pays continueront à se développer et à porter ses fruits pendant 
encore de nombreuses années.   

Je tiens à remercier l’Union des Collectivités Locales Israéliennes et Cités Unies France, la municipalité de 
Haïfa et le Ministère du Tourisme ainsi que tous ceux qui ont pris part à l’organisation et à la promotion 
de ces Assises. 

Très cordialement, 
Yona Yahav
Maire de Haïfa

Très cordialement, 
Myriam Fierberg-Ikar
Maire de Netanya
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Shlomo Bohbot
Président de l’Union des Collectivités Locales israéliennes 
Maire de Maalot-Tarshiha

"Nous croyons aux actions et aux décisions opérationnelles qui résulteront 
des Assises de la Coopération Décentralisée France/Israël…Les mots ne 
suffisent pas"

En Novembre 2009, nous avons initié et promu les Assises de la 
Coopération Décentralisée France/Israël (congrès des villes jumelles).  
Suite à la résolution adoptée lors de ces Assises, de les renouveler  chaque 
deux ans en alternance dans l’un des deux Etats -Israël et la France- l’Union 
des Collectivités Locales Israéliennes organise la prochaine session, du 26 
au 28 octobre 2011, dans les villes de Haïfa et Netanya, en présence de  
M. Shimon Pérès, Président de l’Etat d’Israël

Israël est très fier de l’existence des soixante accords de jumelage ratifiés entre les collectivités locales 
israéliennes et françaises. 
Les Assises visent à renouveler les échanges entre les collectivités locales israéliennes et françaises, 
dont les liens de jumelage se seraient affaiblis au fil des années, et à renforcer et élargir la coopération 
entre les collectivités dont le jumelage demeure actif et dynamique.
Elles sont, en fait, une réponse aux aspirations des dirigeants des collectivités locales israéliennes et de 
leurs homologues français, aspirations relayées par.
M. Nicolas Sarkozy, Président de la République française, lors de sa dernière visite officielle en Israël, et 
par M. Bernard Kouchner, ancien ministre français des Affaires étrangères, de renforcer la relation solide 
et stable et d’élargir les échanges entre les deux peuples. 
Afin de réaliser cet objectif, les partenaires israéliens et français ont recensé des sujets d’intérêt commun 
pouvant aboutir à des projets opérationnels conjoints aux collectivités locales des deux pays qui feront 
l’objet des tables rondes et ateliers : 

"Le rôle des maires pour la promotion du tourisme"•	  et notamment le tourisme comme facteur  
 de rapprochement entre les peuples. Cette table ronde sera accompagnée d'un atelier  
 touristique professionnel avec la participation de représentants israéliens et de voyagistes  
 réputés français.

Les sujets •	 "Défis de la ville au 21ème siècle", "Culture et sport : des passerelles entre les  
 peuples" ainsi que "La Jeunesse et les Jeunes d'aujourd'hui face à la collectivité de demain- 
 défis et opportunités" feront aussi l’objet de débats. 

Des experts professionnels et spécialisés français et israéliens participeront aux tables rondes qui seront 
suivies d’un dialogue interactif avec le public afin de l’associer aux conclusions opérationnelles tirées des 
débats.
En sus des manifestations et des débats inhérents aux Assises, sont prévues des rencontres avec de hauts 
fonctionnaires du secteur économique, des visites guidées de la ville de Haïfa et Netanya et des visites/
approches des villes jumelles qui accueilleront, du 25 au 26 octobre, les délégations des collectivités 
locales françaises auxquelles elles sont jumelées.
Je tiens à saluer tous les participants à ces Assises et je nous souhaite une action commune 
fructueuse.

Très cordialement, 
Shlomo Bohbot
Président de l’Union des 
Collectivités Locales israéliennes
Maire de Maalot-Tarshiha
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