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 סיכום עיקרי הישיבה - 27.05.19מיום  1מס'  הוועדה לקשרי חוץ ישיבה
 )ישיבה פתוחה לציבור(

 
 משתתפים: 

 ;ראש העירייהמר אמיר כוכבי, 
 מר נדב דואני, יו"ר הוועדה וחבר מועצת העיר;

  מר דני איילון, סגן שר החוץ ושגריר ישראל בארה"ב לשעבר;
 ראש העירייה;גב' יעל עבוד ברזילי, סגנית ומ"מ 

 ;סגן ראש העירייה ,מר מאיר חלוואני
 מר נאור שירי, סגן ראש העירייה;

 מר רן יקיר, חבר מועצת העיר;
 , חברת מועצת העיר;גב' רינה שבתאי
 , חבר מועצת העיר;מר משה חנוכה

 סלע, מ"מ ראש מינהל קשרי חוץ במרכז השלטון המקומי;-גב' שירי שטיינהרדט
 קה של תיכון הדרים בהוד השרון;נציגי תכנית הרובוטי

 נציגי ציבור שונים, כולל גופים, ארגונים ויחידים העוסקים או קשורים לעיסוק בתחום קשרי החוץ;
 

 אמיר כוכבי:

 -תהליכים מרכזיים בתחום קשרי החוץ אשר יכולים להיות רלוונטיים גם לעיסוק שלנו בנושא 2ישנם היום 

  .גלובליזציה וקרבה של אוכלוסיות

 על מנת להרחיב ולהעמיק את קשרי הרעיון הוא להתחבר לתהליכים האלה גם ברמה המקומית 

 החוץ של העירייה, אשר כיום כמעט אינם קיימים ברמה הפורמלית.

 שגם בו כמובן ניתן להיעזר ברמה המקומית  קשר של מדינת ישראל עם יהדות התפוצותדבר נוסף מהותי הוא ה

 ואנשים.על חיבור בין קהילות 

 אצלנו בהוד השרון וזה מקור  יושבים במוסינזון JNF -יש לנו גם משאב מרכזי ששלוחה של קק"ל העולמית 

 חיבור טבעי לקשרי חוץ.

 

   דני איילון:

 מוסינזון.ביה"ס מס" ב ובראשם תכנית "אלכסנדריש לעיר כמה נכסים של קשרי חוץ כפי שראש העיר ציין, 

 בהקשר הזה חשוב לחזק את הקשר עם ראש הארגון, מר ראסל רובינסון, ובשלב ראשון לארגן עימו סיור בעיר 

 ולחשוב על רעיונות לשת"פ, למשל יום הורים לילדי אלכסנדר מס שיאורגן בעיר.

 תחום קשרי החוץ ברמה המקומית, הכולל למשל בריתות ערים תאומות שכיום אין להבנתי להוד השרון, 

 טרתו לעודד חילופי טכנולוגיה, שת"פ עיסקי וכו' והכל על מנת לייצר ערך מוסף לעיר ותושביה.מ

 אני מאמין שלהוד השרון מיקום אסטרטגי במרכז בין צירים ראשיים ולכן יכולה להיות רשות אטרקטיבית 

 לקשרי חוץ, לא פחות מערים גדולות יותר.

 הילות רבות כולל בי"כ וקהילה רפורמית מרכזית ובהחלטמכילה ק הוד השרוןבתחום הקהילות היהודיות 

 ., יש בעיר בי"כ וקהילה רפורמיתיכולה למנף זאת כגשר מול יהדות ארה"ב

 אלכסנדר , כאשר תכנית הכלי המתאים והראשוני לחיבור לפדרציות היהודיותגם במקרה זה מר רובינסון הוא 

 קהילות ממגוון זרמים דתיים. המון תמס מייצג

 רות נוספת היא להתחבר לארגונים מרכזיים למשל ארגון תגלית ולשלב אותו בסיורים בעיר.אפש

 

 לאחר מכן הרחיב על תחום יחסי החוץ בכלל ועל יחסי ישראל בזירת המזרח התיכון בפרט.

 

  ע:סל-טדשירי שטיינהר

 רי החוץ הוא למעשה "משרד חוץ" של מרכז השלטון המקומי הוא כלי מרכזי בתחום קשרי חוץ. מנהל קש

 אנחנו מלווים ומנחים את הרשויות לפעולות שונות בתחום, מארחים ויוזמים כנסים  .רשויות המקומיותה
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 שונים, מארחים משלחות וכו'. כל פעילות כזאת פותחת הזדמנויות לרשויות השונות שמצטרפות אליה, שמשם 

 שויות בחו"ל, ארגונים שונים וכו'.יכולות להמשיך בפעילויות עצמאיות מול ר

 לשיתופי פעולה נהדרת פלטפורמה זוהי  .ערים תאומותאנו עוסקים גם בחיבור בין ערים לצורך יצירת בריתות 

 הרבה מעבר לחילופי משלחות וכו'.ים ימקצוע

 טיביות לא "רק דיבורים".בזירה הבינ"ל, יוזמות אופר הרבה הזדמנויות שקיימותכיום יש 

 עתיד לחתום על הסכם אירגונים תאומים עם נציגי ישראל ארגון הליונס מהעת האחרונה היא למשל שדוגמא 

 .וזוהי פלטפורמה לפעילויות משותפות גם ברמת הרשויות ליונס באסן בגרמניהה

 בינ"ל, שם ניתן ללמוד גם ממקומות אחרים, לקבל רעיונות,  יםיכנסים מקצועהזדמנויות נוספות קיימות ב

 כנס ערים חכמות ליצור שת"פ וכו'. כנס מרכזי שכיום רשויות רבות מישראל משתתפות בו באופן קבוע הוא  

 בברצלונה.שמתקיים כל שנה 

 

  :נדב דואני

בגרמניה אחד של עיר תאומה עם העיר דורסטן לצערי עד היום לעיר הוד השרון לא יהיו קשרי חוץ )למעט הסכם 

כיושב ראש הועדה לדאוג לביסוס קשרי חוץ לעיר הוד השרון והפוטנציאל אדיר.  הסכם לא פעיל(. המטרה שלי -

אנחנו צריכים לקדם את יוזמות הערים התאומות כשהמטרה לחתום על הסכם ערים תאומות עם עיר אחת 

באסיה, עיר נוספת באירופה ושתי ערים בארה"ב וכל זאת בשלב הראשון. כמו כן המטרה לאמץ משלחות 

ועלות היום באופן עצמאי ולתת להן "מטריה" עירונית. אם זו המשלחת הספורט של מוסינזון או מקומיות שפ

 משלחת הרובוטיקה ועוד. 

דוגמא נוספת שחייבת טיפול זה בית הספר הבינלאומי אלכסנדר מוס שיושב בהוד השרון ואין חיבור אמיתי 

ואנחנו צריכים לרתום אותם לשתפ רציני. אני אנסה לפעול מול ראסל  JNF-להוד השרון. בית הספר שייך ל

 שהוא חבר אישי שלי ליצירת שתפ. JNF-רובינסון מנכל ה

בהוד השרון יש גם הרבה כוחות מקומיים עם הבנה וקשרים טובים ואנחנו צריכים לרתום אותם לעניין וכך 

 אעשה.

 שלנו תתכנס מספר פעמים בשנה. יש לנו עבודה רבה ואנחנו רק בתחילת הדרך. הועדה

 אני שמח על כך שראש העירייה מחויב לנושא ומבין את החשיבות של קשרי החוץ לעיר.

 

 :הפתוח דיוןעיקרי ה

נוער. מסבירים על  משלחות לגבימעדכנים  בן דור, ראש רשות הספורט ואיציק נפתלי, רכז תחום נוער חיים .1

ברמה העירונית והם  לא מסובסד מספיקיינים שהנושא . מצליווי של העירייההמוקדמות והההכנות 

 . מקבלים פניות על כך

 וכו'.  היהודית סוכנותאת הלשלב ארגונים גדולים , מומלץ הדברים צריכים להיות מוסדרים, עלה בדיון, כי  .2

 יש רצון להסדיר קשרים עם הוד השרוןמציינים שסוכנות היהודית נציגים אשר היו או נמצאים בקשר עם  .3

 וליצור שותפויות שונות.  ספציפית

, שם יש בורות רב יהדות ארה"בעוד מציינים שניתן להשתמש בשיתופי הפעולה גם להכרת ישראל אפילו בק .4

 תפקיד חשוב בכך. ויש לנו  גדולה ממה שנהוג לחשוב,

פיילוט  להתמקד בנושא או שניים, לבצע -י החוץ ברמה העירונית קשרשימוש בתכלית של ההלדון על מוצע  .5

 .ובהתאם לפתח את התחום ואת הנושא על אותו תחום

נציגת ארגון דוברי האנגלית בעיר מתייחסת לנושא העלייה ומציינת שהוד השרון יכולה וצריכה לשמש  .6

 . חדשים וחשוב שתהיה תמיכה ומערבות עירונית בתחום זה אלטרנטיבה לרעננה לעולים
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יגישו  – לארח תחרות רובוטיקה לנוער שנתית בינ"לנציגי תכנית הרובוטיקה בביה"ס הדרים מציעים  .7

 .מסמך עמדה בנושא ליו"ר הוועדה

בהמשך למה שעליו דיברנו  לפני יציאה לחו"לעירוניות משלחות עוד מוצע להפעיל תכניות הכשרה לקבוצות/ .8

 חיים נפתלי ואיציק בן דור.

החיבור בין צעירים בהוד השרון לצעירים בקהילות ברחבי העולם  –תחום הצעירים  עוד נושא שהוזכר הוא .9

שישמחו  18-24הוא פלטפורמה מצויינת לפעילויות רבות ושיתופי פעולה. יש בעיר הרבה צעירים בגילאי 

 .לשתף פעולה וניתן לרתום אותם לצורך כך

ל יכולותיה ויתרונותיה, למדינות מתפתחות ס. רה"ע נאור שירי מדבר על תרומה וחיבור של הוד השרון, ע .11

 יש כל מיני דוגמאות על פעילויות כאלה אשר גם יוצרות תדמית מיוחדת וחיובית לעיר.שלישי. העולם ב

חברת המועצה רינה שבתאי מדגישה גם שיש קהילות רבות נוספות, יהודיות ולא יהודיות, מעבר לקהילות  .11

סקסיות שניתן וכדאי להתחבר אליהן ומביאה כדוגמא את גרמניה למשל. בהקשר זה גם מוצע -האנגלו

 לבחון שיתופי פעולה על מדינות בדרא"מ.

 


