קול קורא לרשויות מקומיות:
קיום אספת האזרחים הראשונה בישראל
בנושא :קידום קיימות מקומית והיערכות למשבר האקלים
מחפשים דרכים חדשות למעורבות תושבים משמעותית?
מעוניינים לעורר דיון ציבורי מעצים?
התושבים מודאגים מהשלכות משבר האקלים?
פעילים סביבתיים רוצים להשפיע על מדיניות אחראית?

בואו להיות רשות חלוצה ,להתוות דרך חדשה
מרכז השל והיוזמה לקידום אספת אזרחים בישראל מזמינים אתכן לקיים ניסוי חדשני ולהיות הרשות
המקומית הראשונה שעורכת אספת אזרחים.

--------------גל חדש של דמוקרטיה השתתפותית-דיונית שוטף את העולם ,לאחרונה תופשים אחיזה מודלים חדשניים
ברוח זן וכעת זה מגיע גם לישראל .ניסויים אלה מחדדים עד כמה אזרחים ואזרחיות מחפשים להיות מעורבים
בהחלטות המשפיעות על חייהם ,וגם נכונים לתרום בצורה מוצלחת לעיצוב מדיניות ציבורית .מתברר שאפשר
להחליף שיח מתלהם ומקטב המוכר בפוליטיקה במודלים ששמים במרכז דיאלוג ודיון המכניסים שיקולים
אזרחיים של טובת הכלל במערך קבלת החלטות ברמה לאומית ומקומית.
עשרות ערים בעולם התנסו בפרקטיקות דיוניות בהצלחה רבה .כך קרה בגדנסק (פולין) ,פריז ,מדריד ועוד.
תוצאות המחקרים שמלווים תהליכים כאלו מדווחים שבקרב תושבים מתחזקת תחושת השייכות והנראות,
ש"סופרים אותי כאזרח" ,כאשר במקרים רבים גם עולה האמון של הציבור במוסדות שלטון .כך גם מתגבשים
פתרונות יצירתיים הנובעים מתוך שיתוף התבונה של הרבים ,עולה מעורבות האזרחים ברצון ליטול חלק בעיצוב
ויישום צעדי מדיניות.
כתוצאה מכך ,מקבלי החלטות יכולים לזכות בגיבוי ציבורי רחב יותר לקבלת החלטות אמיצות ושאפתניות.
אלמנטים אלה חיוניים ביותר במיוחד בהתנהלות בעתות משבר ובפתרון בעיות ציבוריות מורכבות.
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מהי אספת האזרחים?
מבין השיטות והפרקטיקות הרבות המנוסות בשנים האחרונות ברחבי העולם ,גובר לאחרונה השימוש והמעמד
של שיטת 'אספת האזרחים' ( )Citizen Assemblyבנושאים שונים ,בין היתר בסוגיות של קיימות ואקלים
הנוגעים למרחב הציבורי ,טבע ,בריאות ,תשתיות ועוד .במדינות בהן מתקיימות אספות אזרחים ,נבחרת קבוצה
של בין  80-150אזרחיות ואזרחים בצורה רנדומלית תוך שמירה על מדגם מייצג של החברה ()mini public
על כל רבדיה (מגדר ,גיל ,פיזור גיאוגרפי ,רמות הכנסה ,דת ,תעסוקה וכו') .קבוצה זו היא אספת האזרחים,
עוברת יחדיו תהליך שנועד לנסח הצעה למדיניות ציבורית בנושא שהוחלט עליו מראש .במסגרת תהליך זה:
מתקיים תהליך למידה של הנושא ,בין היתר על ידי מומחים רלבנטיים ומפגשים עם בעלי עניין המציגים עמדות
שונות הקשורות לנושא הנדון והשלכותיו .המומחים הרלבנטיים נבחרים מן האקדמיה ,מן החברה האזרחית,
ממכוני מחקר וחשיבה ,המייצגים את מירב הדעות בנושא; נערכים מפגשים עם אזרחים ברחבי המדינה וכן
מתקבלות הצעות מהם ,ומכל גורם המעוניין בכך .בסיום תהליך הלמידה והשיח עם אזרחים נוספים ,נערך דיון
(דליברציה) והגעה להסכמה על מדיניות מוצעת.

אספת האזרחים הינה דרך התמודדות עם מחלוקות ואתגרים עירוניים [ולאומיים],
הזדמנות ליצור פתרונות דרך שיח דיאלוגי בין התושבים מכלל הקהילות
עתה ,אנחנו מזמינים אתכן  -עיריות ורשויות מקומיות  -להיות חלק מתהליך הפיתוח של אספת האזרחים
המקומית בסוגיות הקשורות לקיימות יישובית ו/או להיערכות לשינוי אקלים .אספת האזרחים היא ההזדמנות
להרחיב מעגלים ולהגביר מעורבות הציבור בלקיחת אחריות על המרחב הציבורי המשותף .זו גם הזדמנות
שלכם ליצור במה לקולות ולצרכים המגוונים באזור ולפתוח ערוץ תקשורת וחשיבה משותפת  -בין התושבים
לבין עצמם ,ובין התושבים לבין מקבלי ההחלטות (מקומית וארצית) .הזדמנות ליצור עשייה שמחברת בין
גורמים שונים בעירייה שהיו קשורים לעשייה של האספה לדוגמא  -שפ"ע ,חינוך ,בריאות ,איכות הסביבה
ביישוב ועוד .זו הזדמנות שלכם להיות רשות מובילה בתחום הקהילתי ובתחום מעורבות התושבים.

על איזה נושאים אפשר לקיים אספת אזרחים
בחירת סוגיה ו/או שאלה חשובה ורלוונטית היא אחד הסודות להצלחה של אספה .חשוב שהסוגיה הנבחרת
לאספה אזרחים לא תהיה רחבה מדי בהיקף (ואז יכולה להחמיץ את הכוח של המלצות מעשיות לפעולה) ומצד
שני ,לא צרה מדי כך שהתוצאות לגבי מדיניות כביכול כבר ידועות מראש.
אנו ממליצים לבחור סוגיה או בעיה משדה הקיימות ,באופן שהתהליך יביא ערך ,הן לפרנסי היישוב והן לציבור
התושבים/ות .להלן תחומים אפשריים שמתוכם ניתן לבחור סוגייה חשובה לאספה:
❖ תכנון תחבורה ציבורית
❖ היערכות היישוב למשבר האקלים
❖ תכנון בנייה ותשתיות -מים ,אנרגיה וכו'
❖ שימור טבע ותכנון שטחים פתוחים לטובת הקהילה
❖ מהלכים להגברת שלומות ( ,)well beingחוסן ובריאות הציבור
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❖ בניית תמונת עתיד טוב ומשותף ביישוב

מה הרשות תרוויח דרך השתתפות בפיילוט זה?
✔ אפשרות להפוך מודל מוביל של רשות פורצת דרך במהלך חדשני להגברת מעורבות התושבים
✔ אפשרות לקבל משוב ,המלצות והצעות לפתרונות בסוגייה משמעותית על הפרק ביישוב
✔ תמיכה ומתן לגיטימציה של תושבים לנקוט במהלך אמיץ ושאפתני שהרשות שואפת לחולל

איזו תמיכה תקבל הרשות ביישום המהלך?
✔ כלים מעשיים למעורבות ושותפות תושבים (און ליין ופנים אל פנים)
✔ ייעוץ ולווי מקצועי של הרשות ביישום אספת האזרחים שתעוצב
✔ תהליך האסיפה יעוצב ויתוכנן בהתאם למאפייני הקהילה והמקום
✔ סיוע של קאדר מתנדבים לאורך תהליך היישום
✔ הפצה ופרסום של תוצרי התהליך לרשויות אחרות שיציבו את הרשות כחלוצה בתחום דמוקרטיה
השתתפותית

מה צריכה רשות מקומית להעמיד לטובת קיום הפיילוט של אספת האזרחים?
 .1נכונות לקחת אחריות על קיום אספת האזרחים ועל ההכנות הדרושות להפעלת אספת האזרחים
ביישוב.
 .2העמדת נציג/ה מהרשות ,אחראי ומחויב לתהליך ,שיהיה שותף בצוות ההפעלה של אספת האזרחים,
והפקת האספה תהיה חלק מהגדרת התפקיד שלו/ה.
 .3תמיכת ראש/ת העיר במהלך
 .4הענקת מנדט פורמלי לאספת האזרחים לגבש המלצות לפעולה בנושא מהותי בחיי היישוב
 .5הקצאת משאבים כספיים/שווי ערך להפקת אספת אזרחים בתחומים הבאים :הנחייה ,בניית מצבת
משתתפים על פי מדגם סטטיסטי מייצג ,אתר לקיום האספה ,מערך טכנולוגי לתיעוד ,ניהול ושמירת
תוצרים של אספת האזרחים ,מקומות כינוס ,וכו'

במהלך תכנון ביצוע האספה תתבקש הרשות :
 .6לאתר ולדייק סוגיה חשובה שהרשות מעוניינת לחפש לה פתרון ביחד עם תושבים
.7

ביצוע האספה ביישוב עד אוקטובר 2021

 .8לקיים מאמצי פרסום שיווק והפצה של האירוע לציבור הרחב

מגישי הבקשה מתבקשים להתייחס ל -
● נכונות ומוטיבציות להשתתף במהלך זה
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●

דוגמאות לתהליכים שנעשו בעבר ביישוב בשיתוף ומעורבות של תושבים

●

הצעה ל 3-סוגיות האפשריות מבחינתכם לקיום אסיפת אזרחים

להגשת מועמדות עד לתאריך22.7.2021 :
על גבי הטופס הנלווה  +מסמכים נוספים רלוונטיים :

לכתובתcitizensassemblyil@gmail.com :
לשאלות ופרטים נוספים
לשאלות בוואטסאפ:
כרמל050-6943214 -
דבי054-6213223 -
ניתן לפנות גם למייל הנ"ל עם שאלות וטלפון ואנו נחזור אליכם.

להגשת מועמדות  -קישור לטופס לינק כאן
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