צרפת-ישראל ,קשרים מתחדשים:
הדמוקרטיה המקומית לשירות החדשנות

התוכנית
יום שני  30יוני 9302
בוקר

הגעה והתמקמות המשלחות
ארוחת צהריים חופשית

13:15

קבלת המשתתפים

17:15-14:00

מליאת פתיחה
 15:00-14:00טקס פתיחה ונאומים רשמיים:
, CNAe e neitE נשיא סגן  ,אזור Auvergne-Rhône-Alpes
, iVEA eClA העיר ראש סגן  ,קהילה  , Issy les Moulineauxנשיא הקבוצה
"ישראל" ,איגוד ערים בצרפת
 , iASA CeniiiA ראש עיריית יוקנעם ,סגן יו"ר של "הפדראציה של הרשויות
המקומיות בישראל" ,ישראל).
 ,tUOt-iVA E nltשגרירות ישראל בצרפת

 ,EROA NA e iUhUמשרד החוץ הצרפתי והמשרד לאירופה DAECT /

צילום רשמי
 4::1:-4::4:מבוא על "הארגון הטריטוריאלי בצרפת ובישראל"
, iClhlt ee eeAnee מנהלת ,איגוד ערים בצרפת
, iRAOA i CltIihS iCei המקומי השלטון מרכז ח"קש מינהל ראש מ"מ
 46:1:-4::1:המצב הנוכחי והסיכויים לשיתוף פעולה המבוזר בין צרפת לישראל"
, hELL iieeCi העיר ראש סגן  ,קהילה Nice
, eAEA Ci OS-neEהעיר ראש סגן ,קהילה senuSruS

, eEeOAeV tiiiit העיר ראש ,קהילה smolhS
, hERESAS iieOe העיר ראש ,קהילה tumlhlR

 46:::-46:1:יישאו דברים :מר ז'ואל מרגי ,נשיא המועצה היהודית הראשית בצרפת
ומר מאיר חביב ,חבר פרלמנט ,נציג הצרפתים המתגוררים
מחוץ לצרפת
 47:4:-46:::יחות עם המשתתפים
18:30-17:30

ביקור במתחם התערוכה
מקום :חופה

 19:30-18:30העברה למלון "דה רז'יון"  -ארוחת ערב חגיגית
22:00-19:30

ארוחת ערב חגיגית
 20:30-19:30מתאבנים ונאומים רשמיים
, eEEOe N iOeOlCL נשיא  ,אזור Auvergne-Rhône-Alpes
 , eA L SCeihlEIi ראש המועצה ויו"ר ועדת קש"ח
האזור נשיא
 22:00-20:30סעודה
 La Rotondeאולם מסעדת, La Tour de Salvagny: Le Grand Cercle,

22h00

חזרה לליון באוטובוס

יום שלישי  30יוני 9302
8:30-8:00

קבלת המשתתפים

10:30-8:30

סדנאות  4ו2-

סדנה 4
כלכלה

סדנה 2
חינוך ונוער

תיאום :קהילה  Yokneamו אזור Auvergne-
Rhône-Alpes

תיאום :קהילה L Ve iAEVA eEEI
AkeE
 1מנחה

 lו eE eA

מקום :אולם האספות
מקום :חדרי ועדות 45/
10:45-10:30

הפסקה
מקום :חופה

12:45-10:45

סדנאות  3ו1-

סדנה 3
אנרגיה/מים

סדנה 1
השטח של אטרקציה :תרבות  -מורשת  -תיירות

תיאום :קהילה  tE aLו IAVA

תיאום :קהילה Suresnesו heRAeAN

מקום :חדרי ועדות 0//

מקום :אולם האספות

14h00-13:00

קוקטייל לפני ארוחה

אפשרות לדיון לגבי מיתחם התערוכה
מקום :חופה
19:00-14:15

 4תוכניות לביקורים תמאטיים נפרדים

21:00-19:00

ארוחת ערב סביב שולחנות
מקוםHôtel de Région :

יום רביעי  3/יוני 9302
9:45-9:00

קבלה

12:00-9:45

מליאת הסיום
דיווח על הסדנאות על ידי מגישי הדוחות
שיחות עם המשתתפים
ההכרזה המסכמת  -קריאה וקבלה
הודעה רשמית מטעם העיר הישראלית שתארח את הכנס החמישי
, iVEA eClA העיר ראש סגן  ,קהילה  , Issy les Moulineauxנשיא הקבוצה
"ישראל" ,איגוד ערים בצרפת
 , iASA CeniiiA ראש עיריית יוקנעם ,סגן יו"ר של "הפדראציה של הרשויות
המקומיות בישראל" ,ישראל).
, RRAVAMMe iCOtlCh נשיא סגן  ,אזור Auvergne-Rhône-Alpes
צילום רשמי

13:30-12:00

קוקטייל לפני ארוחה
מקום :חופה

13:30

עזיבת המשתתפים

