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הגדרת תפקיד לעוסק בתחום קשרי החוץ ברשות המקומית

קשרי חוץ אינם בבחינת כריתת בריתות של ערים תאומות והוצאת משלחות מישראל לחו"ל
וקבלת משלחות של זרים בארץ בלבד ,אלא הרבה מעבר לכך .אלה הם רק אמצעים בודדים מתוך
ארגז כלים גדול ומגוון ,המאפשר קידום יעדים מדידים ואופרטיביים בעבור תושבי הרשות
המקומית.
לעוסק בקשרי חוץ ברשות המקומית תפקיד משמעותי בקידום הנושאים המהותיים העומדים על
סדר יומה של הרשות המקומית ,תוך מינוף הפוטנציאל הגלום בזירה הבינלאומית.
קרי -על העוסק בקשרי חוץ לאמוד את מה שחשוב לראש הרשות לקדם בעבור הרשות המקומית
ותושביה ,ובהתאם לכך -לאתר הזדמנויות ויוזמות בחו"ל ,שיש בהן כדי לקדם את האמור לעיל,
כגון חינוך נאות ,קשרי תרבות ,קשרי עם-אל-עם ,השקעות זרות ופיתוח כלכלי ,העלאת קרנה של
הרשות המקומית בקרב הזירה הבינלאומית ,דברור הרשות בחו"ל ,קידום נושא התיירות הזרה
אל הרשות המקומית ,עיסוק בגיוס כספים מקרנות בינלאומיות ,ועוד.
הגדרת התפקיד כוללת:




עבודה מול מינהל קשרי חוץ במרכז השלטון המקומי:
-

להוות איש קשר ,המתווך בין הרשות המקומית לבין מינהל קשרי חוץ בשלטון
המקומי.

-

לאתר יוזמות אופרטיביות לשיתופי פעולה בינלאומיים עם רשויות וגורמים שונים
ברחבי העולם .זאת ,בין היתר ,תוך שימוש באתר של מינהל קשרי חוץ המפרסם
"קולות קוראים" בהם ניתן להתעדכן אודות הזדמנויות לפיתוח אורבני ועוד.

-

להשתתף במפגשים העיתיים שמוביל המינהל בעבור הנמנים על "פורום העוסקים
בקשרי חוץ ברשויות המקומיות ובמשרדי הממשלה".

דברור הרשות המקומית כלפי חו"ל:
-

לשמר קשר עם עיתונאים זרים בארץ באשר לפרויקטים יוצאי דופן ברשות
המקומית.

-

לנסות ולאתר כנסים ותחרויות בינלאומיות הרלבנטיות עבור הרשות המקומית
במטרה שיכירו אותה במעגלים שונים בזירה הבינלאומית.

-

ליצור ולשמר קשר עם נציגים דיפלומטיים זרים המשרתים בישראל ,במטרה ללמוד
אודות מענקים ,תחרויות ,משלחות מבקרות מחו"ל וכיוצ"ב שיכולים להיות
רלבנטיים עבור הרשות המקומית.

-

במידת האפשר ,ליצור ולתחזק אתר אינטרנט באנגלית במטרה לתקשר את העשייה
ברשות המקומית כלפי הזירה הבינלאומית.
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בחינת הקשרים הבינלאומיים הקיימים ברשות וחיזוקם:
-

לבדוק מהן ,אם בכלל ,הערים התאומות שיש לרשות המקומית ומה סטטוס היחסים
עמן.

-

במידה והיחסים אינם טובים ,לנסות לחדש אותם באמצעות יצירת מגע ראשוני על
ידי ראש הרשות מול מקבילו/תו.

-

במידה והיחסים טובים ,לפעול לשימור והידוק היחסים תוך קיום דיוני מטה עיתיים,
עם המנהלים בעירייה הנוגעים בדבר וכן -בעלי עניין בציבור .זאת ,על מנת לאמוד את
טיב היחסים ולבחון כיצד ניתן לשדרג אותם עפ"י האינטרסים של הרשות המקומית.

-

ליצור "שולחנות עגולים" עיתיים בנושאים מקצועיים עם הפרטנר בחו"ל ,ב"וידיאו
קונפרנס" (ללא עלות בעבור הרשות המקומית ו/או משלם המיסים) .זאת ,במטרה
לרכוש ולייצא ידע בתחום מוניציפאלי מסוים ,דוגמת תחבורה ידידותית לסביבה
למשל ,ועוד -כל רשות לפי הנושאים החשובים לה.

למידת רעים:
-



חדשנות עירונית:
-



לאתר תערוכות ,כנסים ואירועים בחו"ל ,שראש הרשות ו/או מי מטעמו יכולים
להשתתף בהם וללמוד לשם פיתוח הרשות המקומית.

אירוח משלחות מחו"ל:
-



לערוך מפגשים עם מנהלי קשרי חוץ של רשויות מקומיות בישראל המקיימות מערך
חיובי ופורה של קשרי חוץ במטרה ללמוד מהם.

לארח משלחות זרות מחו"ל באופן מושכל ,שיקדם את האינטרסים של הרשות
המקומית ויעודד תוצאות אופרטיביות לרווחת התושבים .לדוגמא -אירוח סוכני
תיירות מובילים מאירופה ברשות מקומית המבקשת לעודד תיירות על מנת לחשוף
אותם לפוטנציאל התיירותי במקום .מרכיב המעקב אחר ביצוע בעקבות הביקור
חשוב מאוד ,כדי לוודא שתהיינה תוצאות לביקור המדובר.

חיזוק הקשר עם יהודים בתפוצות (אין מדובר בתחום השמור אך ורק לרשויות מקומיות
יהודיות אלא לכולן).
-

ליצור ולשמר רשת קשרים עם ארגונים שונים בעולם היהודי .זאת ,במטרה לקדם
שותפויות.
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חיזוק הקשר עם ארגון הגג של מרכזי השלטון המקומי בעולם ,ה ,UCLG -וגופים
בינלאומיים נוספים:
-

לייצר הזדמנויות להיכרות של ראש הרשות ו/או מי מטעמו עם גורמי מפתח זרים
שיש בהם כדי לסייע לקדם אינטרסים של הרשות המקומית -משקיעים זרים;
פילנתרופים; ראשי ערים אחרות בעולם לצורך קידום קשרי גומלין בנושאים שונים;
מומחים שונים במטרה לקיים חילופי ידע ,ועוד.

חשוב לציין ,כי קיים משנה חשיבות לחשיבה מחוץ לקופסא ובהתאם למאפיינים הייחודיים של
הרשות המקומית הספציפית אותה את/ה מייצגים .לשם כך ,מנהל קשרי חוץ במרכז השלטון
המקומי עומד לרשותך.

