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לקידום , כיועץ מרכז השלטון המקומי, תוכנית מסגרת לעבודתי, הנני מתכבד להגיש לכם בזה
 .לצרפת -בין ישראל ושיתוף פעולהקשרים ערים תאומות 

 
 תמועצות אזוריו ,רשויות מקומיות, ערים 50 של  על הניירשומים ירקיימים  ,כפי שאנו יודעים

  .מי פחות ומי יותר .ערים מקבילות בצרפתקשרים עם  יםשמקיימ, יישובים ערביים ואחרים
בהשתתפות ראשי , בהיכל עיריית פריז,  0112לנובמבר   0-ו 4בכנס האחרון שהתקיים בתאריכים 

מוסדות עירוניים מישראל  01עוד קשרים עם נרקמו  ,אחריםזמנים מוומוסדות משתי המדינות 
 .הםיבינתאומות כריתת ברית מיסוד הקשרים לקראת שנמצאים בתהליך של , ומצרפת

 
להפיח חיים בקשרים , אם רצוננו, נדרשת עבודה מקצועית ומאומצת, כפי שכולנו מבינים

 ..ואחרים החפצים בכך עם המקביל שלו ולסייע לכל יישוב שמגלה עניין בהמשך יחסיו, הקיימים
 

נושאים שיש לצקת בהם תוכן ביוזמות פעולות ומגוון רחב של , מוגשים בתוכנית העבודה שלי
להישגים ראויים , לצרפת -בין ישראל, כדי להצעיד את הקשרים העירוניים, ואשר יש בהם

 . רים משותפיםתוך מימוש שאיפות ואתג, כשהדגש על הקשר האישי והאנושי, ומרשימים
 

ולהתגייסות עקבי לשיתוף פעולה וראשיהם ברצון המוסדות בעיקר ההצלחה תלויה 
 .שיציבו לעצמם ותמשיממימוש האמיתית ל

 
 ,ראשי מועצות מקומיות, זום פגישות עם ראשי עירא, בשם מרכז השלטון המקומי, אני אישית

ללמוד את מדיניות ראש , שובלהכיר את היימתוך מטרה , והעומדים בראשם מועצות אזוריות
לתת תנופה לאלה , קיימיםשכבר לחזק ולהעמיק את הקשרים , לשפרלפעול , המוסד בנושא

לעשות ולרקום קשרים חדשים ליישובים שאין להם עד כה קשרים עם ו שקשריהם רופפים
 :תוך שיתוף פעולה עם הגורמים הממלכתיים, אלה שבדרךביסוס לפעול ל, מוסדות בצרפת

, לשכות התעשייה והמסחר, עמותות ידידים, ישראל-קרן צרפת, משרד התיירות, משרד החוץ
ומחקר וכל גורם נספחי כלכלה , נספחי תרבות, קונסולים, שגרירויות, התאחדות התעשיינים

 .לפיתוח הקשרים הבילטרלייםלהרחבת הפעילות , מוכן להירתם יחד אתנויביע את רצונו וש, אחר
לקראת קיום כנס , פעילות שיטתיתהינה יוזמה של טרות המרכזיות והחשובות שאחת המ, כמובן

כפי ,  0100באוקטובר , שמתוכנן להתקיים בישראל, בישראל, צרפת-ערים תאומות ישראל
 .אנו מצפים למשתתפים רבים מצרפת מישראל .הוחלט בישיבת הנעילה של הכנס בפריזשסוכם ו

 
כדי למלא אחרי , מיטבאת נעשה , עבודה גדולה ומאומצתשמצפה לנו , מכל מקום ומתוך ידיעה

כשהמטרה העיקרית להצעיד את , עדיפויות -סדר תעיקבתוך , וקבעייהמשימות הרבות ש
  .ותכליתי הקשרים במישור המוניציפאלי בין ישראל לצרפת לשיתוף פעולה פורה
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