Израел
2012
Израелска агенција за међународну развојну сарадњу при
Министарству иностраних послова Израела финансирала је
школарине за међународни тренинг на тему – Политика,
стратегије и системи подршке за руралну ревитализацију у
сарадњи са УСАИД Србија Пројектом одрживог локалног
развоја. Од укупно 90 пријављених, 30 кандидата је
изабрано за учешће, међу којима и 3 представника из
међуопштинских партнерстава предвођених Суботицом, Новим
Пазаром и Нишем, које је подржао УСАИД Пројекат одрживог
локалног развоја. Међународни тренинг одржан је на
Центру за развојне студије WEITZ – који је водећа
институција која се бави изградњом капацитета у функцији
локалног развоја. Фокус обуке био је на оспособљавању
учесника за критичко разумевање начина и средстава
ревитализације руралних области са друштвеног и
економског аспеката. Учесницима обуке представњене су:
Националне и регионалне политике које представљају
систем подршке ревитализацији руралних заједница;
o Економски развој и диверсификација економије у
ралним областима;
Улога пољопривреде у руралној ревитализацији;
Интегресана брига за локални развој;
Партнерства, финансијска и организацијска оруђа
руралне ревитализације.

2010
У Нишу је одржана јавна лицитација за давање у закуп
неизграђеног грађевинског градског земљишта. Једну од
три локације у насељу Дуваниште намењену за изградњу
вишепородичног стамбеног објекта купила је фирма Имо

Реал Д.О.О из Израела.

2009
Симболичним пресецањем врпце, амбасадор Израела Артур
Кол отворио је први објекат “Хоум центра” у Нишу,
смештен на хиљаду квадратних метара продајног простора у
Улици Мајаковског. “Хоум центар” је водећи ланац
продавница “уради сам” у Израелу, који у иностранству
има 60 продавница. Ова израелска компанија запослила је
21 радника.
Град Ниш помогао ветеранима 63. падобранске бригаде
Војске Србије да отпутују у Израел и учествују на
манифестацији Скок слободе 2009. Са израелским колегама
је договорено међусобно посећивање и сарадња, која ће
почети већ догодине на Балканском скоку пријатељства
2010. Делегација падобранаца посетила је и Бершеву и
састала се са представницима града.
Град Ниш има веома добру сарадњу са Амбасадом Израела у
Београду. Амбасада Израела је са посебним интересовањем
испратила пројекте
отварања канцеларије јеврејске
општине у Нишу и пројекат расељавања рома са локација
некадашње јеврејског гробља.

1990
Потписан протокол о братимљењу са Бершевом.

