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 תקציר

שאיפשר לחברינו בתיכון לטוס באמצע שנת הלימודים רובנו שמענו על ערים תאומות, אותו סידור 

ה אחר מנגנון קשרי החוץ קעירייה גיחות זריזות לחו"ל. עבודה זו מתחגם מקנה לבכירי לגרמניה, ו

בין ערים ואחר מודל ברית ערים תאומות, המהווה דוגמה נפוצה לפעילות עירונית בתחום זה. 

שצבר תאוצה והיקף פעילות בעקבות מלחמת  מרגעהעבודה סוקרת את תולדות המנגנון, בעיקר 

 Zelinski) ת ענפההעולם השנייה, ומאז לא חדל לצבור נפח ופעילות, ולקשר בין ערים ברשת גלובלי

1991, Furmankiewicz 2005, Kaltenbrunner et al 2014 ) המנגנון עבר תמורות ושינויים .

במהלך העשורים בהיבטים רבים. שינויים חלו בטיב הערים המעורבות ברשת, במיקומם ברחבי 

ל הגלובוס. הרשת שהחלה בין ערי העולם המערבי וספיחיו, התפשטה עם תום המלחמה הקרה א

 ,Clarke 2009) מזרח אירופה, ולאחר מכן למדינות מתפתחות בדרום אמריקה ובעיקר למזרח אסיה

2016 Smutek). ם ויחסי יא, וכך גם הציפייה לתוצרים קונקרטיוהשתנה בתכלית גם ה טיב הפעילות

 Ewijk 2012, Furmankiewicz 2005, O’Toole 2000, Villiers et al 2007, Smutek) הדדיות

. מנגנון זה מקיים רשת קשרים גלובלית, אך כצפוי הוא מושתת על מערכות שלטון מקומיות. (2016

יפו וחיפה, וסוקרת אותם מראשיתם ועד ימינו -עבודה זו מתמקדת במנגנוני קשרי החוץ של תל אביב

 במטרה לאבחן את המניעים והמטרות שבפעילות ייחודית זו עבור רשויות מקומיות בישראל. 

, ומתוך בחינת ור התמורות שחלו בתחום זה בעולם ככלל ובשתי ערים ישראליות אלה בפרטלא

הסכמים ותוצרים ספציפיים של ערים אלה עם עמיתיהן הזרות, נמצא כי קיים שוני מהותי באופן 

יפו במערך יחסי החוץ לעומת חיפה. בעוד שחיפה ממשיכה להסתמך על -תל אביבשל תנהלות הה

-שהיו מקובלות במאה העשרים, קרי יחסי תלות וכינון יחסים פורמליים, תל אביב מגמות קשרי חוץ

מנגנון פנים עירוני משתף, דפוסי פעולה דינמיים. מערך קשרי החוץ העירוני יצר יפו השכילה לפתח 

וגם מעצים את המוניטין של העיר כלפי  ,מידעאשר בו בזמן מקדם יחידות עירוניות שונות באמצעות 

רים לפעילות קשרי חוץ, לצד מספר תועלות שונות שזוהו והוגדרו וני בגישות שתי העהשחוץ. 

לקידום קשרים גלובליים  מרכזיתכמניעים במהלך העבודה, מצביעים על כך שלא קיימת תכלית אחת 

אך , בתחום זה . העובדה שכך עושות כולן מסבירה חלקית את היקף הפעילותרשויות מקומיותבקרב 

למעשה מעורבות ערים בקשרי חוץ מונעת מאוסף של מניעים פרטניים קטנים, ותקווה להזדמנות 

יפו, ניתן לחולל -תמורה ראויה כתוצאה מכך. יחד עם זאת, בהינתן עירייה חזקה כמו תל אביב לייצר

 .באמצעותןוימנף את העירייה הזדמנויות  יאתר אשר, של קשרי חוץמנגנון יצירתי ופרואקטיבי 
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 תודות

ראשית ברצוני להודות לפרופ' נורית אלפסי, שליוותה, הנחתה והייתה סבלנית כשהעבודה התמשכה 

 מעבר לנדרש.

 תודה למרואיינים שחשפו את רזי המנגנון העירוני של קשרי חוץ.
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 הצגת המושג 'ברית ערים תאומות' .1

'ברית ערים תאומות' )בע"ת( הינה תופעה ענפה, שהלכה וצברה תאוצה מאז תום 

פעילות עירונית במסגרת קשרי חוץ מלחמת העולם השנייה. בבסיסה משקפת בע"ת 

אמנם מתקיימים הסכם בין שתי ערים לשיתוף פעולה וחילופי רעיונות. )קש"ח(, שראשיתה ב

מגעים מקדימים להסכם החתום, אך ההסכם לכשעצמו משקף את נכונות צמד הערים לבוא 

מקורות שונים מגדירים בברית פעילות משותפת, המבוסס על זיקה מוסכמת בין השתיים. 

ובלת מגדירה בע"ת כמיסוד יחסים בין בדרכים שונות את טיב התופעה. הגדרה כוללנית מק

יישובים, אשר ע"פ רוב ממוקמים במדינות לאום שונות, באופן פורמלי וארוך טווח, בידי 

הגדרה ממוקדת יותר מזהה בבע"ת  (.Clarke 2011קבוצות שונות ולמטרות מגוונות )

קשרי  התארגנות לשיתוף פעולה בין ערים, שאינן בהכרח במדינות שכנות, למטרת קידום

, Walancik & Kurowska-pysz 2015,Kaltenbrunner et al  2014כלכלה ותרבות )

( מגדיר בע"ת כברית אסטרטגית 2007) Inverness 2008.) De Villiersמועצת העיר 

ארוכת טווח בין קהילות בערים שונות, בהן העיריות מהוות שחקן מרכזי. 'המועצה 

-)יוון( בע"ת כ -Rhodesב 2007-רה בכנס, שהתקיים בהאירופאית של עיריות ומחוזות' הגדי

"חבירה יחד של שתי קהילות המחפשות, בדרך זו, לנקוט פעולה בפרספקטיבה אירופאית, 

 Council ofבמטרה להתייצב בפני בעיותיהן ולפתח ביניהן קשרי ידידות קרובים יותר ויותר" )

European Municipalities & Regions, 2007החוקרים .) Vargas-Hernandez ו-

Echeagaray מקורות מקסיקניים המגדירים בע"ת כרעיון  2017-מצטטים במאמר מ

המעודד ערים הנמצאות באזורים גיאוגרפיים נפרדים אך בעלי מדיניות עירונית דומה, ליצור 

פוליטי, הם מגדירים את -קשרים אנושיים וחיבורים תרבותיים. לעומת זאת, בהיבט טכני

נגנון המאפשר יצירת יחסים בין רשויות מקומיות מלאומים שונים, המעוניינים הבע"ת כמ

מרשימה במיוחד היא היקף התופעה, שחובקת להגביר קשרים ויכולות באופן בינלאומי. 

, בחנו 2014-ערים ממדינות שונות ומגשרת על פני לאומים ויבשות. במאמר מ

Kaltenbrunner  ושות' את כמות הבריתות שהיו קיימות באותה שנה. החוקרים ניתחו ערכי

עירונית -זוגות של בע"ת, המייצרות רשת בין 15,225וויקיפדיה בשפה האנגלית ומצאו 

מוקדים. בהמשך, בחנו החוקרים את הפריסה הגלובאלית של התופעה,  11,618המקיפה 

קשרים בינלאומיים שונים.  2,933צרת מדינות שונות שותפות ברשת המיי 207ומצאו כי 

-בע"ת, ול 2מהערים יש  16%-מהערים יש בע"ת אחת בלבד, ל 60%-מחקר זה מצא כי ל

בע"ת. החוקרים בחנו נטייה של ערים למקבצי בריתות ומצאו  10בלבד יש מעל  4%

מובהקות בהתאמה לתל"ג. כלומר, ערים כורתות בריתות עם ערים אחרות בעלות דמיון 

פטרבורג, שהוכתרה פעמים -כלכלי. בניתוח גיאוגרפי מרחבי, מצאו החוקרים כי סנט-יחברת

רבות כגבול הגיאוגרפי והתרבותי בין מזרח למערב, היא המקושרת ביותר והמרכזית ביותר 

במפת הבריתות. מקבצי בריתות מובהקים זוהו גם על בסיס זיקה גיאוגרפית ו/או תרבותית. 

בין מדינות שונות מאגדת את ארה"ב, ספרד ודר' אמריקה, אסיה חלוקה זו של קשרי ערים 
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ואפריקה; מז' אירופה וארצות הבלקן )תורכיה, רוסיה, פולניה ואח'(; מרכז ומע' אירופה 

וקולוניות לשעבר )גרמניה, בריטניה, צרפת, הולנד ואח'(; מדינות נורדיות. בסיכום המאמר 

 מהווה מגבלה בכריתת בע"ת. מדגישים החוקרים כי מרחק גיאוגרפי איננו

 

 דיסציפלינות מחקר .2

 90-החלה לצבור תאוצה בראשית שנות הוקש"ח התעניינות מחקרית בנושא בע"ת 

של המאה שעברה. על אף שמאז נערכו מחקרים רבים, ממשיכים החוקרים לדווח על 

היעדר נתונים ועל מחסור במחקר שיטתי. שתי הדיסציפלינות האקדמיות העיקריות 

גישות  3סקות בנושא הן יחסים בינלאומיים )יחב"ל( וגיאוגרפיה עירונית. מסתמן כי שעו

מחקר עיקריות עוסקות בבע"ת. הגישה הנפוצה סוקרת מקרה מבחן או מספר מקרי מבחן 

של בע"ת ספציפית הקיימת בין זוג או מספר זוגות של ערים, במטרה לבחון מוטיבציות 

בקרב השותפים, תוצרים ותמורות כתוצאה מהיחסים,  לכריתת בריתות ואינטרסים מניעים

 & Lundenוניסיון להקיש מכך על קיומו של מודל או מנגנון אופייני למקרים נוספים )

Zalamans 2002, Hewitt 1999b, Tjandradewi et al 2006, Vargas-Hernandez & 

S.N. Echeagaray 2017)ות על בסיס (. גישה מחקרית אחרת בוחנת קשרים בין מדינ

פולין, המדינות הבלטיות, -בע"ת או איזור גיאוגרפי נרחב המקיף מספר מדינות, כגון גרמניה

-צפון עם דרום, וכד'. מחקרים אלה בוחנים את מידת ההדדיות ביחסים )סימטריה לעומת א

סימטריה(, היבטים גיאופוליטיים נרחבים יותר מהרמה המקומית, ומנסים להפיק תובנות 

 ,Furmankiewicz 2005, Otoole 2000דל אוניברסלי עבור מנגנון בע"ת )לכדי מו

Anischenko & Sergunin 2012, Joenniemi & Sergunin 2011, Smutek 2016 .)

הגישה האחרונה בוחנת בע"ת כרעיון תיאורטי בעל השלכות ותובנות אוניברסליות, כגון 

ות כלכליות הנובעות מהבריתות. תמורות אפשריות במגזר הציבורי, זרזי פיתוח ותמור

מחקרים אלה מתייחסים למגמות שינוי בבע"ת בקנה מידה של יבשות שלמות ולעתים ללא 

 ,Devers-Kanoglu 2009, Baycan-Levent et al 2010, Bilder 1989כל שיוך מרחבי )

Ploszaj 2013, Janczak 2017.) 

 

 יחסים בינלאומיים ודיפלומטיה 2.1

עבור חוקרי דיפלומטיה ויחב"ל, תופעת בע"ת מהווה אתגר בעיקר בשל הפוטנציאל 

שיש בה לערער על ההיררכיה המקובלת בין רשויות ממשל )מקומיות ומרכזית( ועל חלוקת 

התפקידים המסורתית, והעברת ערוץ הדיפלומטיה הבינלאומית הישירה לרשות המקומית. 

ופעה הולכת ומתעצמת של רשויות מקומיות זרקור לת Bilderהפנה  1989-במאמר מ

באותו זמן(, שנוטלות חלק ביחסים בינלאומיים, על פי מה שהוא כינה  1000בארה"ב )מעל 

(. לדבריו, העובדה שלא חל כל פיקוח של הממשל parochial agendasאג'נדות מקומיות )

א חמורה, שכן המרכזי או הרשויות האמונות, קרי משרד החוץ ושלוחותיו, על הנושא הי
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מדובר בפעילות המשליכה על אינטרסים לאומיים ומשפיעה על שדה הדיפלומטיה 

הבינלאומי. בהיותו משפטן, עיקר ההתייחסות במאמר ובתגובות אליו התמקדו בהיבטים 

שונים של משפט בינלאומי, היררכיית רשויות בחוקה האמריקאית ומנגנוני פיקוח ובקרה 

  Roldanלצמצם את הביזור של מערכות הדיפלומטיה. מנגד,משפטיים אפשריים על מנת 

( מזהה במנגנון בע"ת פוטנציאל בעל השלכות חיוביות על שדה הדיפלומטיה. 2018)

לדבריה, התמקדות באינטרסים מקומיים משותפים בין יישובים במדינות לאום שונות 

ופי פעולה מסוג זה מאפשרת לגשר על מחלוקות ופערים ולפסוח עליהם. בעיקר, מפני ששית

מקדמים ומפתחים רשויות מקומיות בתחומי החינוך, התרבות, התיירות והכלכלה, ומעודדים 

 השקעות הכרחיות בעידן של צמצום משאבים וקיצוצי תמיכה מצד הרשות המרכזית. 

גישה אחרת למחקר יחב"ל מתמקדת בתוצאות קונקרטיות של יחסי דיפלומטיה בין 

ם את המוטיבציות והיתרונות שבכריתת בע"ת, מנקודת מבט ערים. החוקרים בוחני

סימטריות. על פי רוב, ביחסי בע"ת מתקיים -המאפיינת את מערכות היחסים הבילטרליות כא

צד נותן וצד מקבל, הנחלקים בין יישובי צפון כדה"א המפותח לדרום כדה"א המתפתח, 

 Care at aח 'דאגה מרחוק' )(. מאפיין זה מוסבר באמצעות המונHewitt 1999aבהתאמה )

distance( )Clarke 2011 טיב קשרי בע"ת משפיע ומושפע מהאופן בו אנו מדמיינים את .)

הצד השני, ומהאופן בו אנו מתקשרים איתו )שם(. בהיבט הקונקרטי, ההצדקה של הצד 

המקבל לקיום בע"ת היא כלכלית, תיירותית ומסחר )שם(. אחד ההסברים הוא שקבוצות לחץ 

אזרחיות, מהמגזר העסקי ומהמגזר השלישי, ממנפות קשרים בין ערים במדינות שונות ע"מ 

 Kirbyלהשפיע על הדיפלומטיה הרשמית של ארצם ודרך כך לקדם שלל אינטרסים פרטיים )

at el. 1995, Hewitt 1999a ,קשרים בין ערים מקדמים לא רק סוגיות של קירוב לבבות .)

ים כלכליים בין חברות מקומיות, כמו גם ידע ארגוני וטכנולוגי תרבות ומדע, אלא אף הסכמ

(. יחד עם זאת, Hewitt 1999a, Hewitt 1999b, Riner & Becklenberg 2001מתקדם )

ביקורתי -נטען לאחרונה כי בהינתן היקף התופעה, לא ניתן עוד לראות בבע"ת מנגנון חתרני

רית זו הפכה למוצר מדף הכרחי בכפר המאתגר את המדיניות הדיפלומטית הרשמית, שכן ב

 (.Joenniemi & Sergunin 2017הגלובלי התחרותי )

מנגד, מבקשים חוקרים לבחון את המניעים לכריתת בע"ת עבור הצד הנותן. מדוע, 

אלו שואלים, בוחרת עיר מפותחת לחבור בברית ערים עם עיר אחרת, כאשר התנאים 

שתיהן. לא רק שצד אחד נהנה מידע עדכני מלכתחילה מעידים על פערים ניכרים בין 

טכנולוגי וארגוני, ובמקרים רבים הוא זה שמממן בפועל שיתופי פעולה, אלא מבקרי המיזמים 

הביליטרלים בצד העיר המפותחת מעלים טענות וביקורות קשות של בזבוז משאבי ציבור 

, כי המימון של (. על כך עונים חוקרי יחב"לHewitt 1999aללא רווח מקומי משמעותי )

לאומיים, -פרוייקטים אלה מקורו אינו ברשות המקומית, אלא במוסדות ארציים ובארגונים אל

(. זאת ועוד, סיוע ברמה המקומית המבוסס על בע"ת Ploszaj 2013כגון האיחוד האירופי )
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משרת בתקופה הנוכחית אינטרס לאומי, המשקף את המעבר מדיפלומטיה בין ממשלות 

 (.Hewitt 1999bבקנה מידה אזרחי מצומצם וממוקד יותר ) לדיפלומטיה

מקרה פרטי של בע"ת, שזוכה לעניין מחקרי ענף בקרב חוקרי יחב"ל, הוא בריתות בין ערים 

צמודות גיאוגרפית, שביניהן חוצץ גבול בינלאומי. תופעה זו נפוצה באזורים רבים בעולם 

עיקר הספרות בנושא זה  ערים. ומאפשרת לבחון תמורות ותוצרי שת"פ מובהקים בין

הפרה איזוני גבולות בין  1989 -מתמקדת במקרה האירופי. קריסת ברה"מ והגוש הסובייטי ב

מדינות. מפת אירופה שורטטה מחדש והגוש המערבי, המגולם באיחוד האירופי, פעל 

, (. עבור חוקרי יחב"לSmutek 2016סובייטיות )-בעוצמה להתרחב מזרחה, אל מדינות אקס

בע"ת מהווה מקרה מעבדה עשיר ופורה ליחסים בי"ל ולתנאים הדרושים בכדי לאפשר שת"פ 

מקומית, אזורית וארצית. חוקרים מבחינים בין שני מצבים עיקריים בהקשר   -ברמות שונות 

זה: 'גבול פנימי' בין מדינות בעלות הסכם מאחד ו'גבול חזית' בין מדינות ללא הסכם מאחד. 

סובייטיות לאיחוד האירופי מסב -של הגוש המערבי והוספת מדינות פוסט מגמת ההתפשטות

מצבי 'גבול חזית' ל'גבול פנימי' בתוך גוש האיחוד. לעומת זאת, במצבי חזית, מדינות שנותרו 

מחוץ לאיחוד האירופי, גם כאשר מדובר היה בגבול פנימי רדום בימי המעצמה הסובייטית, 

 לחלוטין. נתונות כעת בתנאי בע"ת שונים 

 

 חברתיים-מצב ייחודי לפתרון מצבים כלכלייםובפעילות קש"ח יש המזהים בבע"ת 

-Anischenko & Sergunin 2012, Walancik & Kurowskaוסוגיות ביטחון מורכבות )

Pysz 2015 אחרים מצביעים על תמורות וצמיחה בקרב ארגוני מגזר שלישי בתנאי בע"ת .)

(Janczak 2007 ,לעומתם .) נטען כי הצלחת בע"ת נזקפת לא רק לזכות תמיכתו של

השלטון המרכזי במדינה, אלא מתרחשת במידה רבה עקב מימון פרוייקטלי מהאיחוד 

(. יש המזהים בבע"ת סממן לדעיכתו של Walancik & Kurowska-Pysz 2015האירופי )

ואים בכך נגזרת (. אחרים רJoenniemi & Sergunin 2011מנגנון הגבול בין מדינות לאום )

 Janczak 2013, Lunden & Zalamansהמשקפת את טיב הגבול בין הישויות המדינתיות )

(. לאחרונה נטען כי בע"ת כה מושפעת מהתנאים הייחודיים של כל מקרה, עד כי איננה 2002

ניתנת למידול ולכן לא יכולה לשמש תבנית מחקרית ליחסים בינלאומיים, מעבר להיותה 

 (.Janczak 2017ובהקת ליצירת קשר בין ערים )אסטרטגיה מ

 

 גיאוגרפיה עירונית 2.2

בתחום הגיאוגרפיה העירונית בוחנים את התופעה תוך וקש"ח מחקרים בנושא בע"ת 

-שילוב דיסציפלינות נוספות, כגון מדיניות ציבורית, כלכלה ומנהל עסקים. המרכיב הגיאוגרפי

זית במחקרים אלה היא המימד האופרטיבי של מרחבי נותר לרוב בשולי העניין. סוגייה מרכ

שיתוף הפעולה בין הערים. החוקרים שואלים אילו מרכיבים ישימים הבשילו מתוך בע"ת 

לכדי פרוייקט קונקרטי עם תוצאות או תוצרים מובהקים. תוצר אחד שחוזר ופעילות קש"ח 
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 2012 -מחקר מונבדק בספרות במידה רבה הוא לימוד הדדי ומידת ההדדיות של היחסים. 

(Ewijk 2012 בחן שיתופי פעולה בין רשויות מקומיות בהולנד לבין מקבילותיהן בתורכיה )

כיווניות בהיבט המקצועי של ניהול עיר, לפיה ערים הולנדיות -ובמרוקו. המחקר זיהה חד

מפותחות ומתקדמות מעניקות ידע בנושא מודלים של משילות לפיתוח עירוני. עם זאת, 

כי המניע של הרשויות ההולנדיות לשיתוף פעולה היה ההכרה בכך שמהגרים  המחקר מצא

רבים ממדינות אלה התיישבו בקרבן; שיתוף הפעולה נועד לפתח בקרב השלטון המקומי 

ההולנדי היכרות עם התרבות והתנהלות של אוכלוסיות המהגרים, ובכך הושגה הדדיות 

( נמצא כי לימוד Furmankiewicz 2005בלימוד )שם(. במחקר המתמקד בבע"ת בפולניה )

הדדי התקיים בעיקר בתחומי התרבות, בעוד שבתחומים אחרים התקיימה כיווניות מובהקת 

של ידע ומשאבים שנעו מערים במדינות מפותחות כגרמניה, צרפת, הולנד ודנמרק אל 

ם פולניה. זאת ועוד, עיקר שיתופי הפעולה התקיימו עם מדינות בעלות גבול משותף ע

פולניה, ופרוייקטים קונקרטיים בעלי השלכות מרחביות התקיימו בין צמדי ערים בלבד )שם(. 

זיהה כיווניות בלימוד בין צפון לדרום בכל הקשור לתחומים פורמליים, כגון  2009 -מחקר מ

מבנה ארגוני של הרשות והליכי תכנון וניהול עיר. עם זאת, נטען במחקר כי אכן התקיים 

באופן לא מכוון, אך מאחר והיבטים אלה של שיתוף הפעולה חרגו מיעדיהם לימוד הדדי 

(. Devers-Kanoglu 2009המוצהרים רשמית של הפרוייקטים, פן זה לא זכה להתייחסות )

מאמר יחיד שבחר להתמקד בהיבטים גיאוגרפיים מובהקים כרקע ליחסי בע"ת, בחן את 

ונות במקסיקו, המשתייכות לאזור השפעת ההסכם המתקיים בין שתי ערים במדינות ש

גיאוגרפי מוגדר. אזור זה היה כפוף להסכמי סחר בין הערים ואף ניזון מדרך מהירה 

(. Vargas-Hernandez & Echeagaray 2017המשרתת אותן ומקלה על הקשר ביניהם )

תרומתה של בע"ת במקרה זה הושפעה מתשתית תחבורתית איכותית והסכמים הדדיים 

ברות ההסכם בשיתופי פעולה מועילים לא רק במישור התרבותי, אלא אף בהיבט שזיכו את ח

 כלכלי )שם(.

בדומה למחקר על בע"ת ומאפייניה בפולניה, קיימים שורה של מחקרים המתמקדים 

במדינה מסויימת ומאפיינים את ההסכמים ואת השלכותיהם. במחקר על השפעת בע"ת 

הסכמי בע"ת ועוצמתם לבין גידול באוכלוסייה  בגרמניה, מצאו החוקרים זיקה בין כמות

(. מחקר על בע"ת באוסטרליה הבחין בשלושה דפוסי Brakman et al 2014העירונית )

'הדדיות' -(, המשיכו בAssociative'התרועעות' )-הסכמים בתולדות הנוהג הזה, שהחלו ב

(Reciprocateוכיום מתאפיינים ב ,)-( 'מסחר'Commercial( )O’Toole 2000, Villiers et 

al 2007 המחקר זיהה דפוסי התנהלות שונים מצד הרשות הציבורית שהתאימה ואיפשרה .)

(. מחקר שעסק בבע"ת O’Toole 2000בכל שלב את טיב ההסכם הטיפוסי לתקופה )

(, כמוטיב מנחה Care at a distanceבבריטניה מצא דפוס שזכה לכינוי 'דאגה מרחוק' )

לקדם שלום, היכרות ושיתופי פעולה בין עמים. המחקר סקר את להסכמים שמטרתם 

 (.Clarke 2011התפתחות קו מנחה זה עבור הסכמים בין ערים, שבו צד אחד בריטי )
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סוגיה נוספת שמופיעה בספרות הגיאוגרפית מייחסת חשיבות להתרחבות האדירה 

מסוג זה דנים של המאה שעברה במימדי תופעת בע"ת. מחקרים  90-שחלה מאז שנות ה

( Urban networksבמבט מקרו על היקף התופעה שזוכה לכינוי 'התרשתות אורבנית' )

(Smutek 2016 (. ההתרשתות משפיעה על ערים פרטניות בהיבט של מיקומן ברשת )דרגת

חשיבות(, באיזו מידה הן משפיעות או מושפעות מנציגות אחרות ברשת, וכן הלאה. לנושא 

הקשר של אופן תנועת סחורות, אנשים, השקעות ומשאבים, ועל כן לא זה יש חשיבות רבה ב

רק נציגויות רשמיות, כגון רשויות מקומיות, פעילות בהתרשתות העירונית, אלא גם ארגונים 

פורמליים, ואזרחי העיר עצמם נוטלים -פרטיים במגזר השני והשלישי, מוסדות פורמליים וסמי

(. אם Baycan-Levent et al 2010מבוססי בע"ת ) חלק במערך גלובלי של שיתופי פעולה

בעבר ערים ביקשו לפתח קשרים ישירים עם ערים אחרות בכדי לקדם קשרי תרבות, ידע או 

ממשלתיים מזינים את תופעת בע"ת ומעצימים אותה על ידי תיעול -מסחר, כיום גופים א

באסיה   Citynet-באיחוד האירופי )שם(, ו Eurocitiesמשאבים לרשתות ערים, כגון 

(Tjandradewi & Marcotullio 2009 ארגוני ההתרשתות האורבנית משמשים זרז .)

להמשך שיתופי פעולה, לאחר שפרוייקטים מוגדרים מסתיימים, ודרך כך מתחזקות בע"ת 

(. רשתות שונות מתאפיינות בדפוסי פעילות Tjandradewi et al 2006ומשמרות את חיותן )

, שהוקמה ע"ב Citynetכך את התרבות המקומית. כך למשל חברות שונה ומשקפות דרך 

מקיימות שיתופי פעולה בתחומים של סביבה, בריאות, חינוך  City-to-cityמודל המכונה 

ותרבות, ובניגוד למודל האיחוד האירופי, אזרחי ערים אלה חסרי השפעה )שם, 

Tjandradewi & Marcotullio 2009.) 

 

 תמורות ומגמות .3

איזכורים היסטוריים לקיומה של בע"ת מופיעים במקורות ספורים. דוגמה לכך מופיעה 

)סקוטלנד, בריטניה( הדן בחשיבותן של בריתות ערים  Invernessבמזכר של מועצת העיר 

באירופה, ומציין כמקרה המוקדם ביותר הידוע של ברית אירופאית את ההסכם בין 

Paderborn  גרמניה( לבין(Le Mans ( משנת )836צרפת (Inverness City Committee 

(. דוגמאות חריגות כגון זו קיימות לאורך ההיסטוריה במקומות וצורות שונים; במיוחד 2008

 ,Zelinski 1991מזכירים חוקרים הסכמים שנחתמו לאחר מלחמת העולם הראשונה )

Joenniemi & Sergunin 2017 בע"ת, הן (. אולם, קיימת תמימות דעים בקרב חוקרי

מתחום יחב"ל והן מגיאוגרפיה, כי נקודת המפנה אירעה במחצית השנייה של המאה 

העשרים בעקבות מלחמת העולם השנייה, אז פרצה תופעת ברית ערים תאומות כמגמה 

 (.Zelinski 1991, Furmankiewicz 2005מאורגנת ובהיקפים חובקי עולם )
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בברה"מ,  Stalingradבבריטניה התקשרה עם  Coventryעוד בזמן המלחמה, העיר 

הבריטית על הסכם עם  Bristolחתמה  1947-על רקע חווית ההפצצות הגרמניות. ב

Hanover ( 2001בגרמניה Cremer et alב .)-התקיים מפגש בשוויצריה של ראשי  1948

גרמני -ערים מצרפת וגרמניה. מפגש זה הוביל להקמת איגוד בינלאומי של ראשי ערים צרפתי

 Zelinsky, ולחתימת מאות הסכמי בריתות בין ערים צרפתיות לערים גרמניות )1950-ב

(. שנה לאחר הקמת איגוד זה, הוקם הארגון 'מועצה אירופאית לעיריות ומחוזות' 1991

(Council of European Municipalities & Regions CEMR שמטרתו לקדם "אירופה ,)

(, בין השאר באמצעות מנגנון בע"ת. http://www.ccre.org) מאוחדת, שליווה ודמוקרטית"

 United Townsעם מטרות דומות היה 'ארגון ערים מאוחדות' ) 1951-ארגון נוסף שהוקם ב

Organization מסך הברזל(. ארגון זה שאף לקדם קשרי ערים משני צידי המתרס של 

(1991 Zelinsky, 2011 Clarcke לפיכך, כבר בראשיתו של רעיון בע"ת ככלי לקידום .)

יחסים בין תרבויות, התבססו שתי חלופות: 'המועצה האירופאית' שהציעה קירוב לבבות בין 

 (.Clarcke 2011קהילות דומות, ו'איחוד הערים' שדגל בגישור בין צדדים לכאורה עוינים )

-רגונים ורשתות לעידוד בע"ת ושיתוף פעולה ביןפרט לנ"ל פעילים כיום באירופה מספר א

 EUROCITIES, METREX, The Baltic Metropoles, The Cityעירוני מסוגים שונים: 

Twins Association(2011 Joenniemi & Sergunin.) 

 

בארה"ב, רעיון דומה קודם ע"י הנשיא אייזנהאואר, שדגל במה שכינה 'דיפלומטיה 

(. בשנים הראשונות שלאחר מלחמת העולם Sister City International 2006אזרחית' )

השנייה סייעה ארה"ב לערים בגרמניה ויפן, שהיו עד לאחרונה מדינות אויב. פעילות זו הכינה 

את הקרקע לצמיחתה של תנועת קשרי ערים על בסיס אזרחי, כגון הארגון 'התאגדות מבצע 

(, שמטרתו הייתה לקשר ישירות בין Operation Town Affiliation Incקישור ערים בע"מ' )

חנך אייזנהאואר מיזם אזרחי, שנקרא  1956ערים בארה"ב לערים אירופאיות )שם(. בשנת 

(, ובבסיסו העיקרון המנחה 'שלום באמצעות People to people, P2P'אנשים לאנשים' )

ותו של ארגון זה התבססה על התנדבות אזרחים אמריקאים, (. פעילhttps://ptpi.orgהבנה' )

 Sister 2006שייחסו חשיבות ליצירת קשר ישיר עם תושבי ערים מקהילות ותרבויות זרות )

City International עיקר פעילותו של הארגון הייתה בהסברה, עידוד והכוונה לנציגי ערים .)

מקביליהם באירופה המערבית.  ואזרחים אמריקאיים שברצונם לקדם קשר ישיר עם

בראשיתו היה ארגון זה כפוף למשרד פדרלי, אך הנשיא אייזנהאואר, שדגל בדיפלומטיה 

ישירה בין אזרחים, ללא מעורבות ממשלתית רשמית, קידם את הסבתו של הארגון למלכ"ר 

לים משרדיו הראשיים הועתקו מוושינגטון לקנזס, מיזורי. לאחר מספר גלגו 1961-עצמאי, וב

 Town)עמותת 'איגוד קשרי ערים'  1967-והתפתחויות במוסדות המלכ"ר נוסדה ב

Affiliation Association) על שרידיו של ,P2P (1991 Zelinsky הזרועה הביצועית של .)

http://www.ccre.org/
https://ptpi.org/
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( פעילה בקידום קשרי ערים Sister City Internationalעמותה זו: 'עיר אחות בינלאומית' )

  בעיקר בתחום הסברה, ייעוץ ושידוך בין ערים.בינלאומיים עד היום, 

 

ארגונים אלה, האירופאי והאמריקאי, שימשו הן כיזם והן כסוכן ההפצה של רעיון 

הולכת וגוברת של קשרים  העשורים מרגע היווסדם התפתחה מגמ בע"ת. בתוך שני

שיתופי  והסכמים בין ערי מערב אירופה ממדינות שונות, ובינן לבין עמיתותיהן בארה"ב.

פעולה, שבשלב זה הסתמכו בעיקר על מיזמי תרבות וחילופי משלחות, נועדו לקרב לבבות 

זילנד אימצו -ולחזק היכרות הדדית. מדינות חברות תחת הכתר הבריטי, כמו אוסטרליה וניו

(. בבסיסם, מיזמי O’Toole 2000את המודל והחלו לתוות קשרי ערים עם עמיתיהן במערב )

ילותם של גורמי שטח עצמאיים בערים עצמם, אנשי עסקים, פוליטיקאים בע"ת נבעו מפע

מקומיים, וחברי מוסדות שונים )אקדמיה וכד'(. אולם, לא מן הנמנע שאינטרסים פוליטיים 

במישור הלאומי והבינלאומי תרמו ועודדו את קשרי הדיפלומטיה הישירה. התפשטות בע"ת 

ן מדינות המערב לגוש המזרחי בימי המלחמה למחוזות בעולם שריכזו ביטויי מתיחות בי

הקרה, כגון יפן במזרח אסיה וישראל במזרח התיכון, נועדו לשרת בין השאר אינטרסים אלה. 

יזם הנשיא קנדי, השקה של ארגון הסכם שכר ושיתוף פעולה בין רשויות  1967-כך למשל, ב

, פולניה נפתחה 70-(. בשנות הZelinsky 1991מקומיות בארה"ב לאמריקה הלטינית )

לשנים ספורות להסכמים עם ערים מערביות בפינלנד, בריטניה ומערב גרמניה, שזכו בעיקר 

 (.Furmankiewicz 2005לביטוי של חילופי משלחות נוער )

 

, עיקר הפעילות בתחום בע"ת התמקדה באירופה בפרט ובעולם 70-עד שנות ה

יל לעצמאות רבה יותר בקרב רשויות , שהוב70-המערבי ככלל. המשבר הכלכלי של שנות ה

מקומיות לצד ההכרח להתנהל תחת משמעת כלכלית קפדנית יותר, חולל שינויים בדפוסי 

הביאו  80-הפעילות הבינלאומית. התעוררות כלכלות המזרח הרחוק בראשית שנות ה

 להתפתחות מגמת בע"ת בין ערי מזרח אסיה לבין עצמן וביניהן לערים במערב. יפן הובילה

, שמטרתה יצירת קשר בין ערים אסייתיות Citynet –להקמה של רשת ערים אסייתיות 

 2009לקידום כלכלות מקומיות, וייסדה מועצה יפנית לקידום קשרים עירוניים בינלאומיים )

Tjandradewi & Marcotullio נשיא הפיליפינים העביר חוק לעידוד יצירת קשרי ערים .)

(. במקביל להתעוררות 2018 Roldan' )The Philippines Sisterhood Programבשם '

במזרח אסיה, התרופפותו של הגוש המזרחי הקומוניסטי הביא גם כן ליצירת קשרים 

והסכמים בין ערי המערב למזרח. בסוף שנות השמונים, מיד לאחר קריסת ברה"מ וערב 

יחוד האירופי הקמת הרפובליקות הדמוקרטיות במדינות הקומוניסטיות לשעבר, החל הא

 2009)במאמצי התפשטות ודחיקת חזית הגבול עם רוסיה צפונה ומזרחה ככל הניתן 

Clarke) הסכמים בין ערים סביב אגן הים הבלטי לבין ערי האיחוד האירופי זכו לביטויים .

פולניה, ב(. Smutek, 2013 janczak 2016שונים של הסכמים, בריתות ושיתופי פעולה )
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הסכמי בע"ת  117 התקיימולמערב בין המדינות הסובייטיות לשעבר,  שמובילה בפתיחות

 2005) 2,153על של ערים פולניות עמד מספר ההסכמים  2001-, וב1988שנת ב

Furmankiewicz, 2016 Smutekמגמת בע"ת הופנתה גם לעבר  90-(. במהלך שנות ה

  דרום.-אפריקה, ליצירת הסכמים המתאפיינים במידה רבה כקשרי צפון

 

ארגון האומות המאוחדות הכיר בחשיבותן של בריתות ערים בינלאומיות ודיפלומטיה 

הוקמה מועצה עולמית מייצגת לרשויות  1996 שנת. ב60 -עירונית כבר בראשית שנות ה-בין

', בין World Association of Cities & Local Authorities Coordinationמקומיות בשם: '

הוקמה  2004ועדה קשרי ערים ובריתות בינלאומיות. בשנת שלל מטרותיה, מקדמת ה

, שמטרתה להעצים ’United Cities & Local Governments‘מועצה עולמית נוספת בשם: 

 2009רשויות מקומיות ולקדם סוגיות מקומיות במישור הבינלאומי, הן פוליטית והן מקצועית )

Clarkeת האו"ם לעירוניות המכונה (. מועצות אלה משמשות ועדות מייעצות לתוכניUN-

Habitatשל המאה שעברה, זכתה למעמד של  70-. תכנית זו, שראשיתה באמצע שנות ה

תכנית רשמית, שמשמעותו הטמעת מטרות ופעולות בנושא עירוניות בהחלטות האו"ם 

הרשמיות, וביניהן התייחסות ישירה לדיפלומטיה וקשרי ערים בינלאומיות 

(https://unhabitat.org/.) 

          

 הגדרות ומונחים .4

עבודה זו החלה בהתמקדות במונח בע"ת, אלא שתוך כדי העבודה התווסף מונח 

מרכזי נוסף של קש"ח. בעידן הנוכחי, פעילות קש"ח המתקיימת בין ערים מזדמנות בנושא 

בהכרח בנות ברית פורמלית, אופיינית יותר מאשר בע"ת פורמלית. בשל סוגייה ממוקדת, שאינן 

כך עבודה זו מתייחסת גם לקשרי חוץ עירוניים במובנם הרחב, קרי, חילופי תקשורת, רעיונות 

 ומפגשים בין נציגים שונים של עיריות זרות.

 

י ( משמש כביטוי נפוץ הן עבור חוקרTwin citiesהמונח הכללי 'ערים תאומות' )

התופעה והן עבור פעילי השטח המעורבים בפעולה. בשפה האנגלית הוסב מונח זה מכינוי 

, שהיא פעולת ההתאמה והחיבור בין שתי ערים. עם Twinningלתופעה לפעולה אקטיבית: 

זאת, קיימים באנגלית מינוחים מקבילים רבים המשמשים בספרות המקצועית כמו גם בפעילות 

(, double(, ערים כפילות )connected(, ערים מחוברות )sisterהשטח עצמה: ערי אחות )

(, ערים שכנות bi-nationalלאומיות )-(, ערים דוtrans-borderערים משני עברי הגבול )

(neighbored( זוג ,)coupled( שותפות ,)partner( וחברות ,)friendship( )2001 

Buursink, פיסית בין שני מצבים של 'ערים -גיאוגרפית(. הספרות המקצועית עורכת הבחנה

תאומות'. ההגדרה הצרה מזהה ערים תאומות במצב של ערי גבול סמוכות, משני צידי הגבול 

(2001 Buursink עבור ההגדרה הצרה נדרשים להתקיים שלושה תנאים הכרחיים: זוג ערים .)

https://unhabitat.org/
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ם מסוג זה מנהלות יחסים (. עריJanczak 2017או יותר, גבול מדינה חוצץ וסמיכות מרחבית )

הדדיים באחת משתי צורות: שאיפה לשיתוף פעולה והשלמה הדדית, או זוג עיירות מתחרות 

(1994 Buursink ההגדרה הרחבה מתבססת על הסכמי שיתוף פעולה בין ערים, עיירות ואף .)

 מחוזות שאינן שכנות, אלא מרוחקות אחת מהשנייה ואפילו בארצות נפרדות לקידום קשרי

מציעים הגדרה רחבה  Joenniemi & Sergunin(. Buursink 2001כלכלה, מסחר ותרבות )

רבני" כלשהו, מקנה להן מאפיינים עוד יותר, וטוענים כי הסתמכות ערים תאומות על "הגיון או

לאומיים ובינלאומיים. הקנייה זו נובעת מהתרומה להיווצרות דמיון ושותפות, שחורגים מעבר -לא

אומית. מצב זה, כאשר מיושם כחלופה למקומיות, מביא לסוג של אמנסיפציה להבנייה הל

 (.Joenniemi & Sergunin 2011המכילה מימד של "מעבדה" ואפילו "ניסוי" )

 

מבחינים החוקרים בין שלושה מצבי ברית של רשויות מקומיות  2007-במאמר מ

(2007 de Villiers et. al.): 

 City: שיתוף פעולה מסוג זה, המכונה גם Municipal International Cooperation (א

to city (C2C .מערב שתי רשויות מקומיות או יותר בברית ערים בינלאומית ,)

הסכמים מסוג זה קיימים לטווחי זמן שונים, ועל פי רוב מנותבים לסוגיות טכניות של 

תופי פעולה דרום, קידום שי-ניהול עיר והעצמת רשויות מקומיות, בעיקר ביחסי צפון

בנושאי ידע וטכנולוגיה של ניהול עירוני, ו/או תימות ומיזמים משותפים וממוקדים. 

מימון הפעילות בהסכמים מסוג זה מגיעים על פי רוב מהרשויות הציבוריות 

 המעורבות.

: שיתוף פעולה מסוג זה משלב רשויות מקומיות עם Sister Cities/City Twinning (ב

ואזרחיים, בשלל נושאים: חינוך, תרבות, חברה, טכנולוגיה,  קהילות ומגזרים עסקיים

רפואה וכן הלאה. על אף שבמסגרת הסכמים מסוג זה לרשויות המקומיות תפקיד 

מוביל, תפקיד זה מסתכם ע"פ רוב בהיבט ייצוגי ובהנחת התשתית לקשר ולפעילות 

זריים, הקונקרטית, אשר במקרים רבים מתרחשת ישירות ברבדים הקהילתיים והמג

 .Citizen to citizen diplomacyובשל כך הסכמים מסוג זה אף מכונים 

הוגדר לראשונה מונח זה במסגרת כנס  1990 -: בDecentralized Cooperation (ג

עירוני מנצל את הפלטפורמה הקיימת של -של האיחוד האירופי. סוג זה של הסכם בין

ים המתבצעים תחת סוג זה של בע"ת לטובת פיתוח עירוני מסוגים שונים. פרוייקט

הסכם מערב ארגונים ושחקנים, שאינם מייצגים גורמי ציבור ממשלתיים, והם 

משתייכים למוסדות מקומיים וארגוני מתנדבים אזרחיים. על אף שמימון פרוייקטים 

תחת הסכמים מסוג זה מקורם במגזר העסקי, האזרחי וקרנות תורמות, לרשות 

שלכות תכנון ורישוי וביצוע המחייב התייחסות ארוכת המקומית תפקיד מפתח בשל ה

 זמן ובת קיימא.
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 מתודולוגיה .5

מסקירת הספרות עולה כי קיימים סוגים שונים של הסכמים בינלאומיים בין ערים. טיב 

 לקיוםמניעים ההפעילות, הגורמים המעורבים ו דפוסיההסכמים משקף במידת מה את 

היחסים בין הערים. על אף שהרשויות המקומיות מעורבות בהסכמים, כיישות ייצוגית, הן אינן 

הגורם היחיד המטעין ומקדם הסכמים ושיתופי פעולה. כמו בתחומים אחרים של ניהול 

ופיתוח עירוני, גם בתחום בע"ת, משפיעים סוכנים עירוניים שונים, בהיותם חלק ממנגנון 

טיב, אופי, היקף, תחומי מיקוד וכד', של שיתופי פעולה בין ערים. זאת  המשילות המקומי, על

ועוד, קיומו של הסכם איננו ערובה לקיום שיתופי פעולה. מערכות יחסים בין ערים מתפתחות 

ומשתנות ולעתים דועכות, כנגזרת ישירה של מידת מעורבות ופעלתנות גורמים מערכתיים 

הסכם תקף ופעילות רבה, לצד שותפות בעלות הסכם  שונים. קיימות ערים שותפות בעלות

תקף, שאינן מקיימות פעילות כלשהי. גם שיתופי הפעולה עצמם, הפרוייקטים המיושמים 

, בין הסכמים שונים ובתקופות שונות. מסתמן לאחרתותוצריהם משתנים בין שותפות אחת 

שיתופי פעולה בי"ל בין ום הסכמיאם כך, כי קיימים גורמי השפעה רבים על אופיים וטיבם של 

 ערים.

 

 מטרת המחקר 5.1

להתחקות אחר פעילות קשרי חוץ המתקיימת בין ערים ישראליות מחקר זה מבקש 

עברה תמורות ושינויים.  ,שנמשכת מספר עשורים ,לעמיתותיהן במדינות זרות. פעילות זו

דפוסי  זהותמחקר זה יאפיין את טיב הפעילות ואת תוצריה בתקופות שונות על מנת ל

 . בהיבט של הרשות המקומית זו פעילותמה מניע  חדדול ,פעילות

 

  שאלות המחקר 5.2

מדוע עיריות ישראליות, שבמהותן אמונות על שאלת המפתח המנחה מחקר זה היא 

בהסכמים  באותתחום גיאוגרפי ואוכלוסייה לוקאלית בהיבטים יומיומיים של פעילות ותפקוד, 

 ובריתות שונים עם עיריות ממדינות זרות?

ופי פעולה תוך בחינת שאלות משנה המצביעות על מרכיבי יסוד של שית דקתב זו השאל

 בינלאומיים בין ערים. 

 ?טיבם של קשרים אלהבע"ת וקש"ח, ומה היה כיצד החלו ערים ישראליות לפתח  .א

 ?והאם חלו תמורות בכך עם השנים מדינות היוו יעד לקש"ח עבור ערים ישראליותאילו  .ב

 אילו תמורות חלו בטיב הפעילות? .ג

 ?קש"ח מפעילותאילו תוצרים נבעו  .ד

 ?בינלאומית עם ערים זרותהפעילות את ה יםמובילברשות המקומית  אילו גורמים .ה
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 חוץ של ערים ישראליות? האיזו תכלית משרתת פעילות קשרי  .ו

 

 שיטת עבודה 5.3

עבודה זו תתבסס על סקירת הסכמים ושיתופי פעולה שקיימים בשתי ערים בישראל, 

יפו וחיפה. ערים אלה נבחרו בשל חשיבותן במארג הרשויות המקומיות בישראל, -תל אביב

בינלאומי. ירושלים איננה נבחנת במחקר זה, בשל מידה המשקף אף מעמד כלשהו בקנה 

יפו וחיפה מספק מנעד -חתומה. השוני בין תל אביבמיעוט ההסכמים הפורמליים עליהם היא 

מאפיינים המאפשר בחינה השוואתית בין שתיהן. הראשונה משמשת ליבה כלכלית, 

תרבותית ושלטונית בישראל, בעוד השנייה משמשת ליבה תעשייתית, אקדמית ושער מרכזי 

וניים הכוללים ליבוא למדינה. איסוף נתונים יתבצע על בסיס מסמכי ארכיון עירוניים ראש

מסמכי הסכם, הסכמי פרוייקטים, ופרוטוקולים של מפגשים, דיונים ופעילויות עם ערים 

שותפות זרות. כמו כן יתבצעו ראיונות עם נושאי תפקידים המעורבים בפעילות קשרי חוץ 

 בשתי הערים הנסקרות. 

 

 תרומת המחקר 5.4

יקפה של התופעה. בראש וראשונה מה נובע בע"ת וקש"חחשיבותו של מחקר בנושא 

מאז החלה התופעה להתפתח באופן מאורגן, עם יעדים, מטרות ודפוסים חוזרים, זכתה 

שנה, מאז החלו ערים  70לתפוצה אוניברסלית מרשימה. בתווך של וקש"ח תופעת בע"ת 

 15,000מעל  נחתמו, 2000-אירופאיות לכונן יחסים ישירים ועד העשור השני של שנות ה

בינלאומיים. -, ועוד מספר לא ידוע של הסכמים ושיתופי פעולה בינעירונייםבריתות פורמליות

ארגוני הדומיננטי של האנושות -חשיבותה הבלתי מעורערת של העיר, כמערך הקהילתי

בראשית האלף השלישי, זוכה למספר רב של ביטויים יישומיים, חברתיים, ארגוניים, 

. יכולתן של ערים ליצור לעצמן םלסוגיהח וקש"מרחביים, וכן הלאה, ביניהם תופעת בע"ת 

שיים וארגוניים הולך ומתפתח, כפי שמעידה וערוצי עדכון ומנגנוני פיתוח כמענה לצרכים אנ

 .בפרט ופעילות קש"ח ככלל תופעת בע"ת

 

במידה רבה את השינויים, שהתחוללו  פיםמשקוקש"ח שינויים ותמורות במנגנון בע"ת 

 ם, הן בהיבט של פריסתוקש"ח כלכליות. סקירה היסטורית של בע"ת-בתפיסות חברתיות

המרחבית בעולם, והן בהיבטים של ערכים חברתיים, ארגון  ממסדי ופעילות קהילתית, כל 

של . צמיחתה ריתות, הסכמים ופעילות קש"חאלה משפיעים ומושפעים ברמה מסויימת מב

תקשורתית, כפי שארע בשלושים השנים  -התופעה בתקופה של קפיצת דרך טכנולוגית

האחרונות, ראויה לבחינה מיוחדת, שכן לצד הגידול בתנועת אנשים בעולם )תיירות, עבודה 

, אך וקש"ח ופליטות( והשכלול בטכנולוגיות תקשורת, מתרחשות גם תמורות במאפייני בע"ת
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, .Kaltenbrunner et. al (2014) בעידן הנוכחי, כפי שהסיקולחלוטין לא הפחתה שלהן. 

 קרבה גיאוגרפית בין ערים איננה עוד תנאי הכרחי לפיתוח קשרי ערים בינלאומיים. 

 

. טענה וקש"ח לאור הנ"ל, מפליא עד כמה מועטה ההתעסקות המחקרית בבע"ת

בנתונים ובמודלים מחסור היא כי קיים שחזרה ונשנתה במרבית הספרות, שעוסקת בנושא, 

יים להבנת התופעה. גם התעצמותן של התיאוריות העירוניות בגיאוגרפיה, סוציולוגיה טתיאור

ותכנון, והדיון הער המתקיים על עירוניות מאז ראשית שנות התשעים, לא הביאו להכרה 

פרקטיקה של פיתוח ב אינטנסיביהמחקרי ה על אף העיסוקבחשיבותה של בע"ת. זאת ועוד, 

 בתחום זהערים, גם  ם בינלאומיים שליחסיבין הקרבה בינו לועל אף וני מושתת תרבות, עיר

 . נותר חסר וקש"ח הדיון בבע"ת

 

. ראשית, כפי שמצויין וקש"ח קיימות שתי סיבות מרכזיות למיעוט המחקר בבע"ת

בספרות,  הבריתות הקיימות משקפות אוסף גדול ומגוון של מקרים פרטיים. כמות המשתנים 

החיצוניים והתלות בגורם אנושי מחולל לקידום ואחזקת קשר בין ערים, מייצרים מצב יישומי 

מאז  של התחוםתיאורתי. גם התמורות וההתפתחויות -שמקשה על כימות ומידול רעיוני

ועד ימינו מייצרות מנעד מקרים שמקשה על ארגון וקטגוריזציה של התופעה,  והתהוות

מרכיביה ומאפייניה באופן גורף. סיבה נוספת היא הקושי בייחוס מובהקות לתוצאות 

. הקושי המחקרי לזהות סיבתיות בתהליכים וברגעי וקש"ח והשלכות של הסכמי בע"ת

מקשה על חוקרים לזהות פרמטרים , ושלבי הפעלתוהסכם המפתח, כגון חתימת 

יר מניעים לקידום וקיום שלון והצלחה, ולהגדיכלהערכת משמעותיים לבחינה, לאפיין מתודות 

 התופעה. 

 

 פיםנוע ים, חייםמהותי יםנושא םהוקש"ח טעונים אלה מובילים להבנה כי בע"ת 

נושא זה נעדר . בו בזמן, יםומתפתח כיםטיקה העירונית של ימינו, אשר הולבשדה הפרק

, וקש"ח בחינה מחקרית מספקת, או דיון אקדמי בוחן. כתוצאה מכך התיאוריה של בע"ת

נמצאים בפיגור ניכר אחר המציאות. הצעה זו  םוהשתכללות םוההבנה של מנגנוני פעילות

לבחון את הפוטנציאל הטמון במנגנון בע"ת  תמבקשוקש"ח למחקר השוואתי של בע"ת 

 עירוניות. וקש"ח כמחולל תמורות
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 חיפהיפו ו-של תל אביב המקרה וקש"ח בערים ישראליות: מנגנוני בע"ת .6

  

 יפו וחיפה-בתל אביב בע"ת וקש"חראשיתם של   6.6

 

באותן שנים.  החיפה התרחשביפו ו-תל אביבהקמת מנגנוני קש"ח והסכמי בע"ת ב

חתמו  ,, במהלך שנות השישיםאירופאית לעיריות ומחוזותהמועצה כעשור לאחר הקמת ה

-יפו חתמה על שני הסכמים, ב-. תל אביבמעבר לים הסכמים עם בנות בריתשתי הערים על 

באותו עשור על  חתמה עם פילדלפיה שבארה"ב. חיפה 1966-עם טולוז שבצרפת, וב 1962

עם עיר  1968-עם מרסיי שבצרפת ועם פורטסמות' הבריטית, וב 1962-ב :שלושה הסכמים

  בריטית נוספת, הקני.

 

במקרה של חיפה, אין מידע או תיעוד לגבי יחסו של ראש העיר אבא חושי, 

. הביוגרף של חושי, צדוק אשל, , לסוגיית הקש"חשבתקופתו נחתמו ההסכמים הראשונים

( 1969-1951סקר את פועלו הרב ותרומתו הענפה לעיר בשנים בהן כיהן כראש עיר )ש

הסכמים החוץ או הקשרי  את פעילות להלא מזכיר, אף לא במי, 2002-בביוגרפיה שפרסם ב

יפו, מרדכי נמיר, שבשנות כהונתו -לעומת זאת, ראש עיריית תל אביב ערים זרות. עם

משמעות "( נחתמו ההסכמים הבינלאומיים הראשונים של העיר, ייחס לקש"ח 1969-1959)

 (.1973 ,)הניגמן שמעון הניגמן ,, כך על פי הביוגרף שלו"מדינית מובהקת

 

יפו בתחום קש"ח החלה עוד בשלהי תקופת חיים לבנון, -פעילותה של תל אביב

בצרפת טולוז העיר החלו מגעים בין  1958קודמו של נמיר בתפקיד ראש העיר. במהלך שנת 

הארגון העולמי של ערים תאומות, שמושבו  ,'ארגון ערים מאוחדות' שלבתיווך יפו -לתל אביב

שנים, במהלכם קיימו שתי הערים חלופת מכתבים  כארבעמגעים אלה נמשכו  בפאריז.

וביקורים הדדיים. בניסיון לצקת תוכן לקשר בין השתיים, הועלו רעיונות ומיזמים שונים, כיצד 

בני של לממש וליישם ברית ערים. עיריית טולוז הציעה לערוך קונצרטים ותערוכות אמנים 

לימוד על העיר התאומה, תכני הספר -אביב, לשלב בתכנית הלימודים של בתי-העיר בתל

(. 18/9/1960ודות תולדות העיר התאומה )מזכיר העיר אולהציב תערוכת מידע בשתיהן 

יפו, יהודה נדיבי, ציין כי ראה במקומות אחרים מנהג של כיבוד העיר -מזכיר עיריית תל אביב

ועיים התאומה בהענקת שמה לרחוב או רחבה גדולה )שם(. הוא אף הציע לפתח קשרים מקצ

ישירים בין אנשי מקצוע ואיגודים שונים לטובת הפרייה הדדית בתחומי רפואה, הנדסה, 

מסחר, תעשייה, הוראה וכיו"ב. עוד הציע המזכיר לעודד מוסדות השכלה ללמד את שפת 

העיר התאומה ולהפנות חילופי משלחות של תלמידים לעיר התאומה )שם(. חתימת ההסכם 

יפו והציע לזרז את חתימת -שב מזכיר העיר תל אביב 1961 זמן מה, ובפברואר ההתעכב
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השנתי  דוגמה, ציין המזכיר את הפרויקטכ .כברמזה סכם וליישם חלק מהרעיונות שעלו הה

מילא התקיים כבר בין ישראל לצרפת. באוקטובר זה מ, שכן של חילופי תלמידי בית ספר

נחנכה רשמי, הטקס הבמהלך . לטקס חתימת ברית ערים הגיע מרדכי נמיר לטולוז 1962

התקיים  1963אביב'. במאי -'תל ה רחבתקראונרחבה גדולה בחלק חדש של העיר  מחדש

יפו, ובמהלך הטקס נקראה גינה ציבורית בקרבת מעון שגריר צרפת -ביקור גומלין בתל אביב

 ביפו 'גינת טולוז'.

 

בתקופתו עסקו  לדיפלומטיה בינעירונית וראה בה חלק מתפקידו.חשיבות נמיר ייחס 

בנושא מזכיר העיר, סגן רה"ע יוסף בורשטיין והוא עצמו. הם עמדו בקשר עם ערים נוספות 

מסביב לעולם, מאפריקה ועד מזרח אסיה, אירופה וארה"ב, ונטלו חלק בכנסים של איגודי 

ערים בינלאומיות. נמיר, שהיה בעברו ציר ישראל בברה"מ, שאף לכונן ברית עם לנינגרד, 

תכתב על כך עם ההנהגה הרוסית ועם משרד החוץ הישראלי. נציגי עירייה נטלו חלק ואף ה

. שני יםבכנס בינלאומי שהתקיים בדקאר שבאפריקה, וקיימו דיאלוג על כינון יחסים ישיר

ערך נמיר מסע בן למעלה משבוע, יחד עם  1961-אלה לא הבשילו לכדי הסכם. בהניסיונות ה

קונג, קולומבו שבציילון, -דלהי, הונג-לטהראן, בומביי, ניו ,ין זועביד-סייף א ,ראש עיריית נצרת

רב העניין הולרנגון שבתאילנד. חלופת המכתבים שהתרחשה סביב מסע זה מעידה על 

ערוץ  פיתוחמשרד החוץ הישראלי, ל במעורבות, במסעהעיריות המעורבות  הפגינוש

של  סגנויפו לעיריית פילדלפיה. -נחתם הסכם בין עיריית תל אביב 1966-דיפלומטי זה. ב

העיריות בין  ים מקצועייםקשרקיווה דרך מנגנון הקש"ח לפתח , יוסף בורשטיין, נמיר

איגוד האמנים, הסתדרות עו"ד,  התאחדות התעשיינים, והאיגודים המקצועיים בשתי הערים:

סיבה  ן הניגמןשמעובספרו הביוגרפי על נמיר, מציין  (.31-07-1961. )יוסף בורשטיין ואחרים

 יםאירועב בין הערים לחתימת ההסכם, וזו נגעהבדיונים  שהוזכרה ,פרוזאית אחרת

, 1776-בבפילדלפיה  העצמאותעל זה יכרשל הכרזת העצמאות. ארה"ב ה יםהיסטוריה

 . 1948-באביב -הכריזה על עצמאותה בתלוישראל 

 

 תמורות במדינות היעד לקשרי החוץ  6.6

 

יפו וחיפה בשנות השישים של המאה שעברה -ההסכמים הראשונים של תל אביב

סימנו מדיניות שהלכה והתפתחה עם השנים. כל עיר וקברניטיה התוו מדיניות בקצב שונה, 

בעשור אך במגמה מובהקת של הוספת קשרים והסכמים למצבת קשרי החוץ המקומית. 

ל אף ברית ערים חדשה. בין אם הדבר יפו ע-שאחרי תקופתו של נמיר לא חתמה תל אביב

, לא הרחיב ראש העירייה השביעי ,יהושע רבינוביץנבע מחוסר עניין ובין אם מסיבות אחרות, 

 1979את חוג קשרי החוץ של העיר. האטה זו בפעילות קשרי החוץ הייתה זמנית בלבד. בין 

 חדשיםהסכמים  35חתמו על  ואלההונהגה העיר על ידי שלושה ראשי עירייה,  2017-ל
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. (2015-על רקע פוליטי ב אולם הוא בוטל ,אמסטרדםויפו -תל אביבהסכם נוסף התקיים בין )

בחיפה, יורשו של . (1)לוח מס'  37א יפו כיום הו-ים התקפים של תל אביבסך כל ההסכמ

. העירחושי, משה פלימן, הוסיף עוד שלושה הסכמים למצבת הבריתות הבינלאומיות של 

מן קנדציה קצרה של שנתיים, הספיק להוסיף ברית אחת יליוסף אלמוגי, שכיהן אחרי פ

יחידה, וראש העיר שאחריו, ירוחם צייזל, אשר כיהן גם כן תקופה קצרצרה של שלוש שנים, 

כיהן בחיפה ראש העירייה אריה גוראל.  1993-ו 1978לא עסק בנושא זה כלל. בין השנים 

-חיפה את מצבת ההסכמים הבינלאומיים שלה משבעה לארבעה בתקופתו הכפילה עיריית

עשר. גידול זה במצבת קש"ח של העיר כה משמעותי, שנותר עד ימינו כתרומה הגדולה 

עמרם מצנע ואחריו יונה יהב,  של חיפה, הבאיםביותר לנושא זה בחיפה. שני ראשי העיר 

הסכמים סך כל ה. תאמהתרמו לקשרי החוץ של העיר שלושה הסכמים וחמישה הסכמים בה

 .(2)לוח מס'  22 כיום הואחיפה של הבינלאומיים 

 יפו: -תל אביב
 ראש עיר מכהן )שנים(

שנות 
 כהונה

 כמות בריתות 
 במספרים אבסולוטיים

 כמות בריתות
 במספרים יחסיים

 5.0% 2 10 (1959-1969מרדכי נמיר )

 29.5% 11 19 (1974-1993שלמה להט )

 16.0% 6 5 (1993-1998)רוני מילוא 

 49.5% 18 21 נמשך(-1998רון חולדאי )

 100.0% 37  סה"כ בריתות

 : הסכמי בע"ת של תל אביב ביחס לתקופת כהונתם של ראשי העירייה1לוח מס' 

 

 חיפה:
 ראש עיר מכהן )שנים(

שנות 
 כהונה

 כמות בריתות 
 במספרים אבסולוטיים

 כמות בריתות
 במספרים יחסיים

 13.5% 3 18 (1951-1969חושי )אבא 

 13.5% 3 4 (1969-1973משה פלימן )

 4.5% 1 2 (1973-1975יוסף אלמוגי )

 32.0% 7 15 (1978-1993אריה גוראל )

 13.5% 3 10 (1993-2003עמרם מצנע )

 23.0% 5 15 (2003-2018יונה יהב )

 100.0% 22  סה"כ בריתות

 לתקופת כהונתם של ראשי העירייה : הסכמי בע"ת של חיפה ביחס2לוח מס' 

 

יפו וחיפה את פעילותן בתחום קש"ח -בשישים השנים שחלפו מאז החלו תל אביב

צברו שתיהן כמות גדולה של הסכמים. רוב ראשי הערים שכיהנו בתקופות השונות היו 

פעילים בתחום זה, והוסיפו הסכמים חדשים. יש לזכור כי הסכמים משקפים פעילות וקשרים 

משמעותיים כהכנה לכינון הסכם ולאחריו, כך שמסתמן ששתי העיריות השקיעו משאבים 

יפו והן בחיפה בולטים במיוחד בפעילות -משמעותיים לפיתוח ואחזקת קש"ח. הן בתל אביב

 4-ו 3קש"ח ראשי עיר, אשר בתקופתם התווספה כמות נכבדת של הסכמים חדשים. לוחות 

  יפו וחיפה ביחס לשיוך המדינתי והאיזור בעולם.-מפרטים עודות בע"ת של תל אביב
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 יפו-תל אביב

 רה"ע אזור בעולם עיר )מדינה( שנה  רה"ע אזור בעולם עיר )מדינה( שנה 

 מערב טולוז )צרפת( 1962 1

 נמיר

 מערב ברצלונה )ספרד( 1998 20

 חולדאי

2 1966 
פילדלפיה 

 אלמטי )קזחסטן( 1999 21 מערב )ארה"ב(
מזרח 

 אירופה

 מערב קלן )גרמניה( 1979 3

 להט

 מזרח אסיה אינצ'ון )קוריאה( 2000 22

4 1980 
פרנקפורט 

 קישינב )מולדובה( 2000 23 מערב )גרמניה(
מזרח 

 אירופה

 מוסקבה )רוסיה( 2001 24 מערב בון )גרמניה( 1983 5
מזרח 

 אירופה

 מערב וינה )אוסטריה( 2005 25 מערב פריז )צרפת( 1985 6

7 1988 
בואנוס איירס 

 )ארגנטינה(
אמריקה 
 מערב סן אנטוניו )ארה"ב( 2011 26 הלטינית

8 1989 
בודפשט 
 )הונגריה(

מזרח 
 2011 27 אירופה

סנט פטרבורג 
 )רוסיה(

מזרח 
 אירופה

 בלגרד )סרביה( 1990 9
מזרח 

 מערב פרייבורג )גרמניה( 2012 28 אירופה

 ורשה )פולניה( 1992 10
מזרח 

 מזרח אסיה יוקוהמה )יפן( 2012 29 אירופה

 פנמה סיטי )פנמה( 2013 30 מערב אסן )גרמניה( 1992 11
אמריקה 
 הלטינית

 סופיה )בולגריה( 1992 12
מזרח 

 מזרח אסיה צ'ונגצ'ינג )סין( 2014 31 אירופה

 מזרח אסיה מחוז גואנדונג )סין( 2014 32 מערב קאן )צרפת( 1993 13

 מערב סלוניקי )יוון( 1994 14

 מילוא

33 2014 
מחוז מוסקבה 

 )רוסיה(
מזרח 

 אירופה

 לודז' )פולניה( 1994 15
מזרח 

 מערב מונטריאול )קנדה( 2016 34 אירופה

 מערב שיקגו )ארה"ב( 2017 35 מערב מילנו )איטליה( 1994 16

 2017 36 מזרח אסיה בייג'ין )סין( 1995 17
מחוז מיאמי דייד 

 מערב )ארה"ב(

 מזרח אסיה גוואגנז'ו )סין( 2017 37 מזרח קרוב איזמיר )תורכיה( 1996 18

  מערב ניו יורק )ארה"ב( 1996 19

 
 : הסכמי בע"ת של תל אביב ע"פ שנת חתימה, מדינה, איזור בעולם ותקופת רה"ע מכהן3לוח מס' 
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 חיפה

 רה"ע אזור בעולם עיר )מדינה( שנה 

 מערב מרסיי )צרפת( 1962 1

 חושי

 מערב פורטסמות' )בריטניה( 1962 2

 מערב הקני )בריטניה( 1968 3

 מזרח אסיה מנילה )פיליפינים( 1971 4

 פלימן

 מערב אלבורג )דנמרק( 1973 5

 מערב סן פרנסיסקו )ארה"ב( 1973 6

 אלמוגי אפריקה קייפטאון )דרא"פ( 1975 7

 מערב ברמן )גרמניה( 1978 8

 גוראל

 מערב אנטוורפן )בלגיה( 1986 9

 מערב מיינץ )גרמניה( 1987 10

 מערב דיסלדורף )גרמניה( 1988 11

 אמריקה הלטינית רוסריו )ארגנטינה( 1988 12

 מזרח אירופה אודסה )אוקראינה( 1992 13

 מזרח אסיה שנחאי )סין( 1993 14

 מערב ארפורט )גרמניה( 2000 15

 מצנע

 מזרח קרוב לימסול )קפריסין( 2000 16

 מערב פורטלודרדייל )ארה"ב( 2002 17

 מערב מנהיים )גרמניה( 2005 18

 יהב

 מזרח אסיה שנג'ן )סין( 2012 19

 מזרח אסיה צ'נגדו )סין( 2013 20

 מערב ניו קאסל )בריטניה(  21

 מזרח אסיה שנטו )סין(  22

 : הסכמי בע"ת של חיפה ע"פ שנת 4לוח מס' 

 חתימה, מדינה, איזור בעולם ותקופת רה"ע מכהן
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, חתמה העיר יפו-ה להט, שכיהן ארבע קדנציות כראש עיריית תל אביבבתקופת שלמ

הן העיר. רוני מילוא שכיההסכמים הנוכחית של  מצבתמ 30%-כ ןבריתות חדשות, שה 11על 

בריתות  6נכרתו  ובתקופתו ,פעיל ביותר בתחום זהבתפקיד קדנציה אחת בלבד, היה 

מכהן בתפקיד זה שרון חולדאי,  ראש העיר הנוכחי,מהמצבה הנוכחית.  16%חדשות, שהם 

 .1בריתות חדשות, שהם כמחצית מההסכמים התקפים כיום 18כבר חמש קדנציות, חתם על 

ש"ח ולמצבת ההסכמים של העיר באופן הנמרץ ביותר בחיפה, שני ראשי העיר שתרמו לק

 בתקופתםעשרה שנים כל אחד, ו-כיהנו חמששני ראשי עיר אלה  היו אריה גוראל ויונה יהב.

 מבריתות העיר התקפות כיום. 55%יצרו 

 

יפו וחיפה משקפת -סקירת העיריות השותפות להסכמים הבינלאומיים של תל אביב

. לשתיהן ריבוי בריתות עם ערים מערביות מאירופה וארה"ב. מגמות דומות עם הבדלים קלים

כל ראש עיר בשתי הערים הללו, שהיה פעיל בקש"ח, דאג שבתקופתו יכוננו בריתות עם 

ערים אירופאיות באופן בלעדי או בנוסף לערים מאזורים אחרים ברחבי הגלובוס. בתקופת 

ערב בלבד. בתקופת להט של המאה שעברה( נחתמו הסכמים עם המ 60-נמיר )שנות ה

של המאה שעברה( התווספו לפעילות קשרי החוץ ערי  90-עד ראשית שנות ה 70-)שנות ה

היו עם ערים  6הסכמים,  11מתוך  ,אמריקה הלטינית ואחר כך מזרח אירופה. בתקופתו

מתוך אלה עם ערים גרמניות. גם בתקופת מילוא ערי המערב היוו אזור  4-מערביות, ו

ועדף לכריתת בריתות, אך לראשונה השתוו לכך בכמות אזורים אחרים מהגלובוס גיאוגרפי מ

בפריסה נרחבת: מזרח אירופה, המזרח הקרוב ומזרח אסיה. בתקופת חולדאי, המערב עדיין 

מהווה אזור מובחן מוביל בפעילות קשרי חוץ, אך לראשונה גברו כמות ההסכמים עם ערים 

הן עם מזרח  27%הן עם המערב,  40%הסכמים,  18 שאינן במערב על אלו שבמערב. מתוך

 עם אמריקה הלטינית.  6%-עם מזרח אירופה, ו 27%אסיה, 

 

יפו מירב הבריתות הקיימות הן עם ערים מערביות. גם בחיפה -גם לחיפה כמו תל אביב

כל ראש עירייה, שהיה פעיל בנושא קש"ח חתם על הסכמים עם ערים מערביות. גם בחיפה  

יא לערים אירופאיות באופן בלעדי או לשילובם עם ערים באיזורים אחרים של ההעדפה ה

של המאה שעברה( הסכמים נחתמו עם המערב בלבד.  60-הגלובוס. בתקופת חושי )שנות ה

ערים  2-של המאה שעברה( פרט ל 70-בתקופת פלימן )במחצית הראשונה של שנות ה

ח אסיה. בזמן הקצר שאלמוגי כיהן מערביות, התווספה לפעילות קשרי החוץ עיר במזר

בתפקיד, התווספה עיר אפריקאית, אמנם יש לסייג זאת, כי זו נמצאת בדרום אפריקה, 

                                                           
1
במאמר מוסגר אציין כי בראיונות שערכתי עם עובדי היחידה לקשרי חוץ נאמר כי רה"ע חולדאי הצהיר כי איננו סס לכונן   

הסכמים חדשים, אלא אם כן אלה ברי תכלית. לאור היקף הרחבתה המשמעותית של מצבת ההסכמים הבינלאומיים 
 בתקופתו, ארחיב על סוגייה זו בהמשך העבודה.
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 מערב

 מזרח אירופה

 מזרח קרוב

 מזרח אסיה

 אמריקה הלטינית

 אפריקה

של המאה שעברה,  90-עד ראשית ה 80-שנתפסה בשעתו כחלק מחוג המערב. שנות ה

בריתות שנחתמו היו עם ערים אירופאיות, ומתוכם שלוש ערים  7מתוך  4בתקופת גוראל, 

יות. שלוש האחרות השתייכו לאיזורים שונים על פני הגלובוס, מאמריקה הלטינית, גרמנ

מהם עם המערב ואחת עם  2הסכמים,  3מזרח אירופה ומזרח אסיה. בתקופת מצנע נחתמו 

עיר המשתייכת למזרח הקרוב, אך בהיותה בקפריסין היוונית, גם זו משוייכת למערב. 

הנותרות במערב  2-ערים במזרח אסיה, וה הסכמים היו עם 5מתוך  3בתקופת יהב 

 )אירופה(.

 

 

 

 

 

 

  

 יפו-תל אביבבע"ת של : 5לוח מס' 

 ביחס לאיזור בעולם

49% 

27% 

16% 

59% 

4.5% 

23% 

4.5% 

4.5% 
4.5% 

6% 

2% 

בע"ת של חיפה ביחס : 6לוח מס' 

 לאיזור בעולם
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כי קיימת יפו וחיפה -תל אביב הבריתות הבינלאומיות שלשל מצבת סקירה זו בניכר 

יפו, -בת"א 49%שנשמרה במשך כל שנות פעילות קש"ח לערים מערביות:  ,העדפה ברורה

 85%יפו, -בת"א 66%אירופאיות: -בחיפה. מתוך אלה ההטייה היא לערים מערב 59%

, שתי העריםסיה בבחיפה. בשנים האחרונות הולכת וגוברת מגמת הנציגות של ערי מזרח א

-בחיפה. מאפיין מייחד בהסכמי קש"ח של תל אביב 23%-יפו, ו-בת"א 16%וזו מסתכמת ל

. יתרת ההסכמים של חיפה, לעומת זאת, 27%יפו הוא ריבוי נציגות לערי מזרח אירופה: 

 5)לוחות  וזרים בין אזורים שונים בגלובוס, תוך הטייה ברורה לערים המזוהות עם המערבפמ

הוא . נתון מובהק נוסף בבחינת אפיון התפלגות ההסכמים הבינלאומיים של שתי הערים (6-ו

יפו מסתמן כי גרמניה -ריבוי פעילות קש"ח עם מספר ערים מאותה המדינה. עבור תל אביב

 ערים 5יש לעיר בריתות עם כל אחת מהן מוארה"ב מובילות את מאזן ההסכמים, כאשר 

 ותחתומ ,פעילות אינטנסיבית בתחוםלקיים רים האחרונים שהחלה בשני העשו ,סיןמ. שונות

, ולבסוף ערים 3עם הסכמים כל אחת מ ,רוסיהמצרפת וערים מ ,אחריה ערים. 4 על הסכמים

כרבע  םה, שבריתות 5 מובילה את המאזן עםגרמניה הסכמים. עבור חיפה,  2פולניה עם 

. סין, 2עם , וארה"ב סכמיםה 3עם בריטניה  מסך כל פעילות הקש"ח של העיר. אחרי כן

של המאה הקודמת, פועלת  90-הסכם עם חיפה עוד בראשית שנות ה הקדימה לחתוםש

 .(4-ו 3)לוחות  הסכמים מול חיפה 4בתחום במשנה מרץ, וכעת חתומה על 

 

 תמורות באופי הפעילות בתחום קש"ח 6.6

 

כמו בתחומים רבים, גם בתחום הקש"ח מתחוללות תמורות ומשתנות אופנות ודפוסי 

( ונפוץ יותר המונח 'עיר Twin Cityכיום לא מקובל עוד להשתמש במונח 'עיר תאומה' )פעולה. 

הסכם תאומות נתפס כיום כנימוס פורמאלי, והוא אינו מבטיח או  .(Partner Citiesשותפה' )

עיר עמה  היאמשותפת או ליחסים פעילים בין ערים. עיר שותפה בהכרח מועיל לעשייה 

ולמידה הדדית באופן  מתקיימים חילופי משלחות מקצועיות ופוליטיות וקיים קשר לחילופי ידע

מקובל היה "ח בין ערים,ש, כשהחלה פעילות ק50-שנות הב .(יעל אנוךראיון: )בלתי אמצעי 

יפו וחיפה הרבו בקשרי בע"ת -תל אביב. ע"תינון בם, כדוגמת כילשאוף למיסוד יחסים פורמלי

ערים נוטות לצמצם חתימה על הסכמים  , לעומת זאת,וצברו מצבת בריתות גדולה ומגוונת. כיום

בשיתופי פעולה  להתמקד ומעדיפותבינלאומיים כגון בריתות פורמליות )ראיון: איתן שוורץ(, 

מעניין לציין כי סביב תחומים רלוונטיים עם ערים, שמתעניינות בכך )ראיון: אליאב בליזובסקי(. 

הקלסיים ערי מזרח אסיה ככלל וערים סיניות בפרט עדיין דבקות במנגנונים הפורמליים 

 (.אביבה שפיגלשטיין ודקלה אברהםומתעקשות על כינון בע"ת )ראיון: 
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, כפי שהעדר הסכם אינו חסם לפעילות משותפת אינו ערובה לפעילותבע"ת הסכם 

יפו וחיפה חתומות על בריתות רבות, לא כל -למרות שתל אביב )ראיון: שיר רגנבאום(.

ת ברית והקשרים התקפים הם קשרים פעילים. כיום, ערים משתפות פעולה עם בעל

יש ערים עמן לתל  (.אליאב בליזובסקיהסכם פורמלי )ראיון: של  מות, ללא קשר לקיוורלוונטי

עמן אין הסכם  ,אחרותיפו וחיפה יש הסכם תקף, אך הקשר רדום, בעוד שערים -אביב

עיקרון ההדדיות ביחסים, לצד סוגיות של  פעילות ענפה של שיתופי פעולה. מקיימותפורמלי, 

פוליטיקה מקומית וקשרים בינאישיים, עדיין מהווה מרכיב מכריע בשיתוף פעולה עם בת 

קיימים מספר מתוך הראיונות, ניתן להסיק כי  ועה או מזדמנת )ראיון: יעקב בזק(.ברית קב

  :לים פיתוח קשר ושיתוף פעולהשמחול ,אופייניים זרזי הדדיות

יפו וטולוז, -. דוגמה לכך הם יחסי תל אביבגולה מיעוט קהילת אל לאומי קשר .א

)ראיון: שיר אשר נוסדו ונשמרו לא מעט בזכות הקהילה היהודית הצרפתית שם 

בין השאר על קיומה  יםרגנבאום(. כך גם יחסי קש"ח בין חיפה ובוסטון מושתת

(. על אף אביבה שפיגלשטיין ודקלה אברהםשל קהילה יהודית חזקה וציונית )

שקשר זה עדיין איננו חתום פורמלית, יש ציפייה מצד הנציגות החיפאית, שהוא 

 יתפתח לכזה. 

למשל, הקשר בין חיפה ובוסטון מתבסס על כך . נטידומינ עירוני במרכיב דמיון .ב

 מתתור MIT-שתי הערים נתפסות כערי אקדמיה איכותית, והזיקה בין הטכניון לש

 . (אביבה שפיגלשטיין ודקלה אברהם) להידוק הקשר ולקידום שיתופי פעולה

שיתוף  ים ומתרבים מיזמיהולכלדוגמה, בשנים האחרונות, . משותף ספציפי עניין .ג

עם  שחולקות הערים הללופעולה בין חיפה לערים סיניות, על רקע העניין ההדדי 

הסיניות מעוניינות בטכניון  . ההדדיות באה לידי ביטוי בכך שהעריםמוסד הטכניון

ערים סיניות  בשל השם העולמי שיש לו, בעוד שהטכניון מעוניין בקשרים עם

ידועות אחרות בעולם, גם בדומה לאוניברסיטאות ו כמקור לגיוס השקעות,

נוסף עניין סיני . (אביבה שפיגלשטיין ודקלה אברהם) הטכניון הקים שלוחה בסין

כחלק מתכנית סחר גלובלית בשליטה  ,ים התיכוןבגישה לנמל מים עמוקים הוא 

 לאומית בשיקולים של דיפלומטיהסינית. סוגייה זו מערבת כלכלה מקומית 

  .מיותופוליטיקה בין מעצמות כלל עול

יפו וחיפה לערים גרמניות -. הקשר בין תל אביבהיסטורי בסיס על אחריות תודעת .ד

אמנם מדובר בזרז ייחודי שמתקיים . דיה לאומיתטרגשל מושתת על היסטוריה 

יפו -בלשיתופי פעולה בין תל אביגם רקע זה הביא , אבל 2במקרים ספורים

 1978-חיפה חתמה על הסכם ראשון עם עיר גרמנית ב .למספר ערים גרמניות

                                                           
2
 בהקשר עולמי מאפיין זה מתקיים בין ערי קולוניות אירופאיות לשעבר.  
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יפו נמנעת מלכנות הסכמים -יפו שנה מאוחר יותר. יש לציין כי תל אביב-ותל אביב

 עם ערים גרמניות כבע"ת על רקע השואה )ראיון: שיר רגנבאום(

בעולם בהקשר של תחומי משופר יפו נהנית מדימוי -תל אביב. העיר מוניטין .ה

חכמה, אינטגרציית פליטים ומהגרים וניהול חוף הים. דימוי סטארטאפ, העיר הה

 כמו גם על ניסיונות, ים אלהנושאבמוצלחת על פעילות רבה והן מתבסס זה 

הדימוי  )ראיון: איתן שוורץ(. אלהים עם נושאלהתמודד של העיר  יםיצירתי

לשיתופי פעולה ולקש"ח עם ערים אחרות ברחבי  מהווה זרזהיצירתי של העיר 

 העולם. 

תחום שיתוף פעולה שהולך וצובר תאוצה בשנים האחרונות הוא . שיתוף ידע .ו

חילופי ידע בסוגיות עירוניות. תחום זה משרת את אוכלוסיית העיר בעקיפין, 

משמש מקור מידע עשיר ואיכותי ליחידות העירייה השונות. אחד  ובעיקר

פרוייקטים משותפים אחרים, למובהקים של חילופי ידע הוא, שבניגוד היתרונות ה

 משמעותית כרוכים בהשקעה כספית םלמשל מתחום התרבות, חילופי ידע אינ

 גם חוסכים את הצורך בניירת ובפעילות אדמיניסטרטיבית המלווה את הקש"ח ו

קש"ח  היקף הפעילות בתחום זה שינה דרכי עבודה במחלקת )ראיון: יעל אנוך(.

על בסיס מדדי תשומות  פעילותהמחלקה חדלה לנטר יפו, ו-בעיריית תל אביב

 עברהכמותיות, כגון מספר משלחות חינוך או תרבות נכנסות ויוצאות בעיר, ו

גורמי עירייה שונים להשתתף בפעילות קש"ח,  תדמעדלמדדי תפוקה. המחלקה 

כות תגובת גורמי ובו בזמן היא מנטרת את פעילות חילופי הידע לבחינת אי

על המדיניות  של חילופי הידע ואת ההשפעה המעשיתהעירייה המשתתפים, 

ככלל פעילות מסוג זה מתקיימת  .אליאב בליזובסקי()ראיון: בפועל העירונית 

 :)ראיון: יעל אנוך, ראיון: איתן שוורץ( בארבעה ערוצי תקשורת אפשריים

i. פנייה בסוגיה מסוימת לעיר שותפה, וחילופי ידע דואר אלקטרוני :

בתל אביב בהתכתבות. לדוגמה, רעיון השימוש בקורקינטים חשמליים 

 נבחן בדרך זו.

ii.  קבלה ושליחת משלחת לכנס או לסיור ממוקד משלחות מקצועיות :

שנמצא בהליך לימוד או בדיקה או שמטופל בעיר.  ,בנושא ספציפי

שבגרמניה, נשלחו שני אנשי מקצוע לפוטסדם מהעיר תל אביב לדוגמה, 

ודות מנהור עבור המנהרה במתחם בעולהביא ידע אודות ללמוד על מנת 

 שרונה.

iii.  ושליחת משלחת ייצוגית פוליטית, בדרך כלל של אירוח : קידום מותג

על מנת למנף נכס עירוני,  ראש עיר או סגנו –אישיות פוליטית בכירה 

הה עם העיר, כדוגמת אוטותל, או בכדי לבחון כגון מוניטין או מוצר המזו

 .התכנות לפיתוח יחסים עם עיר עמיתה בסוגיות מסויימות
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iv.  חברות ברשתות עירוניות לקידום סוגיות מדיניות רשתות עירוניות :

שונות, כגון סביבה, תיירות וכד'. לדוגמה, אמנת המזון של מילנו, 

ערים במהלך  100-, ונחתמה על ידי למעלה מ2014 -שהושקה ב

 . )ראו הרחבה בנושא בהמשך( נואבמיל 2015האקספו העירוני של 

 

 

 תוצרי קש"ח ובע"ת 6.6

 

יפו וחיפה הניבו עם השנים תוצרים שונים. טיב התוצר -ת קש"ח של תל אביביופעילו

מידת ההדדיות שלו. מגם  כמומושפע ממשתנים רבים הנובעים ביחסים בין השותפות, 

להבדיל מערים ישראליות, ערים אירופאיות ככלל וגרמניות וצרפתיות בפרט, נהנות מתקציבי 

פעילות קש"ח שמקורם במדינה ולעתים באיחוד האירופי. כתוצאה מכך, חלק מתוצרי קש"ח 

שותפה האירופאית. שמקורו בצדדי יפו וחיפה במשך השנים היו מימון חד -של תל אביב

ההדדיות במקרים אלה הסתכם בהתאמת מושא המימון למטרות העירוניות של שתי  מרכיב

במקרים מסוימים תפקיד העיריות . , כגון הפצת תרבות, קידום חינוך וסיוע לנזקקיםהשותפות

דוגמאות לתוצרי קש"ח אירופאית. -פילנטרופיה יהודיתהיה היה ייצוגי בלבד, ומקור המימון 

ית תרבות מגנצה בשכונת נוה יוסף במימון עיריית מיינץ, הקמת מסוג זה בחיפה הן הקמת ב

בית היינה בקריית חיים בסיוע עיריית דיסלדורף, הקמת מרכז תרבות צרפת על שם גסטון 

 דפר, שכולל מספר מבנים ואולמות, ומימון לפעילות תוכן של המרכז בסיוע עיריית מרסיי

 ,פעמייםבחיפה היא אירוע שהתקיים ילות . דוגמה נוספת למימון פעופוליטיקאים צרפתיים

האירוע נמשך בשתי הפעמים תחת הכותרת 'אירועי חודש פרובנס'.  2010 -ו 2009שנים ב

יריד אומנות וקולינריה במימון ערי חבל פרובנס. מקרה  ,כלל אירועי תרבות, הרצאותוכחודש 

אחר שכלל מימון משותף היה שותפות בין עיריית חיפה, חבל בוש דה רון וקרן רש"י, שמימנו 

שנים פרויקט חינוך ושירותים לילדים ובני נוער בסיכון. פרויקט משותף לעיריית  9במשך 

יזם תערוכת אמנות שיצאה מחיפה לסן חיפה וסן פרנסיסקו במימון פילנטרופיה יהודית 

באופן חיפה.  לשפרנסיסקו, ובדרכה חזרה הוצגה במספר ערים אירופאיות שהן תאומות 

מיצב פיסולי קינטי בחיפה ובסן הוקם  2008בשנת ומצפור בכרמל  2006שנת דומה הוקם ב

שאיננה . במהלך העבודות על נתיב המטרונית, מימנה עיריית פאריז, זמנית-בופרנסיסקו 

ואת המזרקה שמוקמה שם בסוף  שיפוץ כיכר פאריזתכנון  בעלת ברית רשמית של חיפה, את

המשותפים המשמעותיים של חיפה היא קרן התרבות העירונית  אחד ממיזמי קש"ח .העבודות

ומשרד התרבות הישראלי. מאז מגרמניה ברמן עיריית שהוקמה בשיתוף עיריית חיפה, 

קיום ותערוכות לאמנים פלסטיים, סופרים, רקדנים הקרן מלגות , מממנת 1978-היווסדה ב

שהיוותה מסד לכינון בע"ת בין הערים, מנוהלת על ידי ועדה משותפת של  ,ומוסיקאים. הקרן
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ישראלים וגרמנים. יחסי חיפה וברמן הינם קרובים ופוריים במיוחד. קשר זה לא רק נמשך 

תרמה  2010שנת ריפה הגדולה בכרמל בומניב פעילות תרבות שנים רבות, אלא בעת הש

התקיים אירוע גאלה חגיגי בתיאטרון ברמן  2019שנת ברמן עצים לשיקום החורש, ובעיריית 

והכנסותיו נתרמו לקרן ניצולי שואה ולהגדלת קרן התרבות של  ,במעמד פוליטיקאים בכירים

שממומנת על  ,טכניוןבלסטודנטים סינים דוגמה נוספת למימון פעילות ייחודי הוא קרן  חיפה.

עיריית צ'נגדו מממנת ביקורי מוזיקאים ידי עיריית שנג'ן ומנוהלת על ידי עיריית חיפה. 

ניצח על  2019-2013בפסטיבל צעירים המתקיים בחיפה מדי שנה באביב, ובין השנים 

יפו נסמכת על -גם תל אביב התזמורת הסימפונית חיפה המוסיקאי הסיני הנודע שו צ'ונג.

בעלות בריתה למיזמי תרבות וחינוך, שלעתים מגיע ישירות מהערים התאומות של מימון 

עיריית פרנקפורט הקימה את בית כך, ולעתים אלה משמשות צינור לפילנטרופים מקומיים. 

בעיר פרנקפורט בצפון העיר, ועיריית קלן מסייעת בגיוס כספים לגני ילדים בשכונות שונות 

 אביב.-במימון אגודת ידידי תל

 

הוא תשתית לפיתוח כלכלי הדדי. כך למשל קיים קו טיסה ישיר  ,שנימסוג אחר, תוצר 

מתקיים בחיפה יריד עסקים  2013 שנת מאזבנוסף, בין שלוש ערי בע"ת סיניות לבין חיפה. 

עיר בדוגמה אחרת היא חברת תיירות לעידוד השקעות בחיפה לחברות סיניות וישראליות. 

תיירים ה לשת הביקור ימחוויבלתי נפרד ברמן שמתמחה בחבילות טיול לחיפה. חלק 

הוא ביקור במוסדות המשקפים חיי שגרה מקומית, כגון בתי אבות ובתי  לחיפההגרמנים 

 ספר.

 

ערים שמבקשות לקדם . עירוניהמוניטין ה ניזון ובו בזמן מעצים אתשל קש"ח  נוסףתוצר 

אותו יהן המוכרות כבעלות הישגים בותתעמימסיוע קבלת למדיניות בתחום ספציפי פונות 

יפו, על רקע מוניטין של שתיהן -תחום. כך למשל עיריית אמסטרדם חברה לעיריית תל אביב

התעניינה במדיניות רישוי ופיקוח על עסקים ומוקדי בילוי בתל בתחומים שונים. אמסטרדם 

בטיחות במרחב הציבורי, ב, בפיתוח העירוני עירוב שימושיםל באסטרטגיהיפו, -יבאב

הסביבה העסקית לפיתוח מדיניות לעידוד חברות סטארטאפ ובשירותים עירוניים למהגרים, וב

יפו התעניינה בפיתוח תשתית ציבורית לאופניים, פיתוח ואחזקת -תל אביב ,העירונית. מנגד

קידום שוויון מגדרי, סיוע ושירותים לקהילה הלהט"בית ופיתוח  מרחבים ציבוריים וגינות,

שנים אחרי , לאחרונה קייפטאון ואנטוורפןפנתה לבאופן דומה, חיפה  מיזמי כלכלה שיתופית.

 יםהמשלחות מקצועיות לבחון פיתוח עירוני בחזית  ושלחה שהברית ביניהן רדומה,

 .באנטוורפן ודות טיפול בבתי זיקוקא, ו ללמוד בקייפטאון

 

מזה מספר הוא רשתות בינלאומיות עירוניות. רביעי שהולך וצובר חשיבות  יםתוצרסוג 

מדיניות בתחומים ויישום וקידום מיקצועי,לימוד  חוברות ערים מרחבי העולם  לרשתותשנים 
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שונים. פעילות קש"ח מסוג זה כפופה לאישור מנכ"ל וראש העיר, אשר שוקלים על בסיס 

אילו נושאים העיר מעוניינת לחבור באילו רשתות עירוניות ולג המקצועי המלצות הדר

של  יוקרההמעמד ומשפיע גם ה בין השיקולים לאיזו רשת לחבורבלתי נמנע שולהתפתח. 

חברות ברשת מטעמי מוניטין.  ים גםהצטרפות נובעהוחלק משיקולי  החברות ברשת,

. שונות, שאינן בהכרח ידועות מראשבדרכים עירונית המדיניות העל  הבינלאומית משפיע

החברות ברשת ולעתים מחייבת ערים,  לקבוצתרשתות אלה משמשות סביבת מחקר ופיתוח 

. בדרך זו מייצרת הרשת העירונית העניין של הרשת בתחום התקדמות תם והצגודי, קבחינה

 . סביבה אופרטיבית לפיתוח מדיניות מקומית

 

, שכרוכות בהיבטים מספר רשתות בינלאומיותל ויפ-תל אביבהצטרפה בשנים האחרונות

, שעוסק בסוגיות סביבתיות וניצול C-40ארגון דוגמאות לכך הן . שונים של ניהול ותפעול העיר

, אמנת המזון של מילאנו, שעוסקת בהיבטים שונים של מזון ותזונה, וסיביטאס משאבים

(Civitasשעוסקת בתחבורה עירונית מקיימת ,) . מידת ההתאמה תקופתית בוחנת העיר את

של פעילות הרשת למדיניות המקומית הרצויה ושוקלת האם לשנות דגשים במסגרת פעילותה 

כך למשל  או חוסר רלוונטיות. לפרוש לחלוטין משיקולי כדאיות אף , ולעתיםברשת מסויימת

פלר מתוך עניין ( של קרן רוקResilient Cities 100ערי חוסן ) 100הצטרפה העיר לתכנית 

בסוגיות של ביטחון מקומי, אך שינתה את מוקד ההתעניינות שלה להתמודדות עם משבר 

-האקלים. דוגמה אחרת הייתה קרן מקארתור הבריטית, שעניינה בכלכלה מעגלית. תל אביב

 כעבור כשנתיים.יפו הייתה פעילה ברשת זו, אך מטעמי עלות ורלוונטיות פרשה 

 

 בינלאומיתבקידום פעילות ברשות המקומית מובילים  גורמים  6.6

 

הגורם המשפיע ביותר ה. יפעילות קש"ח לסוגיה מנוהלת על ידי מספר גורמים בעירי

. )ראיון: יעל אנוך( על טיב היחסים בין ערים הוא הקשר האישי והכימיה בין שני ראשי העיר

ונציגים ממונים נכ"ל על פי רוב נושאי תפקידים פוליטיים בכירים, כגון סגן ראש העיר, מ

מעורבים במישרין, לעתים כפונקציה ייצוגית ולעתים  נושאי תפקיד אלה מטעם ראש העיר.

קשרים בין ערים נרקמים על בסיס תחומי עניין ויחסים אישיים עם מקביליהם בערים הזרות. 

על ידי בעלי עניין ספציפיים, פרסונות שנמצאות בעמדה לקדם קשר כזה, והם שיקבעו את 

הבסיס לקשר הוא אינטרס משותף או קשר חברי בין הפרסונות איכות ועוצמת הקשר. 

פעילות קש"ח בתל  בעברשמקדמות הסכם ומתחזקות או זונחות את הקשר לאחר מכן. 

ראש יחידת הטקסים, שהיה הגורם העירוני הממונה על אירועים  ה על ידייפו נוהל-אביב

יפו עמד יוצא בולגריה, -כאשר בראש יחידת הטקס העירונית של תל אביבוטקסים בעיר. 

רון חולדאי, שהוא ראש עיר מערבית הוא קידם הסכם עם סופיה, שבדיעבד נותר רדום. 
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עט מהיוקרה של העיר, נלאומית, ולא משמכהן את הזמן הממושך ביותר, זוכה להכרה בי

אנשי משרד  גםנזקפת לזכותו )ראיון: איתן שוורץ(. שמשרתת אותה בשדה הבינלאומי, 

-חלק מההסכמים שתל אביבבין ערים. בינלאומיים קשרים ו מתערבים ויוזמים מהלכיםהחוץ 

לעירייה זמן  לארץ. לקח-יפו חתומה עליהם נוצרו כיוזמה של שגריר או קונסול ישראלי בחוץ

. החוץ משרדאת מדיניות  להבין שלא כל פנייה של גורם ממשרד החוץ מגובה או משקף

לדוגמה יוזמות של דיפלומטים ישראלים, שבעקבות פנייתם נחתמו הסכמים עם פנמה סיטי, 

ככלל פוליטיקה לאומית ועולמית משפיעה יוקוהמה וסן אנטוניו, ערים שאין כל פעילות מולן. 

ברצלונה, שכיהן בתקופת מועצה  ייתעירברמה העירונית. כך לדוגמה, כאשר ראש על קש"ח 

אלא שעד שהתנאים נאלץ להמתין, יפו, -שמרנית שם, רצה לחתום על הסכם עם תל אביב

על בברית עם תל אביב להסכם הבשילו, הוחלפה ההנהגה, וזו החדשה לא הייתה מעוניינת 

שראל. בתקופת כהונתו של רם עמנואל כראש יפי לכרקע עמדות פוליטיות ביקורתיות 

יפו בבקשה לחתום על בע"ת. הרקע לפנייה היו שיקולים -עיריית שיקגו, הוא פנה לתל אביב

הוחלט יפו -תל אביבבפוליטיים פנימיים שלו, אך מאחר ושיקגו היא עיר בעלת מעמד עולמי, 

ת פעילות קש"ח על ידי כיום, המגמה הרווחת היא לנהל א. איתן שוורץ(ראיון: ) עתרילה

כרוכה בניהול מגעים, קבלת משלחות והכנת הפעילות השוטפת יחידות מקצועיות. 

תחומים לפיתוח משלחות, וככל שהנושא מפותח בעירייה, תפקידם הוא גם להמליץ על 

 . םעירמדיניות רלוונטית ב

 

 גופים אלה יפו נחלקים תחומי אחריות קש"ח בין ארבעה גופים נפרדים.-בתל אביב

ולפתח  עירוניתהמדיניות קש"ח  על מנת לבחון אתתקופתית לחשיבה אסטרטגית  מתכנסים

בינלאומיים )ראיון:  מול ערים זרות וארגוניםכיוונים רצויים  דיפלומטיה אורבנית שתתווה

. במהלך דיונים אלה נבחנות תועלות פעילות קש"ח אליאב בליזובסקי, ראיון: איתן שוורץ(

גופים  מדיניות עירונית בנושאים שונים ומוגדר מתווה עבודה עדכני לגורמים השונים.כנגד 

 אלה כוללים:

 

-מחלקת קשרי חוץ הוקמה לקראת אירוע חגיגות ה :קשרי חוץ )קש"ח( מחלקת (א

פעילות לרכז תפקידיה לרכז פעילות מול ערים שותפות, . 2009שנת לעיר ב 100

 ידע ותקציבי נסיעות.מ ולנהלמשלחות נכנסות ויוצאות,  לנהלמול שגרירויות, 

דפוסי עבודה פאסיבים המחלקה מובילה את מנגנון קש"ח העירוני למעבר מ

ומנגנון ניטור  סדרי עדיפויותטגית מושתתת נהלי עבודה, תועלות, לפעילות אסטר

בהקשר של  .נערכת תכנית עבודה בתחילת השנהבכל נושא עירוני . תוצרים

תועלות,  סיסבל בחירת אתרים ויעדי ביקור ע מכילהתכנית שנתית קש"ח 

יעדי הפעילות אינן  ם.הצרכיבהתאם לו יחידות עירוניות מנהלי יחד עם מוגדרותש
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מסתכמים בביקורי ערים ומשלחות בלבד, אלא כוללים גם קשרים עם ארגונים, 

 כנסים וכן הלאה. 

לפעול , את העיר כלפי חוץג למצב ולייצ המנהלת תפקיד: 'עיר עולם' מנהלת (ב

המנהלת ממנפת  סטארטאפים.קדם לו, אומייםלים בינוניריע םבנושאי דירוגי

כלכליים בשדה בינלאומי, ומקדמת עסקי תיירות, כנסים, עסקים, -נכסים עירוניים

 אקדמיה, ועוד. 

ת ותפקידה לשמש גורם מקשר בין ראש העירייה ליחיד: לנושא קש"ח יועצת רה"ע (ג

 קש"ח.

במשלחות נוער, והיא מתנהלת על  יחידה זו מטפלת אך ורק: מדור משלחות נוער (ד

מימיה היסטורית שלות להיחידה מושתת על השתפעילות  בסיס תקציב ייעודי.

, כאשר רוב הפעילות השוטפת "חקשהעירייה בתחום הראשונים של פעילות 

משלחות פעילות . P2P פעילותל ישיר ונפוץכביטוי נוער  משלחותהסתכמה ב

. הנוערועדת משלחות בחבר שמכהן כקש"ח יחידת מנהל הנוער מבוקרת על ידי 

תזמורות, אולימפיידת מתמטיקה, חילופי תרבות, , בין השאר, ותכוללהמשלחות 

 .ועוד חינוך

 

רייה יבחיפה פעילות קש"ח נוהלה בעבר על ידי דובר העירייה, שהיה ראש דוברות הע

דובר העירייה באותם שנים, מר ויחסים בינלאומיים בשנות השמונים של המאה שעברה. 

הוא  1994יעקב בזק, פיתח קשרים אישיים והיכרות מעמיקה עם פוליטיקאים צרפתים, ומאז 

בתקופת כהונתו של יונה יהב מכהן כיועץ מיוחד לראש העיר לארצות דוברות צרפתית. 

 ערים עםבריתות קידום הסכמים ואחראית על היחידה וץ. יחידה מקצועית לקשרי חהוקמה 

מתווה שלביות בפיתוח יחסים בין ערים, מהשלב הראשוני  נוהל מנחה לפעילות קש"ח זרות.

 ולבסוף בע"ת.  ,הסכם ידידות דרךבסיסו פרויקט ספציפי, בש ,מזכר הבנות נחתם בו

 

 קשרי חוץ תועלות של 6.6

מייצרת לעיר תועלות שונות. על מנת להפיק את המרב על היבטיה השונים פעילות קש"ח 

מפעילות זו נדרשת בחינה מושכלת של הצרכים העירוניים. איתן שוורץ ממנהלת עיר עולם 

יפו מבחין בין תועלת מעשית, כגון לימוד הדדי ושיתוף ידע, לבין קידום מוניטין -בתל אביב

 תועלות שונות: 8עירוני. אליאב בליזובסקי ממחלקת קש"ח בעיר מגדיר 

סוגיות , בין ערים בנושאים מגוונים: מדיניות, ארגוןמיקצועי ידע שיתוף : חילופי ידע (א

טכניות, טכנולוגיה ועוד. נושא זה תורם לעיר הן בהקניית ידע וניסיון ממקבילותיה בעולם, 

 בעולם. את המוניטין שלה מעציםוהן 
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יפו והעולם הגדול. -קיימים מספר ממשקים בין העיר תל אביב: מיצוג ומיצוב העיר (ב

בהיבטים ממשקים אלה מייצרים את הדימוי של העיר בעולם, ובכך תורמים לקדם אותה 

שגרירויות ירב המ ,בשנהנכנסות ויוצאות משלחות  200 -כ שונים. ממשקים אלה כוללים

יפו -מוי של תל אביבמנצל את הדי משרד החוץוגם , עירבהזרות בישראל ממוקמות 

עבור העיר, כל אחד מהממשקים הללו מהווה הזדמנות לשיתוף פעולה . בעולם לצרכיו

 ולמינוף נוסף של מוניטין העיר.

: איתור קולות קוראים וקרנות המממנות שיתופי פעולה ארץל-ץמחוגיוס משאבים  (ג

 אביב-ללקרן תלקידום מיזמים מקומיים ולסיוע איחוד האירופי, בינלאומיים, בעיקר ב

 לפיתוח.

, אירועים, סמינרים, פסטיבלים טקסים, כנסיםלאירועים,  ותשליחת נציג :ייצוג העיר (ד

רלוונטיות ארץ, ועניינם נוגע לסוגיות ל-ץבחותרחשים בעיר, בארץ ובינלאומיים וכד' המ

 .ברובד העירוני מקומי

רעידת עבר בעקבות כפי שקרה ביצוא משלחת סיוע לאיזורי אסון,  :עזרה לעמיתים בצרה (ה

יפו. -בת ברית רשמית של תל אביב הייתה שנפגעה לאעיר , ולמרות שהאדמה בתורכיה

דוגמה נוספת שהוזכרה מוקדם יותר היא תרומת העצים על ידי עיריית ברמן לאחר 

 השריפה הגדולה בחיפה.

 בעולם נפוץ המנהג של קידום עסקים )אנשי עסקים :אומיתלנסיוע לפעילות כלכלית בי (ו

וחברות מקומיות( באמצעות נציגות פוליטית בכירה )למשל משלחת תעשייה בטחונית 

יפו בפרט נמנעים -מתלווה למסע ראש הממשלה להודו, וכד'(. בישראל ככלל ובתל אביב

שלטון'. נושא זה תורם לעיר -מתועלת זו בשל הרגישות שהתפתחה לקשרי 'הון

משותפים של המגזר הציבורי והפרטי באמצעות משיכת משקיעים זרים ופיתוח מיזמים 

(PPP.) 

: פיתוח קשרים בין ערים יכול להתקיים גם ללא הסכמים דיפלומטיים מדיניות משרד החוץ (ז

דיפלומטיה רשמית, כפי רשמיים בין מדינות. קשרים מסוג זה יכולים לשמש זרז לפיתוח 

 .ון יחסים רשמיים בינה לבין ישראלעם סין, לפני כינ שקרה

כל התועלות הנ"ל מסייעות לעירייה ולמדינה במישרין, אך תושבי העיר  :העירתושבי  (ח

הטבות  מנגנון המאפשר פיתוחטרם נמצא והעסקים בה נהנים באופן עקיף בלבד. 

  לאומיים.נכתוצאה מקשרים בי שבה,עסקים לו לאזרחי העירישירות 
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 מקרי מבחן .7

 , חיפהדפר גסטון"ש עצרפת -ישראל תרבות מרכז: 6מקרה מבחן   7.6

-. המרכז, בעל שטח של כ2004-הוקם ב דפר גסטון"ש עצרפת -ישראל תרבות מרכז

מ"ר בנויים, מכיל שני מבנים ביניהם מחברת מבואת כניסה גדולה עם קפיטריה. מבנה  2,700

הסניף החיפאי של רשת מכוני מושבים, והשני משמש את  450 אחד משמש אולם מופע בן

(, ובאר שבע נצרתאביב, -נוספים בירושלים, תלאל קיימים סניפים בישר) םייהצרפת התרבות 

-כוללת אירועי תרבות ישראלאת הקהילה הפרנקופילית של העיר, וומשרדים. הפעילות במרכז 

צרפת )קונצרטים, מופעים, הקרנות סרטים, ועוד(, מרכז אירוח למשלחות ואורחים מצרפת, 

, וספרייה בת )פילוסופיה, קולנוע, וכד'( והרצאות , סדנאותברמות שונות ללימוד השפה קורסים

. המרכז קרוי על שם ראש עיריית מארסיי גסטון חלקה בגישה דיגיטאלית אלפי כותרים בצרפתית

דפר, אשר היה בין הפוליטיקאים הצרפתים הראשונים לחדש יחסים דיפלומטיים וקשרי חברות 

ן המדינות. דפר היה ידוע בדאגתו , לאחר שנים של מתיחות בי1974-בין צרפת וישראל ב

 ואהדתו ליהודים, עוד מימי מעורבתו בתנועת הרזיסטאנס בצרפת במלחמת העולם השנייה.

. היחסים 1962מארסיי הייתה העיר הראשונה עימה כרתה חיפה ברית ערים בשנת 

יתה בין הערים התקיימו בעיקר ברובד דיפלומטי של משלחות ייצוגיות ונוער. באותו עשור, הי

, 1967-תושבים. ב 60,000-מארסיי המרכז השני בגודלו בצרפת של יהודים, שהקיף מעל ל

לאחר מלחמת ששת הימים, הטיל נשיא צרפת שארל דה גול אמברגו נשק על ישראל, לאחר 

, 1974-שנים של קשרי סחר ענף בתחום זה. היחסים בין המדינות התדרדרו במהרה, אולם ב

, הסתמנה הזדמנות לשינוי מגמה ביחסים, וראש מערך הדוברות בעקבות מלחמת יום כיפור

 ויחסים בינלאומיים, מר יעקב בזק, נשלח להפגש עם ראש עיריית מארסיי. 

 1994ועד  1978-, ומ1969-יעקב בזק התמנה לראש מערך דוברות עיריית חיפה ב

לישראל ממרוקו  ניהל את יחסי הציבור של העיר ואת מערך הקשרים הבינלאומיים. בזק, שעלה

, עסק ביחסי ציבור עוד בעירו דימונה, ועבר לחיפה במהלך שנתו האחרונה של אבא 1956-ב

חושי כראש עיריית חיפה. בהיותו דובר צרפתית כשפת אם, הוא השכיל לפתח קשרים עם 

פוליטיקאים צרפתים מכל הדרגים ועם הנציגות היהודית הצרפתית. בזק פעל תוך בניית אמון, 

וידידות בקרב עמיתיו הצרפתים. יכולתו לגשר בין יחסים מקצועיים ויחסי חברות אישיים חיבה 

זיכו אותו בהערכה אף מעבר למישור העירוני, והוא מילא שליחויות לא פורמליות עבור משרד 

החוץ הישראלי והצרפתי. בשל תרומתו הגדולה ליחסים בין חיפה, מארסיי ומחוז בוש דה רון, 

 צרפת וישראל, הוענקו לבזק שתי אותות כבוד לאומיים צרפתיים. ומעבר לכך בין

יעקב בזק יזם וליווה את פרוייקט הקמת מרכז גסטון דפר עד סופו. בתקופת כהונתו 

של אריה גוראל כראש עיר, הגה בזק את הרעיון להקים מרכז תרבות צרפתי, והעירייה הקצתה 

צנע התחילו העבודות במימון ביניים של ם מעל רכס הכרמל. בתקופת כהונתו של עמר לכך קרקע
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עיריית חיפה, לאחר שווידא ראש העיר כי ההוצאות יכוסו על ידי מערך גיוס הכספים והתרומות 

בצרפת. בראשית כהונתו של ראש העיר יונה יהב הושלם השלב הראשון של הפרוייקט, והמרכז 

 נפתח לפעילות. 

גיוס הכספים למימון הפרוייקט  המשימה הגדולה ביותר בהקמת המרכז הייתה

, שבאותה תקופה היו מיליון פרנקים צרפתיים 17-השאפתני. הערכת עלות הפרוייקט עמדה על כ

. על מנת לגייס את הכסף הוקם ועד ציבורי בצרפת שבראשו עמד מיליון אירו 2.5-שווי ערך לכ

ם בכירים צרפתים דלמס. לצידו התמנו פוליטיקאי-ראש ממשלת צרפת לשעבר, מר ז'אק שבאן

נוספים, ראשי עיריית חיפה, ועוד רשימה מכובדת של ידועי שם צרפתים. הועד הציבורי הצליח 

לגייס סכומי כסף גדולים מצד רשויות בצרפת, שכללו את עיריית מארסיי, המועצה האיזורית 

ניהם רון, משרד החוץ הצרפתי, ועוד תרומות פרטיות מצד גורמים פרטיים בצרפת, בי-דה-בוש

יהודים. בפועל, עבודת גיוס התרומות הייתה ברובה בביצוע של יעקב בזק, ושמות חברי הועד 

נועדו בעיקר לפתוח דלתות ולגייס תמיכה לפרוייקט. סוגייה נוספת בהקשר לתרומות הייתה 

המורכבות שבגיוס כסף צרפתי ציבורי למיזם במדינה זרה. בזק פתר מורכבות זו, תוך הקפדה 

ן שקיפות, בכך שגייס את קרן צרפת, שתפקידה לנהל כספים לפרוייקטים צרפתיים על מנגנו

 במדינות מתפתחות.

 

  

)למטה(:  2)למעלה(: יעקב בזק במשרדו לצד צילומי אורחים מהעולם. תמונה  1תמונה 

 תיקי מדינות בקש"ח במשרד של יעקב בזק.
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 : מרכז תרבות צרפת גסטון דפר בחיפה., צילום עדכני3תמונה 

טקס הנחת אבן הפינה מימין והסכם בין ערים : מרכז תרבות צרפת גסטון דפר בחיפה. 4תמונה 

 משמאל. צילומים מתוך חוברת גיוס כספים.
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 מילאנושל  ואמנת המזון C40יפו והרשתות העירוניות -תל אביב: 2מקרה מבחן  7.6

 C40אסקור שתיים מהן, יפו חברה במספר רשתות עירוניות בינלאומיות. -יבתל אב

, אשר צויינו במיוחד על ידי אנשי קש"ח שרואיינו, כדוגמאות מילאנו של ואמנת המזון

 במנגנון העירוני., שחוללו תמורות "חקשמוצלחות לתוצרי 

 

7.2.1 C40 

לקיימות. הרשת ערים -להסב מדיניות מגה המטרב 2005הוקמה בשנת , C40 רשת 

 , שפועל ישירות מול ראשי הערים השונות והצוותים מתאמם.מנוהלת על ידי צוות בינלאומי

 מידע לשיתוף פלטפורמה משמשתוהיא  ,מידעלשיתוף והפצת  כארגוןהרשת מגדירה עצמה 

 , כגוןמתוות תכניות תחת נבחרים נושאים לקידום הרשת פעילה .החברות בין ישיר באופן

 דיון קבוצות 16פעילות תחת הרשת , לכך בנוסף. וחדשנות חכמה עיר, מקיימת כלכלה

 טמפרטורות הפחתת שונות הקשורות לשינויי אקלים, כגון בסוגיות המקיימות פעילות שוטפת

, מזהמים פליטת ללא רכבים, ציבורית תחבורה, יעילים בניינים, נקייה אנרגיה, הצפות, בערים

וכפופה לאישור ההצטרפות לרשת היא וולונטרית,  .ועוד, בפסולת טיפול מערכות, אויר זיהום

חייבים. מהחברות בה מחייבת פעילות מוכחת והתקדמות בנושאים אך , הנהלת הארגון

, ואת בההערים החברות  96מתאם ומנטר את פעילות המרכז את פעילות הרשת הצוות 

החברות ברשת נדרשות לדווח לצוות  צמצום והתמודדות עם התחממות כדור הארץ.תפקודן ב

במסגרות הפעילות השונות של הרשת, לספק נתונים מדידים באופן שוטף  הליבה על פעילותן

על העיר, ולעדכן על התפתחויות במנגנון העירוני ועל יישומים בעיר. הפעילות העירונית 

ת ואף להרחקה נמדדת בציונים ומדדים כמותיים, וחריגה מסף מוסכם עלול להוביל לאזהרו

מחברות ברשת. פעילות צוות הליבה של הרשת ממומן ומתנהל באופן מקצועי, ודפוסי 

 העבודה היעילים שלה יצרו לה מוניטין יוקרתי ותוצאות מוכחות בשטח.

. ראש עיריית פאריס דאז, שהייתה 2017בסוף שנת  C-40יפו חברה לרשת -תל אביב

היא איננה למרות ש יפו להצטרף,-את תל אביבינה בראש חברות הארגון באותה שנה, הזמ

לבין פאריס ובין ראשי העיר  יפו-ן תל אביבקשרי קרבה בי עיר. הרקע להזמנה היה-מגה

יפו -עיריית תל אביבחדשנות טכנולוגית. ל מעוזיפו כ-עצמם, כמו גם המוניטין של תל אביב

הסביבה וקיימות. הצוות עמי, מנהל הרשות לאיכות -הקימה צוות היגוי מקומי תחת איתן בן

ת בהקשר של התחממות גלובלית בעיר, הן והמקומי מתכלל את הפעילויות השונות המתקיימ

בהיבט הארגוני והן בהיבט המקצועי. תפקידי הצוות לעקוב ולדווח לארגון העולמי על 

השתתפות בכנסים, ווובינרים מקצועיים, להכין משלחות ליציאה ולדווח על תכנים עם שובן, 

מהנדס העיר, אדריכל העיר, לייצר תכנים ולתאם בין יחידות העירייה הרבות המעורבות )

. הצוות (יחידות תיעול, דרכים, מאור, תחבורה, רשת האופניים, חדשנות, בניה ירוקה, ועוד
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המקומי עורך את תכנית השלד העירונית ומזמין מהיחידות השונות התייחסות רלוונטית 

הצוות מלווה ביועצים מדעיים ממוסדות ואוניברסיטאות שונות עבודת בנושאים שלהם. 

תוצרי , כגון פליטת גזי חממה. ספציפייםהמספקים נתונים ועורכים מחקרים בנושאים 

החברות בארגון חוללו שינוי משמעותי במודעות ובתפקוד העירוני בכל הקשור להתחממות 

במערך הארגוני הכולל גלובלית. מונחים שבעבר היו נחלתם של יחידים בעירייה, מוכרים כיום 

אבני דרך בפיתוח נהלי עבודה. כך למשל פיתח הצוות המקומי יחד עם האגף ומשמשים 

הל חום למקרה של התמודדות עם שרב מתמשך של מספר שבועות, לשירותי חירום נו

והמחלקה לבריאות הציבור בוחנת עם הצוות העירוני את ההשלכות המקומיות הצפויות 

על פי דרישות  ,מהתחממות גלובלית. דוגמה נוספת היא החלפת צי הרכבים של העירייה

בארגון זה יצרה בעירייה  החברותכסף מאושר בהיבט של זיהום אוויר.  ,הארגון העולמי

יזמות השהיית מי נגר,  אווירה של שיתוף פעולה חוצה מחלקות בתחומים מגוונים, כמו

וחדשנות נשית, ניהול פסולת ועוד. זו התרומה הגדולה ביותר של החברות בארגון לעיריית 

הניהול  תחתיפו, ואת זה ניתן היה לייצר רק בזכות המוניטין והתובענות של הארגון -תל אביב

 של צוות הליבה העולמי )ראיון: איתן בן עמי(.

 

 מילאנושל אמנת המזון  7.2.2

 

התקיים במילאנו יריד בנושא מזון וקיימות. היריד שנקרא 'הזנת הכוכב, אנרגיה  2015בשנת 

 4לחיים', התרחש בחסות ראש עיריית מילאנו, ומטרתו לייצר רשת ערים בינלאומית לקידום 

קיום. עיריית מילאנו פנתה ישירות -ים במזון: אוכל, אנרגיה,זהות, ודוהיבטים מרכזיים הכרוכ

ערים מכל רחבי העולם  100למספר ערים בעולם לקחת חלק ביריד. במהלך האירוע חתמו 

האמנה מושתתת על עיקרון  ערים חברות. 199-על 'אמנת מילאנו', ומאז התרחבה האמנה ל

יצר מציאות שבה אוכלוסיית כדה"א תזכה בסיסי של הזכות האנושית למזון, ושואפת לי

האמנה מנוסחת בשם אזרחי הערים החתומות על קיימא, שוויוני ובריא יותר. -לעתיד בר

האמנה וכפנייה אל מנהיגי העולם וחברות עיסקיות הכרוכות בהיבטים השונים בהם עוסק 

ות, תזונה בחלקה הראשון של האמנה מנוסחות סדרת הצהרות המתייחסות לעירוניהארגון. 

החתומים על האמנה בשם אזרחי הערים, נציגי  בהמשך מתחייביםואוכלוסיית העולם. 

קשר של לנקוט פעולות פרואקטיביות לקידום נושאים מרכזיים בה המגזר השלישי ועסקים

ברשויות, האמנה דוחקת  בחלקה האחרוןולעורר מודעות ציבורית לסוגיות ליבה.  מזון

בינלאומיים להתחייב לטפל באופן פרואקטיבי בשורה של סוגיות קונקרטיות מוסדות וגופים 

הכרוכות בזכות למזון ובשרשרת הייצור שלו, משלב הגידול וההפצה, דרך העיבוד והצריכה, 

 ועד הטיפול בשאריות מזון ופסולת.
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. 2016-שלחה נציגות ליריד של מילאנו והצטרפה לאמנה שנה מאוחר יותר ביפו -תל אביב

הערים והיסטורייה של יחסי  2יחסי בע"ת בין הרקע להיענות העיר לפנייה ממילאנו הייתה 

העירייה הקימה צוות מקצועי ייעודי תחת קרבה בין נציגי העיריות )ראיון: איתן בן עמי(. 

הרשות העירונית לאיכות הסביבה, שכלל גם יועצות תזונה. הצוות ערך תכנית עירונית 

י מזון, המתייחסת לשלל השלבים של שרשרת המזון מגידול, שינוע לקידום מודעות ותכנ

וחלוקה, דרך צרכנות נבונה ומניעת בזבוז, ניצול עודפים, וכלה בטיפול בפסולת והטמנה. 

עבודת הצוות כרוכה בייצור והפצת ידע בקרב העירייה ושלוחותיה במוסדות חינוך, בריאות, 

ם מודעות והסברה לסוגיות השונות באמצעות רווחה, מרכזי קהילה וקשישים. הצוות מקד

פרסומים, הרצאות, והענקת תו מזון בריא לעסקים. כתוצאה מפעילות הצוות חלו שינויים 

  בטיב המזון המוגש באירועי העירייה, בעיקר בהיבט של בריאות.

 

 .2021-2019יפו פעילה בארגון ואף מכהנת כיו"ר ועדת ההיגוי הבינלאומית לשנים -תל אביב

העירייה לקחה על עצמה תפקיד מוביל זה מיד לאחר יישום עקרונות מתכנית המזון העירונית 

. האירוע שזכה לחשיפה בינלאומית רבה, 2019-במהלך אירוע האירוביזיון שהתקיים בעיר ב

נחשב להצלחה בין השאר עקב הטיפול הראוי בסוגיות שונות של המזון באירוע. חריגות 

תחת חסותה של העירייה )ראיון: איתן בן  זה נבעו מגורמים שלא היו עו בהקשריחידות שאיר

עמי(. במסגרת כהונתה כיו"ר ועדת ההיגוי מקיימת העירייה קשרים ישירים מול עיריות 

-הידע עם עיריית תל אביב וצוותים מקצועיים זרים. פעילות זו מוסיפה ומרחיבה את שיתוף

ירייה בנושא זה, ובו בזמן מעצימה את המוניטין שא מזון, ומשפיעה על מדיניות העיפו בנו

 הבינלאומי שלה.

 דיון .8

 

  תמורות  8.6

ראשיתו של עידן קש"ח בין ערים והסכמי בע"ת, כמגמה שיטתית וחובקת עולם, 

בשנים שלאחר מלחמת העולם השנייה. המדינות אשר החלו עם פעילות זו ונותרו דומיננטיות בכך 

עיקר הפעילות הדיפלומטית בין ערים של המאה שעברה  80-עד שנות ה עד ימינו הן גרמניה וצרפת.

לבין עצמן, קרי אירופה, ארה"ב, מדינות אנגלוסקסיות ומספר מדינות הייתה בין ערים מערביות 

 . יפן, קוריאה הדרומית, ישראל, ואחרותנוספות שהשתייכו לגוש המערבי, 

התפתחות פעילות קש"ח לדפוסי יפו וחיפה -תל אביבבהיבטים רבים תואמות 

, שנים ספורות לאחר 1962-חתמו על הסכם ראשון עם עיר צרפתית, בבינעירוניים בעולם. שתיהן 

יפו דבקה בהסכמים עם ערים מערביות -תל אביב 80-תחילת התופעה במערב. עד אמצע שנות ה

יפה לעומת ת וגרמניות. חות )ארה"ב(, צרפתיובלבד. למעשה היו אלה הסכמים עם ערים אמריקאי

. בפיליפיניםחתמה על הסכם עם עיר  1971-זאת חרגה מהדפוסים המקובלים באותם שנים וכבר ב
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הסכמים עם ערים גרמניות היו עם המערב גם כן.  80-כל יתר ההסכמים של חיפה עד אמצע שנות ה

פוס . חריגה זו מהד(יפו-לתל אביב 1979-עבור חיפה ו 1978) 70-חתם רק בסוף שנות היהחלו לה

המקובל בעולם בקשרי חוץ נובעת מהרקע ההיסטורי הייחודי של קשרי ישראל וגרמניה, אשר הביא 

וב משמעותי בשיתופי פעולה בין ערים ישראליות וגרמניות. יש לציין שעבור שתי הערים שנבדקו כלעי

ינה, אשר ערים. זאת בניגוד לארגנטהכאן, צרפת ומאוחר יותר גרמניה היו יעד לריבוי הסכמים בין 

בשני המקרים  ., אך עם עיר אחת בלבד1988-יפו והן חיפה חתמו על הסכם ב-הן תל אביבעמה 

חריגה זו מהסכמים בין עירוניים בתוך הגוש . חתימתוקשר שלא התפתח הרבה מאז מדובר ב

ועד היום חתמו על כמות  1990המערבי הייתה ראשיתה של מגמה לשתי הערים, אשר סביב שנת 

. בזמן שחיפה הוסיפה לבריתות עם המערב את ערי מעט זהה לכמות שהייתה להן לפני כןהסכמים כ

 העולם כולו. פני עם ערים המתפרסות על יפו חותמת הסכמים -תל אביב, סין

 שציינהיפו וחיפה באופנים שונים. חיפה, כפי -בהיבט פורמליסטי נוהגות תל אביב

קבוע, של שדרוג יחסים בין ערים, , מתנהלת על פי פרוטוקול שפיגלשטיין , גב'קשרי חוץ ראשזאת 

כל הקשרים שחיפה חתומה עליהם היום הם הסכמי בע"ת. תל  בע"ת.ב וכלה מזכר הבנותהחל ב

מזכר הבנות, הסכמי ידידות והסכמי שיתוף  :םאת חתומה על הסכמים מסוגים שונייפו לעומת ז-אביב

כלכלי, טכנולוגי, ההסכם את מושא שיתוף הפעולה )פעולה, אשר בחלק מהמקרים נושא כותרת 

יפו סולד -בשיחה עם אנשי היחידה לקשרי חוץ נטען כי ראש העיר הנוכחי של תל אביב .קיימות וכד'(

מהסכמים בינעירוניים פורמליסטיים, על אף שבתקופתו נחתמו הכי הרבה הסכמים מבכל תקופת 

שנחתם בתקופתו מתקשר לפרוייקט ספציפי, כל הסכם ש כךראש עיר אחר. ההסבר לכך טמון ב

וככלל לטענתם, העירייה מייחסת חשיבות לעצם שיתוף  בחלק מהמקרים מוזכר בכותרת ההסכם,ש

מקרי המבחן  ההסכם. לשםהפעולה והעניין ההדדי ולא לפורמליסטיקה של חתימת ההסכם או 

ה של חיפה, פרוייקט מרכז הערים שנבדקו בעבודה. במקר 2שנסקרו כאן משקפים מגמות אלה עבור 

. של חיפה עם בעלות בריתה בצרפתפורמאליים היחסי קש"ח ב מהווה שיאתרבות גסטון דפר 

הפרוייקט שנהגה על ידי אחראי קש"ח בעיריית חיפה, נתפר על סמך הקשרים וההיכרויות האישיות 

הנענים לדפוסים המסורתיים של בריתות  ,בין הצדדים. בהעדר יחסים ממוסדים ווותיקים בין הערים

מערך היחסים שאפיינו בערים בינלאומיות, קשה לשער התפתחות פרוייקט מסוג זה, בדינמיקה ו

ואמנת מילאנו משקפות את  C-40המקרים שנבחנו כאן, רשת  2יפו, -באשר לתל אביב אותו.

חלה על בסיס היכרות יפו ה-התמורות בתחום קש"ח. בשני המקרים הפנייה לעיריית תל אביב

והסכמים פורמאליים בין הערים, גם אם היו מרכיבים נוספים שהובילו לפנייה, כפי שאראה בהמשך. 

יפו נבע משיקולים תועלתניים המאפיינים את אופי קש"ח בימים אלו, -היענותה של עיריית תל אביב

מסורתי ן דפר משקף קו מרכז תרבות גסטושאינם בהכרח פורמאליים. בהיבט של התמורות, אם כך, 

ומסתמך על הסכם פורמאלי, בעוד שבמקרה של יחסי קש"ח בין ערים פרוייקט שת"פ על בסיס של 

יפו הצטרפה אליהן, משקפים המקרים שילוב בין קשרים -הרשתות הבינעירוניות שתל אביב

 פורמאליים וותיקים ויחסי תועלתנות דינאמיים עכשוויים.
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 תוצרים 8.6

 

, וניתן תמורות משמעותיות בגישה לפירות ותוצרי קש"ח בין עריםבמהלך השנים חלו 

-ראשית שנות הב , כאשרישראלי-בהיבט המקומי לאפיין שתי תקופות מובחנות בהקשר זה

. בתקופה ין התקופה המוקדמת לתקופה הנוכחיתמשמעותית בהמפנה הנקודת חלה  2000

של משמעותי כתוצר  הת נתפשהמוקדמת, עד סוף המאה שעברה, עצם החתימה על הסכם בע"

הנות מקש"ח ובע"ת לכדי תוצרים יפעילות קש"ח. אמנם הועלו הצעות מהצעות שונות כיצד ניתן ל

ממשיים, אך גם כאשר אלה לא התחוללו, נמשך החיפוש אחר בריתות חדשות. פתיחת מחוזות 

רח הרחוק, סיפקו חדשים בעולם לכינון בריתות, בדרום אמריקה, אירופה ואסיה הסובייטיות והמז

, הבשילו יחסי 80-. בו בזמן, החל משנות ה90-וה 80-שלל יעדים לבריתות חדשות בשנות ה

. 1סימטרים, שהושתתו על שני גורמים עיקריים. -ערים שהובילו לתועלות ותוצרים קונקרטים א

 ערים גרמניות, עימן החלו ערים ישראליות לכונן יחסי אחיות ושת"פ באותו עשור, שנהנו

יפו וחיפה, למשל, תקציבים אלו תועלו להשקעות -מתקציבים ייעודיים לקידום בע"ת. בתל אביב

ותרומות להקמת מתקנים נדרשים, ולמימון שירותים עירוניים ייחודיים בתחומי חינוך, חברה 

שילבו בין מנגנוני תרומות ש, עם זיקה לישראלאוכלוסייה יהודית  ות. ערי אחות בעל2ותרבות. 

בינלאומיים יהודים )פדרציות יהודיות, קק"ל, הסוכנות היהודית, נעמ"ת וכד'( לבין מנגנון בע"ת 

תרומות למיזמים עירוניים קונקרטיים כגון שיקום שכונות, מרכזי תרבות  ויצרוויחסי קש"ח, 

בעלות הברית הזרות של  , כאשר90-וקהילה שכונתיים וכד'. פעילות זו נמשכה עד סוף שנות ה

הערים הישראליות חיפשו מנגנוני הדדיות ליחסי קש"ח. ניתן לסכם את התקופה הראשונה כעידן 

, ומשלחות נוער ומשלחות ייצוגיות שונות היו תוצר בפני עצמו כהישג הבו אגירת הסכמים נתפש

ים הכרוכים בו, לעתים הבשיל פרוייקט מתוקף היחסים הנרקמים על רקע הסכם והקשר אופייני.

פרוייקט שיקום, פיתוח ואפילו בניין לפעילות ציבורית, אשר מומן בכספי העיר האחות או תושביה 

 בעלי זיקה לישראל.

 

התקופה הראשונה של פרוייקט מרכז תרבות גסטון דפר בחיפה הוא תוצר מובהק של 

והשקתו   ש"ח,של מאפייני ק המוקדמתמנגנוני קש"ח ובע"ת. ראשיתו בשלהי התקופה 

תוך התקופה השנייה. הפרוייקט התרחש בין חיפה לבעלות בריתה  התרחשה מספר שנים אל

הצרפתיות, מושא הפרוייקט הוא תרבות מערבית וחילופי תרבות, והמוטיב המניע את מימוש 

הפרוייקט סב סביב היבטים שונים של זיקה יהודית לישראל. הפרוייקט הנציח ראש עיר צרפתי, 

ל שם בצרפת, אשר תמך בישראל ובעם היהודי בתקופות משבר שונות. מארסיי, העיר מוערך ובע

שהובילה את הפרוייקט, הכילה קהילה יהודית משמעותית, ואלה אף לקחו חלק בגיוס כספים 

 ותרומות להקמתו.
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, פעילות קש"ח נדרשת למדדי השפעה. לא כל 2000-בעידן הנוכחי, מאז שנות ה

מפעילות קש"ח נתפס כראוי, בהינתן משאבים עירוניים מוגבלים.  תוצר של פעולה הנגזרת

במילים אחרות, מה טעם בהסכם תאומות עם הקשר אינו פעיל, או כפי שניסח שוורץ כשאלה 

בראיון עימו, "האם ברית ערים הוא יתרון או מגבלה?" בליזובסקי ציין כי הוא מנווט את יחידת 

מדדי תשומה. באופן זה הוא מבקש להתמקד בתוצרים  קש"ח העירונית על פי מדדי תפוקה ולא

יפו בשנים אלה, -אפקטיביים של קשרים בין ערים. בהסתכלות על הסכמי תל אביב-אופרטיביים

יפו החוצה כמו גם -ניכר כי פעילות רבה מתרחשת בתחום של חילופי ידע. פניות של תל אביב

סית. העיר מקיימת פעילות רבה נוספת פניות אליה מספקות תוצר הדדי יעיל בהשקעה נמוכה יח

בתחומים של אירועים בינלאומיים, מיצוב דימוי בינלאומי באמצעות השתתפות בכנסים נושאיים 

( ופרס חזית 2014ורשתות ערים, והשתתפות במדדי איכות בינלאומיים, כגון פרס ערים חכמות )

מתקיים בעיר מדי שנה מאז  (. כנס עסקים בינלאומי לחדשנות טכנולוגית2014חוף עירונית )

. פעילויות אלה מתקיימות במרחב הבינלאומי, אך הן אינן בהכרח תואמות הסכמי בריתות 2013

וקשרי תאומות בין ערים. לכך חתר שוורץ בשאלתו לגבי השלכות בע"ת. בהסתכלות על חיפה 

נים המייחדים ניכרת פעילות רבה מול ערים סיניות. מרכיב ההדדיות כאן מתקשר לאינטרסים סי

את חיפה בהיותה עיר תשתית אסטרטגית לקשרי סחר בינלאומי עבור ישראל ובשל מוסד 

השתפר הדירוג  2019שנת הטכניון המוכר בעולם כמוסד אקדמי מוביל בעל שם בינלאומי. ב

אינדקס של אשר מפרסם מדי שנה מוסד , Shanghai Rankingהבינלאומי של הטכניון על פי 

. מסתמן אם כך שבעידן הנוכחי, הן 85-במקום הבו עולם, והטכניון דורג בסיטאות ראוניבהאיכות 

-קיימים בעיר למינוף מעמדן בשדה הבינלאומי. תל אביב נכסיםיפו והן חיפה מנצלות -תל אביב

אתר מורשת עולם,  –יפו משווקת את חוזקותיה להבניית דימוי בינלאומי בתחומים ספציפיים 

פעילות שוטפת של חילופי  םתעשיית הייטק, עיר חכמה, וחוף ים. התוצרים המתקבלים מכך ה

 2מידע בין עמיתים, השתתפות והשקה של אירועים נושאיים בינלאומיים, ותנועת תיירות גוברת. 

יפו -יביפו, שנסקרו כאן משקפים זאת באופן ברור. הפנייה לתל אב-מקרי המבחן של תל אביב

הייתה בין השאר בשל המוניטין שלה כעיר מעודדת חדשנות וטכנולוגיה. על אף שהיא לא תאמה 

, התעניינו מובילי הרשת בתרומה האפשרית של תל C-40את חתך הערים עבורם נוסדה רשת 

יפו מצידה, משקללת השקעת -יפו, על בסיס המוניטין הבינלאומי שנוצר לה. תל אביב-אביב

את נכסיה בהקשר זה. כך, כאשר ות בהן היא פעילה, ובוררת איך וכיצד למנף משאבים ברשת

אירחה העיר את אירוע האירוביזיון, היא ניצלה את כישוריה והעצימה את המוניטין הבינלאומי 

נוסף  שידרוג מעמדשלה תוך מינוף השקעתה ברשת 'אמנת המזון של מילאנו'. הישג שזכה ל

חיפה מצידה מנצלת את מעמד הטכניון  ינלאומית של הארגון.בחירתה להוביל את הועדה הבו

מערך הגלובלי של הכלכלה הסינית. תוצרים לדוגמה הם בלמשיכת השקעות זרות והתרשתות 

  פתיחת קו טיסות ישיר בין נמלי תעופה סינים לחיפה, וניהול קרן מילגות לסטודנטים סינים.
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אופי . ענים לדפוסים אופיינייםבעולם נקש"ח ושיתופי פעולה עירוניים פעילות 

ומשקף את המניעים השונים שבבסיס ההסכם. תל להסכם הצדדים  הפעילות משקף הבדלים בין

 דפוסי פעילות אופייניים:חמישה  מקיימותיפו וחיפה -אביב

 :פלטפורמה ליצירת קשר בין ערים .1

משתתפים לגיוס הקשר משמש תשתית לקשר בצורות שונות. ברית בין ערים מהווה 

משלחות ייצוגיות משמשות סוכן לקידום תיירות, כמו גם  .כנסים ואירועיםוהון לפרויקטים, ול

יפו -והן תל אביב חיפהבסיס לתחזוקת קשר בסיסי שוטף, כגון משלחות חילופי נוער. הן 

 ת, אך גם עם ערים שאינן ביחסים פורמליים עמן.ומקיימות קשרים עם בעלות ברית רשמי

קשר ישיר פה מתחזקת ערוצי תקשורת ישירים ועקיפים עם בעלות בריתה. עיריית חי

מתקיים סביב פרוייקט משותף, על פי רוב אירוע תרבות או הקמה או פיתוח של מתקן ציבורי 

תקופתית עיריית חיפה מעורבת באירוע תרבות בחיפה, שממומן בידי גורמים זרים. 

יות זרות. בע"ת משמשת בסיס לכך. באופן שמתקיים בחיפה ומשלב השתתפות אמנים ונציגו

מוסדות אקדמיה דומה מתקיימים בחיפה כנסים ואירועי טכנולוגיה ומדע בחסות העירייה ו/או 

 שיתופי פעולה עם בעלות בריתהטכניון. אירועים מסוג זה כוללים בין השאר מקומיים, כגון 

גות מחיפה יוצאת כמשלחת נציבאופן דומה להזמנת אורחים ואף למימון חלק מהפעילויות. 

יפו פעילה מאוד בתחום לימוד הדדי. היחידה לקש"ח -תל אביבלאירועים בערים תאומות. 

עיריית תל שונות. סוגיות  עלמשמשת בסיס לתקשורת ישירה ושיתוף ידע עם ערים זרות 

בהם העיר נתפסת כמתקדמת, למשל כנסים נושאים קשרי חוץ ביפו מקדמת -אביב

 אחזקת חופים, וכן הלאה. ור חברות הזנק, תשתיות תיירות, טכנולוגיים עב

 

 הדדיות:  .2

בשנים האחרונות הולכת וצוברת תאוצה תקשורת לשיתוף מידע כנ"ל. מערכת קש"ח 

מבצעת פניות ישירות לערים בעלות ברית ושאינן בעלות ברית פורמליות. הבסיס לפנייה הוא 

בתחום. על פי רוב  בעלת מוניטיןוהפנייה מתבצעת לעירייה זרה  ,נושא שבטיפול גורם עירוני

 הפנייה מתבצעת בהתכתבות למספר ערים. לעתים אף יוצאת משלחת מקצועית לבחינת

בו מעורבת נושאים לשיתוף מידע בין עיריות מקיפים כמעט כל תחום עיסוק נושא מסויים. 

ודדת את יחידות העירייה השונות יפו מע-הרשות המקומית. יחידת קש"ח בעיריית תל אביב

. וכו'קשישים ניהול עיר, טכנולוגיה, חינוך, כגון  להעלות שאלות בתחומי הפעילות שלהן,

בפיתוח תשתית לאופניים ככלי תחבורה, טיפול בצנרת מוטמנת ללא מסוג זה עסקו פניות 

ועוד. קש"ח ר בנייה ירוקה, היתרי צילומים בעיחפירה, הקמת שוברי גלים בשיטות חדישות, 

נה )עיר בהודו עימה אין קשר פורמלי( פנתה טמשמשים אף מקור לפניות מבחוץ, כך למשל 

בנושא תשתית לרכב שיתופי )דיגיתל(, אמסטרדם התעניינה בגישות לשילוב תושבים זרים 

שני מקרי  במערכת החינוך, ובוסטון התעניינה בתנאים לקידום חברות הזנק טכנולוגיות.
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יפו המחישו יחסי הדדיות באופן מיטבי. פרוייקטים של -רו בהקשר של תל אביבהמבחן שנסק

שיתוף ידע הם דינאמיים. כל עוד הצדדים המעורבים מוצאים עצמם נשכרים בתהליך, מנגנון 

הקשר ימשך. ברגע שאחד הצדדים יבחין בירידת עניין או תועלת בפעילות, הוא ישנה את 

 יופרש. אופי פעולתו בתחום, או יפרוש או

 

 :סימטריים-יחסים א .3

סימטריים קיימים בין ערים בעלות פערים, כפי שהוזכר בסקירת הספרות ביחסי -יחסים א

סימטריים עם שותפותיהן. -יפו והן חיפה נוטות לנהל יחסים א-דרום. הן עיריית תל אביב-צפון

נציגים. כך יחסים אלה מתקיימים על פי רוב על רקע הקשר יהודי וקשר אישי שנרקם בין 

פחת קשרי תלות עם ערים צרפתיות וגרמניות. עיריית חיפה מעלה טלמשל עיריית חיפה מ

צורך מול ערי הברית שלה בהתאם לסוגיות בהן ידוע שיש לנציגות עניין, ואלה מתעלות כספי 

מענק ותרומות ממקורות שונים לטובת פרוייקטים בחיפה בתחומים של חברה, סביבה, חינוך 

 מחוז בוש דהומרסיי  . למשל, מימון מעירייתפרויקטים מסוג זה כוללים מימון צרפתיותרבות. 

חברתי -מרכז תרבות צרפת בחיפה, קורסי לימוד צרפתית, פרוייקט חינוך רון להקמת

פרוייקטים בחיפה: מרכזי תרבות, מימנו לאוכלוסיית מצוקה ועוד. באופן דומה ערים גרמניות 

סימטריות בהן -יפו התקיימו מערכות יחסים א-גם בתל אביב קרן תרבות ושיתופי פעולה.

ם שהגדירה עיריות זרות תרמו לפרוייקטים חברתיים וחינוכיים ברחבי העיר, על פי צרכי

יפו. על פי רוב מקור התרומות היה בקהילה יהודית מקומית, אך העירייה -עיריית תל אביב

מו גני ילדים ביפו ושופצו מרכזים . לדוגמה, באופן זה הוקמקשרתהזרה היוותה חוליה 

מרכז גסטון דפר בהקשר זה הוא  קהילתיים ומרחבים ציבוריים פתוחים במזרח העיר.

סימטריים בין חיפה ועמיתיה הצרפתים. ראש קש"ח בעיריית חיפה -פרוייקט דגל ביחסים א

 לא רק שהוא ידע כיצדהשכיל למנף קשרים שנרקמו וידע שנצבר במשך שנים של קש"ח. 

לשכנע את בעלי בריתו שהאינטרס שלהם הוא להפיץ תרבות צרפתית בחיפה על חשבון 

כספי ציבור צרפתיים, אלא הוא הצליח אף לגייס חברת ניהול כלכלית שייעודה לנהל פרוייקטי 

 שת"פ במדינות מתפתחות.

 

4. Care at a Distance –  בתקופות מצוקה, מקובל לשגר מכתבי תמיכה ואף לבקר במשלחת

קשרים אישיים בין נציגים או ראשי ערים עשויים להביא לתרומות כספיות וציוד לידריות. סו

יפו מכתבי תמיכה מערי האחות -בזמן מלחמת ששת הימים קיבלה תל אביב. הומניטריוסיוע 

, עמה לא היה קשר אמסטרדם, וגם מכתב תמיכה והפגנת הזדהות מטולוז ופילדלפיה –

קרקעיות. בתקופת -. עיריית מינכן הציע ציוד מכני כבד על צוותו, לחפירות תתפורמלי קיים

-מלחמת המפרץ הראשונה, שיגר ראש עיריית ניו יורק מכתב תמיכה לראש העיר תל אביב

הפדרציה  השקיעהיפו, ובו ציין מפורשות את הנזק שנגרם לשכונת התקווה, אשר בה 
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יפו וניו יורק נחתם -ברית ערים בין תל אביב .מצוקהבשיקום אוכלוסיית  היהודית של ניו יורק

יפו, -חמש שנים מאוחר יותר. ראש עיריית ברלין שיגר מכתב תמיכה לראש העיר תל אביב

יים, ובמיוחד ציין את החשש ובו הביע הזדהות עם תושבי העיר המאוימים על ידי טילים עירק

טוטגרט עמה לא היה הסכם ת גז. באותו זמן התקבלה תרומה כספית מעיריית שממתקפ

 לחיפה רון שבצרפת בתקופת מלחמת לבנון השנייה, תרם מחוז בוש דהפורמלי חתום. 

ת חירום. לשע )הסכם בע"ת קיים בין מרסיי שבמחוז זה לבין חיפה( רכב פיקוד מיוחד

בעקבות אסון הכרמל והשריפה הגדולה שהשתוללה על רכס הכרמל, תרמה עיריית ברמן 

בעקבות פיגוע הטרור  יוע כספי לאזור, וזאת על בסיס הסכם בע"ת עם חיפה.אלפי עצים וס

יפו נציגה שסייעה בהכנת -, שלחה עיריית תל אביב2012בבית ספר יהודי בטולוז בשנת 

כרון לקהילה היהודית, ונציגה נוספת הגיעה לאזכרה שנתיים מאוחר יותר. מהותו יטקס הז

בין הממסדים הייצוגיים הוא להאניש את היחסים סימטרי זה ביחסים בין ערים -של פן א

 כביטוי ליחסים בין בני אדם ברגעי משבר, ודרך כך להעניק משמעות לברית בין הערים.

 

 התרשתות אורבנית .5

האיזון פעילות במסגרת רשתות עירוניות מסתמנת כמודל פעולה המשקף את 

פעילות זו כרוכה  .קש"חילות פעלתרומה שיש לערים ממידת ההשקעה והציפיות האופטימלי בין 

דיונים, סוגיות אלה משמשות בסיס ל. סוגיות תמתיותסביב קבוצה לערים מספר בירת חב

מפגשים ופעילות משותפת לחברי הקבוצה. חברים פעילים מציגים בכנסים סוגיות רלוונטיות 

הפעילות . ותנאי סף לפעילות עירונייםהתמודדות  יעדימוגדרים  חלק מהקבוצותבמעירם, ו

בקבוצות אלה מנוהלת על ידי גוף מרכזי אדמיניסטרטיבי, שכולל צוותים או יועצים מקצועיים. 

ככלל קבוצות אלה פעילות במינונים שונים של מעורבות פוליטיקאים )ראשי ערים ושליחיהם( 

 לעומת צוותים מקצועיים )יחידות עירוניות מקומיות מטעם חברות הקבוצה(. יש הלימה רבה בין

ראויה במסגרת הפעילות ברשתות הבינלאומיות לבין התפיסה השגורה כיום באשר לפעילות 

 קש"ח:

מטרות וייעדי הרשת מוצהרות, ידועות ותחומות. ערים המצטרפות לרשת בוחרות  -

 זאת מתוך הבנה של מה נדרש מהן ולמה הן יכולות לצפות.

דה מרשת בי"ל היא חברות ברשת בינעירונית היא מחוייבות גמישה. חבירה ופרי -

 .מהלך יחסית פשוט

היקף ההשקעה הנדרש מחברה ברשת הוא יחסית מוגבל והסיכוי ליחסי הדדיות  -

 גדול ביחס למודל המסורתי של בע"ת.

התרומה העיקרית מפעילות ברשתות היא שיתוף ידע וניסיון בתחומים מוגדרים,   -

ברה מצרפת ידע ופיתוח וקידום רעיונות וחידושים באותם תחומים. כל עיר ח

ארגוני, בירוקרטי,  ושיטות של התמודדות עם הסוגיות שעל הפרק. כמו כן, 
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חברות הרשת מתפקדות כקבוצת מחקר ופיתוח לנושא העבודה של הרשת, 

 והמרחב העירייתי והעירוני שלהן הוא שדה הניסוי.

עיקר התרומה של רשתות פעילות היא במסגרת המנגנון העירוני, שהוא המערך  -

שיר עימו מתקיים ההסכם. השלכות של פעילות קש"ח על ארגונים עצמאיים, הי

עסקיים ועל ציבור תושבי העיר הינה בגדר שאיפה אסימפטותית, כנגזרת משנית 

 של הפעילות.

תואמים במידה רבה את אופי החברות יפו -תל אביבמקרי המבחן שנסקרו לגבי 

נושא פעילות הרשת מוצהר, ידוע והן באמנת מילאנו  C40-ברשת עירונית בינלאומית כנ"ל. הן ב

וממוקד. כך גם אופי ומידת ההשקעה בפעילות. קיימת מידה לא מעטה של גמישות ופרשנות 

בתוך המרחב המוגדר, והעיר מצאה את הדרך לשקף השקעה מספקת בתחומי העניין של 

מעורבות ילאנו לשנתיים(. יפו כיו"ר אמנת מ-הרשת, ולזכות להכרה בכך )למשל כהונת תל אביב

, בהתחלה, ושלבים בהם יש הבשלת ידע, ניסוי או יישום ראש העיר מתרחשת ברגעים קריטיים

תף. אמנם יש פערים במידת המעורבות של ראשי העיר ברשתות וומתקיים מפגש בי"ל מש

מוניטין השונות, אך בשני המקרים שנבחנו זו התקיימה במידה מסויימת. כמו כן, בשני המקרים 

העיר והתרומה למוניטין היוו גורם מפתח בחבירה לרשת. עיקר ההשפעה של הפעילות ברשת 

התבטאה בהקמת צוות מקצועי שיצר גוף ידע ותכנים להפצה. בשתי הרשתות פעל הצוות תוך 

תרמו ידע ממוקד לנושא, ואף הושפעו מפעילות יחידות עירוניות נוספות , מדעי-ליווי מקצועי

 בהיבטים שונים, ארגונית, שיטות עבודה, פיתוח הנחיות מחייבות, וכד'.  העיר ברשת

 

 כהסבר למניעים בקש"ח ובע"ת המקומית ברשותמובילים  גורמים 8.6

 

יצירת קשר בין ערים ותחזוקו מצריך השקעת משאבים. המניעים להתקשרות בין 

בחלקה הראשון יצירת הבריתות וההסכמים השתנתה עם השנים. הן סקירת הספרות הערים ול

יפו וחיפה שיקפו זאת. יחד עם -של עבודה זו והן הראיונות עם נושאי תפקיד בעיריות תל אביב

מיים, וכפי שהצביעו על כך ואינן ששות לוותר על יצירת קשרים בינלאזאת מסתמן כי ערים 

Kaltenbrunner et al., 2014  שאלת המניע  במגמת עלייה גלובלית.נמצאת הפעילות בנושא

הגישה הפשטנית . חסרת מענהחתימת בע"ת נותרה שאלה וני ליצירת קשר בין ערים והעיר

עירונית, שדגלה בקשר ישיר בין אנשים נמשהו מהתקופה הראשונה של פעילות קש"ח בי

מתרבויות שונות נמשכת עד היום, בעיקר בצורת משלחות נוער. בהסתכלות על המקרה 

  Buursink, 2001יפו וחיפה, ההסבר של -פעילות קש"ח של תל אביבהישראלי, כפי שמשתקף ב

של  ייעודהבדבר קידום קשרי כלכלה, מסחר ותרבות נותר עמום ברובו. אמנם שוורץ הגדיר את 

בראשה הוא עומד כמינוף נכסים עירוניים למטרות כלכליות, ושפיגלשטיין  'עיר עולם'יחידת 
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בקשר בין חיפה לערים בסין, אך קשה להצביע כאן על  ציינה את מוסד הטכניון כעוגן מהותי

קבע מפורשות כי טרם נמצאה הדרך לתרגם  בליזובסקיאופרטיבי לפעילות. -המניע המהותי

, וגם המדדים עסקים עירונייםלקשרי חוץ בינעירוניים לכדי הטבות מוחשיות לתושבים ו

 חסרים מימד כלכלי מובהק.המשמשים לבחינת כדאיות אינם מסתכמים לנתונים כמיתים והם 

Joenniemi & Sergunin, 2017 הגיון האורבני' מניע מחולל לפעילות -מזהים ב'

של המאה שעברה, מאלץ  90-קש"ח. הגידול החד באוכלוסיית העיר בכלל כדה"א מאז שנות ה

את הממסד העירוני ובראשו העיריות להתמודד עם סוגיות ומורכבויות מקומיות חדשות לבקרים. 

שפוסח  ,ידע ישיר ורלוונטי יםמקנ יםעיר התפתחה להיות מעבדת ניסוי, וקשרי ערים בינלאומיה

הסבר זה בוודאי תקף עבור לאום. נובעים מיחסי מדינות שפוליטיקה, על שיקולים דיפלומטיים ו

יפו, שם ניכר היה כי מוניטין מהווה מוטיב ומניע משמעותי -מקרי המבחן שנסקרו לתל אביב

יפו הדגישו את יוזמות השיתוף פעולה ושיתוף -בתל אביב בליזובסקין שוורץ והן הבקש"ח. 

אנוך מצידה הדגישה את הרשתות העירוניות כתשתית  המידע כמניע מהותי של הקשרים.

עבור שפיגלשטיין בחיפה נראה היה שסוגיית הלימוד מסתכמת  מהותית של שיתוף מידע.

קרטיות בעלות רלוונטיות בזמן אמת, כגון חזית עירונית במשלחות מיקצועיות ללימוד סוגיות קונ

 לים וטיפול בבתי זיקוק.

שני מניעים נוספים לפעילות קש"ח מהווים הסבר לחלק לא מבוטל מההסכמים, בעוד 

שוורץ ציינו את משרד החוץ כגורם ו בליזובסקיהות בהם תרומה קונקרטית לעיר. שקשה לז

קרא רכז קשרים בינלאומיים  ,1984ית. בחוזר מדצמבר משפיע ומעורב במדיניות החוץ המקומ

"שלא להחפז ביצירת קשר עם גופים או ארגונים", אשר פונים "מחו"ל  רכז השלטון המקומי''מ-ב

(. לדבריו נדרש אישור של 9/1/85ליצירת תאומיות עם ערים בישראל" )חוזר המנהל הכללי 

'הועדה הבינמשרדית לערים תאומות' בה חברים נציגי משרד הפנים והחוץ. מעורבותו של 

מוקדם יותר בעבודה, פניות רשמיות של נציגי משרד החוץ משמעותית יותר, שכן כפי שצוין 

המשרד מניעים קשרים והסכמים על פי שיקול דעת וצרכים של המשרד ולא על פי מניעים 

ותועלות עירוניים בהכרח. מניע אחר נבע משיקולים עירוניים של הבניית דימוי ומעמד עירוני 

התפיסה  והתבססה עלת בראיונובשדה העירוני הבינלאומי. סוגייה זו נכחה משמעותית 

והזכיר מניע זה בהקשר של זאת 'תועלת של יוקרה', המקובלת של קש"ח ייצוגיים. שוורץ כינה 

 יורק, אמסטרדם ווינה.-פניות מערים בעלות מעמד בינלאומי, כגון שיקגו, ניו
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 תועלות 8.6

 

פעילות קש"ח וכריתת בריתות בינלאומיות בין ערים מייצרת תועלות לעיר. התעקשות 

בראיונות ועד ימינו היא עדות לכך.  1960ערים לשמר פעילות זו כחלק מעבודתן השוטפת מאז 

יפו וחיפה הביעו הדוברים גישות שונות לסוגיית התועלות. -עם גורמי קש"ח בעיריות תל אביב

קידום מוניטין, אלא שבפירוט של כוונתו הסתבר בין ועלת מעשית לשוורץ הבחין בין ת

שהתייחסותו נוגעת לתועלות לעירייה כמוסד מנהל. אמנם העירייה כמוסד ציבורי מייצרת 

בליזובסקי הזכיר תועלות לעיר ולתושביה, אך נדרשת הבחנה ברורה לגבי איכות התועלות. 

רם נמצאה הדרך לייצר תועלות שבאופן מובחן ייצרו נקיטת שיטה לניטור התועלות, ואף ציין כי ט

כל עוד העירייה יצרה תועלות במימון תרומות רווח ישיר לתושבים ועסקים מקומיים. בעבר, 

שהגיעו במישרין או בעקיפין מבעלות בריתה, כגון מתקנים וקרנות לחינוך, בילוי ותרבות, ניתן 

דוגמה לכך סיפק מקרה המבחן  ועלת לציבור.היה לזהות זיקה ישירה בין פעילות קש"ח לבין ת

של מרכז תרבות צרפת בחיפה. ברם, בעידן בו הדדיות הינה תנאי הכרחי לקשר פעיל, לא ניתן 

הדרישה להדדיות ביחסים, ויהווה בסיס לקש"ח ממושכים.  לצפות שמקרה כגון זה יישנה

ותקציבים כפונקציה להצדקת השקעת משאבים ציבוריים בקש"ח ובע"ת מנחים את כל העיריות, 

אם כן, אילו תועלות  .כך גם הולכות ומתדלדלות תועלות מסוג זה ציבוריים הולכים ומצטמצמים,

 מאפיינות את התקופה הנוכחית וכיצד אלה נמדדות?

מערכתית בניטור  והתייעלות ה מדויקת של תועלות קש"חמצריך בחינעידן הנוכחי ה

. בליזובסקי נגע בסוגייה זו במסגרת המאמצים לכייל מחדש את המערכת מייצור תשומות שלהן

יפו את פורטל קש"ח שמתעד -כחלק ממאמץ זה הקימה עיריית תל אביבלדבריו, לייצור תפוקות. 

כמו כן, הוא  .הנובעת ממנה כדאיותהב ושיח לער ווטינ לעכל פעולה קונקרטית של קש"ח ומקל 

פירט לגבי שמונה קטגוריות של תועלות, באופן שמקל בפיתוח אסטרטגיה עירונית רצויה למינוף 

מהלכים אלה לקידום מדיניות קש"ח מושכלת הכרחיים להתייעלות המערכת ולפיתוח  קש"ח.

תועלות ויצירת  הגברת מוניטיןב ולא להסתפק, לעירייה ולתושבי העיר יכולות של תועלות ישירות

 ., כגון שינויים במבנה המוסדי והפצת המלצות להתמודדות עם מצבים שונים בעירעקיפות

 

 ומסקנות  סיכום 8.6

 

הפעילות הדיפלומטית הבינעירונית עברה טרנספורמציה משמעותית מאז ימיה 

. לא רק שחל גידול אקספוננציאלי בכמות מוקדי 2-הראשונים שלאחר מלחמת העולם ה

הפעילות )מספר ערים משתתפות( וכמות הקשרים בין ערים זרות )הסכמים ובריתות(, אלא 
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יתוח דפוסי הפעילות הנוכחיים. שינויים אלה שטיב הפעילות זכה למספר טרנספורמציות עד פ

תקפים עבור מערכות קש"ח ובע"ת בעולם ככלל, וגם עבור ערים ישראליות באופן ספציפי. 

 יפו וחיפה-תל אביבמחקר זה סקר את התפתחות פעילות קש"ח ומנגנוני הסכמים, כגון בע"ת, ב

תחום בעולם, ודומות החות מהתפתבהם ערים אלה דומות ושונות מאפיינים והצביע על מספר 

  :מרעותהושונות האחת 

 אירופאיות ערים לפעילות וחיפהיפו -אביב תל של"ח קש פעילותב דמיון: 

יפו וחיפה נכנסו לפעילות בשלב מוקדם יחסית של התפתחות התחום, -תל אביב (א

 .בעולם שנים ספורות לאחר שהנושא החל להתפתח

יפו והן חיפה תואמות באופן כללי בבריתותיהן לדפוס התפתחות -הן תל אביב (ב

הבריתות של ערים מערביות עם שאר העולם. תחילת הפעילות התמקדה בערים 

וכן  דרא"פמערביות באירופה וארה"ב, ושלוחות של המערב כמו אוסטרליה, 

דרום וש הסובייטי לשעבר, ללערי הג הלאה. מאוחר יותר התפשטה הפעילות

 מזרח אסיה.ול אמריקה

 

 אירופאיות ערים לפעילות וחיפהיפו -אביב תל של"ח קש פעילותב דמיון חוסר: 

א תקציב פעילות למיזמים. בניגוד פועלות בתחום קש"ח לל יפו וחיפה-תל אביב (א

מיזמים עם שותפותיהן הזרות על בסיס תקציבים ערים אירופאיות שמפתחות ל

משלחות לייעודיים, ערים ישראליות נעדרות תקציבי פעילות מעבר למימון הוצאות 

יוצאות ונכנסות כמקובל. כתוצאה מכך, יחסי תאומות וקש"ח בין ערים ישראליות 

 סימטריה ונעדרים הדדיות.-וערים זרות מתאפיינים בא

פוליטי שלה איננה מקיימת קשרי תאומות -ור הגיאוישראל בהיותה מבודדת באז (ב

 וקש"ח בינעירוניים עם ערים במדינות סמוכות, ואין לה ערי גבול תאומות כלל. 

 

 יפו וחיפה-תל אביב ביןפעילות קש"ח ב דמיון: 

גורם המפתח בקידום פעילות קש"ח בשתי הערים הוא מוניטין בינלאומי. שתי  (א

יהן לקש"ח כתוצאה ממוניטין המבוסס על נכס הערים נהנות מפניות מצד עמיתות

עירוני שזכה להכרה בינלאומית ומבקשים למנף את נכסיהם בפניות -מקומי

 החוצה. 

המוניטין משמש את הערים למשוך השקעות מבחוץ ולפתח תשתיות עירוניות  (ב

 באמצעות השקעות אלה.

 

  יפו וחיפה-תל אביב ביןפעילות קש"ח ב דמיוןחוסר: 
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בקרב ערים ישראליות בכך ששמה לעצמה מטרה להתנהל יפו ייחודית -תל אביב (א

באופן שוטף בשדה של ערי עולם. לפיכך היא משקיעה משאבים רבים ביצירת 

נוכחות בשדה הבינלאומי, באמצעות אירוח אירועים, השתתפות בתחרויות 

ך, הקימה לצורך כ בינלאומיות, ובחתירה להכרה בינלאומית בגין הישגים שונים.

פעילות קש"ח, שמפתח פרקטיקות עבודה ל מקיףיפו מערך מקצועי -תל אביב

וכלים ייעודיים, המקבלים ביטוי בקש"ח מגוונים ולא רק בע"ת. חיפה לעומת זאת 

צוות קש"ח המקצועי מצומצם וכפוף למזכיר העיר, והעיר  .דבקה במודל הישן

 ממשיכה לכונן בריתות תאומות.

 

מאפיינים אלה אשיב על השאלה המרכזית של העבודה, מדוע ערים על בסיס 

 .ישראליות משקיעות משאבים בפעילות קש"ח

 

יפו -תל אביבהשנים האחרונות, מאז החלו בפעילות קש"ח, כוננו  שישיםבמהלך 

מעבר  ולא היו פעילים םשל ההסכמים אינ םמרביתוחיפה כמות רבה של בריתות והסכמים. 

עם חלק  יתנעש ,חילופי משלחות נוער - של קש"חהבסיסית ביותר פעילות הלרגע החתימה. גם 

מעבר לאקט הביקור ההדדי.  אפקטיבי יותרמנגנון ניסיון לפתח אין  וגם אז, קטן מבעלות הברית

תמיכות שהן ידעו לגייס  עמד תקציב תמיכה והשקעה, אוהזרות  לבעלות הברית במקרים שבהם

ערים  ,יפו וחיפה-תל אביבבהן  זכו הבריתות לרגעי פעילות אינטנסיבית,, בישראל מיםלמיז

דרום', -עמיתיהן הזרות על פי מודל 'צפון מצד תמיכהלזכו במדינה מערבית מפותחת, מפותחות 

דוגמה מובהקת לכך נסקרה כאן במקרה מרכז תרבות כאשר הן בתפקיד הדרום העני והנכשל. 

על מנת למשוך השקעות לפיתוח יפו והן חיפה פועלות בתחום קש"ח-אביבהן תל צרפת בחיפה. 

העירוני  מוניטיןה.  פעילות זו מושתתת על העיר תוך מינוף נכסים מקומיים כפתיון למשקיעים

 מקדמת את תחום התיירות ועסקים טכנולוגיים באמצעות , לדוגמה,יפו-. תל אביבבינלאומיה

, וריבוי חברות 2003-אונסק"ו בהעיר הלבנה בידי כרזת ה על פיכעיר מורשת עולם  שיווקה

עיר על בסיס מוסד הטכניון חיפה לעומתה מושכת עניין ל הממוקמות בה. הזנק ומחשבים

ניהול המערך העירוני והמנגנון מאז ומעולם שמבוססות בעיר.  ,וחברות ההייטק הגלובליות

מורכבות זו הולכת וגוברת, ומצריכה  היה מורכב לתפעול, ובעידן הנוכחישבבסיסו,  הבירוקרטי

התחדשות והתייעלות מתמדת. פעילות קש"ח מספקת מענה חשוב בתוך כך על ידי יצירת 

יפו בתחום חילופי -תל אביבבשמת מיו פעילות מעניינת במיוחדבין ערים.  שיתוף ידעלתשתיות 

ליחידות עירייה  אופן הפעלת מנגנון חילופי הידע כשירות פתוחהידע והרשתות העירוניות. 

מעורבות תל מאפשר לפתח מנגנון דינמי בעל תרומה קונקרטית למדיניות ניהול ופיתוח עירוני. 

חשיפת גורמי  .עירוניתהשינויים במדיניות  איץרשתות עירוניות תמטיות מבקרב  יפו-אביב

לעמידה בסף פעילות מסויים  הדרישה , כמו גםעירייה שונים לאג'נדות של עמיתיהם בחו"ל
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אלה מהווים ניצנים  ובעיר. תחומי פעילות, מביאים לשינויים בעירייה בתחום הנושא של הרשת

אקטיבית ומחוללת -פסיבית בלבד, אלא פרו-משמעותיים ליישום מדיניות קש"ח שאיננה ייצוגית

יפו באופן שונה -בלסיכום, פעילות קש"ח משרתת את תל אבי תמורות במדיניות ובתפקוד העיר.

מאשר את חיפה. על אף ששתי הערים מתאמצות למנף את נכסיהן בשדה בינלאומי, מסתמן 

יפו מושקעת בתחום זה כהחלטה אסטרטגית. העירייה הקימה צוותים מקצועיים -שתל אביב

מגוונים ודואגת לסנכרן ביניהם ולאתר הזדמנויות חדשות לקידום העיר והעירייה בעולם. חיפה 

מערכתית. -ה מושקעת בנושא זה באופן ספוראדי, כלומר ללא הסתכלות אסטרטגיתמציד

בשתיהן עדיין מתקיימת פעילות בתחום קש"ח שנותר נאמן לחזון המקורי של דיפלומטיה ישירה, 

בסגנון משלחות נוער, שתרומתו לעיר, לתושביה או לעירייה מוטלת בספק מעבר לדחף  "להיות 

ם אחרות בעולם. מדיניות קש"ח מסוג זה מוצדקת על ידי המניע של על המפה" ולהידמות לערי

יפו, מסתמן שלפחות ברמה חלקית -(. באשר לתל אביבCosi fan tutte"כך עושות כולן" )

בראייה אסטרטגית ותואמת את שאיפותיה,  ניכרתההצדקה למשאבים המושקעים בנושא 

 שמקבלות ביטוי ברבדים שונים של ההתנהלות העירונית.

 

 עתידיים מחקר כיווני .9

 

העידן הנוכחי מעורר שתי סוגיות מהותיות לפעילות קש"ח עירוני והצלחתו. סוגיות 

אלה מצריכות איסוף ותיעוד נתונים בסיסיים על מנת שניתן יהיה לבחון את השלכותיה של 

. פעילות קש"ח ולתכנן אותה כמדיניות מוסדרת, כפי שמקובל בתחומי מדיניות עירונית אחרים

ט העירוני, שהיא מערכת ֶָניפו פורטל קש"ח באינטר-בעיריית תל אביב וקםהבאשר לנתונים, 

ודות הסכמים בינעירוניים א. המערכת מכילה מידע יחידות קש"חייחודית לניהול וניטור פעילות 

קיימים, חילופי משלחות נוער ומשלחות ייצוגיות, ארגון כנסים והשתתפות בהם, פניות למידע, 

 בההמידע הקיים  מערכת זו היא מקור מידע ראשוני, ויש לבחון את סיורים מקצועיים וכן הלאה.

מדדי תפוקה כמבוקש. יש לציין כי פעילות בתחום קש"ח ובריתות בין ערים קשה  כדי לפתח

-לכימות. אין דרך לשערך תרומת פעולה או סיבתיות של תוצאה, בוודאי שלא באופן מספרי

כל מחקר עתידי יידרש להתחיל באיסוף נתונים שיטתי, שמערכת זו היא שלב על כן,  כמותי.

 ראשון שלו.

 

הסוגיה הראשונה הדורשת בדיקה מחקרית היא בחינת אפקטיביות של פעילות 

קש"ח. אילו מפעולות קש"ח מובילות לתוצר שתורם להליך פיתוח, שינוי או תמורה עירונית 

לו ברובד פיסי עירוני? מחקר מסוג זה ידרש לבחון במדיניות, בהתנהלות, בשירות או אפי

ולשערך השקעת משאבים בפעילות שוטפת ובאירועים ייחודיים, כגון משלחות למיניהן, 

השתתפות בכנס או יריד, הפקת כנס או יריד, חברות ברשת ערים, חילופי ידע בין עמיתים, וכן 
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לייצר מדדים ערכיים ולקבוע הלאה. על מנת לעמוד את האפקטיביות של פעילות קש"ח יש 

משתני ניטור. כל עוד שאלת המדדים נותרת שאלה פתוחה, לא ניתן יהיה לקבוע את מידת 

 האפקטיבית של המדיניות, שכן לא ניתן יהיה לנטר את השלכותיהן של פעולות קש"ח השונות.

 

הסוגיה השנייה למחקר היא פיתוח מנגנוני הדדיות בעת מינוף משאבים עירוניים 

עצמאיים. כפי שהדרישה להדדיות הלכה וקיבלה דומיננטיות במערך היחסים בין ערים בעלות 

ברית, כך גם יש צורך לבחון את השלכות מינוף הנכסים העירוניים במסגרת קש"ח. כיום, הן 

יפו והן חיפה מנכסות לעצמן פעילות שמתרחשת בשדות פרטיים, שנאבקים על -עיריית תל אביב

התנהלות שכזו מעוררת התנגדות מצד מוסדות אקדמיה ותרבות עצמאיים.  הישרדותן, כגון

הגופים העצמאיים, אשר חשים שאינם נתרמים ולעתים אפילו מנוצלים בעבור אינטרסים אחרים, 

מחקר מסוג זה יקנה לרשות וליחידות קש"ח אמת מידה להשלכות שאינם משרתים אותם. 

צורך כך יש לערוך פריסה של הכלים המשמשים למינוף פעולותיהן על רצף שבין מינוף לניצול. ל

עירוני על בסיס מוסדות עצמאיים ולבחון את תנאי הפעילות של מוסדות אלה ואת אופן תפישתן 

את היחס ביניהן לרשות. האם קיים תואם בין הגורם הממונף לגורם המתמנף? היכן מצטברות 

וכיצד יש לבחון זאת אמפירית  התועלות כתוצאה ממינוף משאבים עירוניים עצמאיים,

 ואיכותנית?
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Abstract 

Most of us have heard of Twin Cities, that mechanism that enabled our high-

school friends to visit Germany during the school year, and also provides municipal 

functionaries short excursions abroad. This thesis studies the mechanism of 

municipal foreign relations, and specifically the model of Twin City Contract, which is 

a popular example for such urban activity. The thesis surveys the history of the 

mechanism, especially since it gathered momentum and volume following World War 

II, and has not stopped since then to grow in volume and activity, and unite cities in a 

an extensive global network (Zelinski 1991, Furmankiewicz 2005, Kaltenbrunner et al 

2014). The mechanism has transformed and changed over the centuries in many 

aspects. It has changed in the type of cities involved, with respect to their 

geographical position around the globe. The network which began between Western 

cities and affiliated countries, has spread following the end of the Cold War into 

Eastern Europe, and later reached developing countries in South America, and 

mainly the Far East (Clarke 2009, Smutek 2016). The nature of the activity has 

changed drastically, and with it the expectations for concrete reciprocity (Ewijk 2012, 

Furmankiewicz 2005, O’Toole 2000, Villiers et al 2007, Smutek 2016). This 

mechanism supports a global communication network, but as expected it is founded 

on local governments. This thesis focuses on the foreign relation mechanism of Tel 

Aviv-Jaffa and Haifa, surveying them from initiation till today, in order to reveal their 

motivations and goals, which are inherent to such unique urban activity with respect 

to Israeli local governments. 

In light of the changes which occurred in this practice throughout the world in 

general, and in these two Israeli cities in particular, and following an analysis of 

specific contracts and outcomes between these cities and their partners, it is obvious 

that Tel Aviv-Jaffa has a substantially different agenda towards foreign relations than 

Haifa. While Haifa maintains a typical Twentieth Century approach, characterized by 

dependency and formal contracts, Tel Aviv-Jaffa has developed a dynamic practice. 

Its foreign relations apparatus has developed a collaborative intra-municipal 

mechanism, which simultaneously provides municipal units with access to 

knowledge, while at the same time enhances the city’s international reputation. The 

different attitude these cities demonstrate towards foreign relation activity, along with 

several benefits identified and defined as motives in this research, point to the fact 
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that there is no prominent single essence for promoting global ties amongst local 

authorities. The fact that they all do it (Cosi Fan Tutte) provides partial explanation to 

the extent of the activity, whereas in fact cities are involved in foreign relations due to 

a variety of minor and haphazard reasons, while hoping to benefit from it somehow 

at a certain point. Even still, given a robust municipality such as Tel Aviv-Jaffa, it is 

possible to implement a creative and pro-active mechanism of foreign relations, that 

will seek to leverage the municipality through its activity. 
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