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 .1כללי
ככל שתופעת הגלובליזציה הולכת ומתפשטת ,כך עולה חשיבות הקשרים הבינלאומיים,
בהחלפת מידע ,ניהול ידע ,ושיתופי פעולה במישורים רבים עבור השלטון המקומי
בישראל.
ברית ערים תאומות הוא רעיון לפיו ישובים ממקומות מרוחקים זה מזה ,וממדינות
שונות ,חוברים יחד תוך מתן דגש על אימוץ קשרים תרבותיים ואנושיים אחרים
המיועדים ליצירת שיתוף פעולה על בסיס הדדיות ולטיפוח יחסים כבסיס להבנה
וקירוב לבבות בין עמים.
הפעולות בתחום זה צריכות לשרת אינטרסים מקומיים לפיתוח הרשות המקומית על
ידי גיוס משאבים לטיוב פעולות הרשות המקומית כמערכת ארגונית מקצועית ,קידום
וחיזוק תשתית כלכלית-מסחרית של העיר וסיוע בחילופי תרבות וספורט ,אמנות
ויצירה.
הסכמי ערים תאומות מובילים בדרך כלל לחילופי משלחות של תלמידים ,בני נוער,
תושבים ,קבוצות ספורט ותרבות כמו גם אנשי עסקים וכן גם לשיתופי פעולה
תרבותיים וכלכליים ,שיקום מבנים ישנים ועתיקים ובכלל החלפת ידע ומידע אודות
ניהול רשות מקומית.
נוסף לכך ,קשרי הערים התאומות משרתים גם אינטרסים ממלכתיים ,בכך שהם
אמורים לשמש "מסביר מטעם" למדיניות החוץ של ישראל.

 .2מטרה
הגדרת תהליך החלטה על ברית ערים תאומות ועל יציאת משלחות לעיר התאומה.
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 .3הגדרות
 3.1ועדה  -ועדה לקביעת נהלי יציאת משלחת לביקור בעיר תאומה וקבלת משלחת
מעיר תאומה.

 .4שיטה
 4.1תהליך קבלת החלטה על חתימת הסכם ברית ערים תאומות:
 4.1.1אין דרישה לאישור המועצה לחתימת הסכם ברית ערים תאומות.
 4.1.2ההחלטה על חתימת הסכמי בריתות בין המועצה לערים אחרות צריכה
להיעשות תוך בדיקת התאמה לצרכי הרשות והעיר התאומה וזאת ע"י
מציאת מכנה משותף בעל אינטרס לשני הצדדים אשר יבטיחו לאורך שנים
המשכיות ביחסי הגומלין.
 4.1.3לפני קבלת החלטה על כריתת ברית חדשה ,רצוי כי המועצה תבחן את
מסגרת הפעילויות עם הערים התאומות הנוכחיות והאם העומס המוטל
עליה לצורך מימוש קשרי הבריתות תואם את יכולותיה.
 4.1.4לפני קבלת החלטה על כריתת ברית חדשה ,יש להתייעץ ולשתף פעולה עם
היחידה לקשרים בינלאומיים במרכז השלטון המקומי ומשרד החוץ.
 4.1.5רצוי ,כי מדי תקופה יתקיים תהליך של הערכת תכנית הערים התאומות תוך
בחינת היעדים והמטרות ,האם התכנית הקיימת משרתת עוד את צרכי
המועצה כפי שהוגדרו וכפי שנכתבו בברית.
 4.2יציאת משלחת לעיר תאומה:
 4.2.1כדי לחזק ולהעמיק את הידע המקצועי בארגון ,רצוי כי יצורפו למשלחת
עובדים נושאי תפקידים במועצה.
 4.2.2הרכב העובדים במשלחת וסכום ההשתתפות של כל עובד בעלויות המשלחת,
יקבע ע"י ועדה שתכלול את :ראש המועצה ,מזכיר המועצה ,הממונה על
קשרי חוץ.
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 4.2.3הרכב נבחרים ואחרים במשלחת יקבע ע"י ועדת ההנהלה של המועצה.
4.2.4

סכום ההשתתפות של נבחרים ואחרים בעלויות המשלחת יקבע ע"י ראש
המועצה בכפוף לתקציב מאושר.

 4.2.5משלחות נוער ואחרות ידונו בנפרד עם הגורמים האחראים המתאימים.
 4.2.6תשורות ,מתנות ומזכרות יקבעו ויטופלו ע"י הממונה על קשרי חוץ בכפוף
לתקציב מאושר.
 4.2.7הרכב המשלחת ,עלויות המשלחת ,סכום ההשתתפות של המשתתפים בה
וההוצאות המאושרות למשלחת יובאו לאישור ועדת ההנהלה של המועצה.
החלטות ועדת ההנהלה יהיו כפופות לתקציב מאושר ולחוק.
 4.2.8הועדה תכין נהלים המסדירים קבלת משלחת מחו"ל והוצאת משלחת
לחו"ל ,תוכניות עבודה מסודרות ,דיווחים לפני ואחרי ביקורים ,ניהול כספי
של משלחת ,תכנית הביקור ומטרותיה ,משוב והפקת לקחים והכל לגבי
משלחת יוצאת וקבלת משלחת אורחת.
 4.2.9הועדה תכלול בנהלי משלחת יוצאת :קיום הכנה מפורטת המתייחסת לייצוג
הרשות ובעקיפין המדינה והכוללת סקירה על ארץ היעד ,יחסי המדינה עם
ארץ היעד ותדרוך בנימוסים והליכות .כמו כן יפורטו נהלי תדריך בטחוני,
תגובות ,הצהרות והתייחסות לפניות אנשי תקשורת ואחרים.
 4.2.10בסיום האירוע ,ימסור ראש המועצה דיווח תמציתי לועדת ההנהלה של
המועצה ובאם יש צורך יעביר ראש המועצה דיווח גם למליאת המועצה,
למרכז השלטון המקומי ולמשרד החוץ.

