
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

הרשותולהיותחדשניניסוילקייםאתכןמזמיניםבישראלאזרחיםאספתלקידוםוהיוזמההשלמרכז

המקומית הראשונה שעורכת אספת אזרחים.

---------------

חדשנייםמודליםאחיזהתופשיםלאחרונההעולם,אתשוטףהשתתפותית-דיוניתדמוקרטיהשלחדשגל

מעורביםלהיותמחפשיםואזרחיותאזרחיםכמהעדמחדדיםאלהניסוייםלישראל.גםמגיעזהוכעתזןברוח

שאפשרמתבררציבורית.מדיניותלעיצובמוצלחתבצורהלתרוםנכוניםוגםחייהם,עלהמשפיעותבהחלטות

שיקוליםהמכניסיםודיוןדיאלוגבמרכזששמיםבמודליםבפוליטיקההמוכרומקטבמתלהםשיחלהחליף

ומקומית.אזרחיים של טובת הכלל במערך קבלת החלטות ברמה לאומית

ועוד.מדריד,פריז(פולין),בגדנסקקרהכךרבה.בהצלחהדיוניותבפרקטיקותהתנסובעולםעריםעשרות

והנראות,השייכותתחושתמתחזקתתושביםשבקרבמדווחיםכאלותהליכיםשמלוויםהמחקריםתוצאות

מתגבשיםגםכךשלטון.במוסדותהציבורשלהאמוןעולהגםרביםבמקריםכאשרכאזרח",אותיש"סופרים

בעיצובחלקליטולברצוןהאזרחיםמעורבותעולההרבים,שלהתבונהשיתוףמתוךהנובעיםיצירתייםפתרונות

ויישום צעדי מדיניות.

ושאפתניות.אמיצותהחלטותלקבלתיותררחבציבוריבגיבוילזכותיכוליםהחלטותמקבלימכך,כתוצאה

ובפתרון בעיות ציבוריות מורכבות.אלמנטים אלה חיוניים ביותר במיוחד בהתנהלות בעתות משבר

1

https://www.resilience.org/stories/2017-11-22/solutions-how-the-poles-are-making-democracy-work-again-in-gdansk/
https://citymonitor.ai/government/civic-engagement/how-paris-participatory-budget-is-reinvigorating-democracy
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מהי אספת האזרחים?

והמעמדהשימושלאחרונהגוברהעולם,ברחביהאחרונותבשניםהמנוסותהרבותוהפרקטיקותהשיטותמבין

Citizen(האזרחים''אספתשיטתשל Assembly(ואקליםקיימותשלבסוגיותהיתרביןשונים,בנושאים

קבוצהנבחרתאזרחים,אספותמתקיימותבהןבמדינותועוד.תשתיותבריאות,טבע,הציבורי,למרחבהנוגעים

mini(החברהשלמייצגמדגםעלשמירהתוךרנדומליתבצורהואזרחיםאזרחיות80-150ביןשל public(

,האזרחיםאספתהיאזוקבוצהוכו').תעסוקהדת,הכנסה,רמותגיאוגרפי,פיזורגיל,(מגדר,רבדיהכלעל

זה:תהליךבמסגרתמראש.עליושהוחלטבנושאציבוריתלמדיניותהצעהלנסחשנועדתהליךיחדיועוברת

עמדותהמציגיםענייןבעליעםומפגשיםרלבנטייםמומחיםידיעלהיתרביןהנושא,שללמידהתהליךמתקיים

האזרחית,החברהמןהאקדמיה,מןנבחריםהרלבנטייםהמומחיםוהשלכותיו.הנדוןלנושאהקשורותשונות

וכןהמדינהברחביאזרחיםעםמפגשיםנערכיםבנושא;הדעותמירבאתהמייצגיםוחשיבה,מחקרממכוני

דיוןנערךנוספים,אזרחיםעםוהשיחהלמידהתהליךבסיוםבכך.המעונייןגורםומכלמהם,הצעותמתקבלות

(דליברציה) והגעה להסכמה על מדיניות מוצעת.

עירוניים [ולאומיים],אספת האזרחים הינה דרך התמודדות עם מחלוקות ואתגרים
מכלל הקהילותהזדמנות ליצור פתרונות דרך שיח דיאלוגי בין התושבים

האזרחיםאספתשלהפיתוחמתהליךחלקלהיות-מקומיותורשויותעיריות-אתכןמזמיניםאנחנועתה,

ההזדמנותהיאהאזרחיםאספתאקלים.לשינוילהיערכותו/אויישוביתלקיימותהקשורותבסוגיותהמקומית

הזדמנותגםזוהמשותף.הציבוריהמרחבעלאחריותבלקיחתהציבורמעורבותולהגבירמעגליםלהרחיב

התושביםבין-משותפתוחשיבהתקשורתערוץולפתוחבאזורהמגווניםולצרכיםלקולותבמהליצורשלכם

ביןשמחברתעשייהליצורהזדמנותוארצית).(מקומיתההחלטותמקבלילביןהתושביםוביןעצמם,לבין

הסביבהאיכותבריאות,חינוך,שפ"ע,-לדוגמאהאספהשללעשייהקשוריםשהיובעירייהשוניםגורמים

הקהילתי ובתחום מעורבות התושבים.ביישוב ועוד. זו הזדמנות שלכם להיות רשות מובילה בתחום

על איזה נושאים אפשר לקיים אספת אזרחים

הנבחרתשהסוגיהחשובאספה.שללהצלחההסודותאחדהיאורלוונטיתחשובהשאלהו/אוסוגיהבחירת

ומצדלפעולה)מעשיותהמלצותשלהכוחאתלהחמיץיכולה(ואזבהיקףמדירחבהתהיהלאאזרחיםלאספה

ידועות מראש.שני, לא צרה מדי כך שהתוצאות לגבי מדיניות כביכול כבר

לציבורוהןהיישובלפרנסיהןערך,יביאשהתהליךבאופןהקיימות,משדהבעיהאוסוגיהלבחורממליציםאנו

סוגייה חשובה לאספה:התושבים/ות. להלן תחומים אפשריים שמתוכם ניתן לבחור

תכנון תחבורה ציבורית❖

היערכות היישוב למשבר האקלים❖

תכנון בנייה ותשתיות- מים, אנרגיה וכו'❖

שימור טבע ותכנון שטחים פתוחים לטובת הקהילה❖

well(שלומותלהגברתמהלכים❖ being,(הציבורובריאותחוסן
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בניית תמונת עתיד טוב ומשותף ביישוב❖

מה הרשות תרוויח דרך השתתפות בפיילוט זה?

להגברת מעורבות התושביםאפשרות להפוך מודל מוביל של רשות פורצת דרך במהלך חדשני✔

על הפרק ביישובאפשרות לקבל משוב, המלצות והצעות לפתרונות בסוגייה משמעותית✔

שהרשות שואפת לחוללתמיכה ומתן לגיטימציה של תושבים לנקוט במהלך אמיץ ושאפתני✔

איזו תמיכה תקבל הרשות ביישום המהלך?

אל פנים)כלים מעשיים למעורבות ושותפות תושבים (און ליין ופנים✔

ייעוץ ולווי מקצועי של הרשות ביישום אספת האזרחים שתעוצב✔

והמקוםתהליך האסיפה יעוצב ויתוכנן בהתאם למאפייני הקהילה✔

סיוע של קאדר מתנדבים לאורך תהליך היישום✔

הרשות כחלוצה בתחום דמוקרטיההפצה ופרסום של תוצרי התהליך לרשויות אחרות שיציבו את✔
השתתפותית

אספת האזרחים?מה צריכה רשות מקומית להעמיד לטובת קיום הפיילוט של

הדרושות להפעלת אספת האזרחיםנכונות לקחת אחריות על קיום אספת האזרחים ועל ההכנות.1
ביישוב.

בצוות ההפעלה של אספת האזרחים,העמדת נציג/ה מהרשות, אחראי ומחויב לתהליך, שיהיה שותף.2
והפקת האספה תהיה חלק מהגדרת התפקיד שלו/ה.

תמיכת ראש/ת העיר במהלך.3

בנושא מהותי בחיי היישובהענקת מנדט פורמלי לאספת האזרחים לגבש המלצות לפעולה.4

הבאים: הנחייה, בניית מצבתהקצאת משאבים כספיים/שווי ערך להפקת אספת אזרחים בתחומים.5
מערך טכנולוגי לתיעוד, ניהול ושמירתמשתתפים על פי מדגם סטטיסטי מייצג, אתר לקיום האספה,

תוצרים של אספת האזרחים, מקומות כינוס, וכו'

במהלך תכנון ביצוע האספה תתבקש הרשות :

ביחד עם תושביםלאתר ולדייק סוגיה חשובה שהרשות מעוניינת לחפש לה פתרון.6

2021אוקטוברעדביישובהאספהביצוע.7

לקיים מאמצי פרסום שיווק והפצה של האירוע לציבור הרחב.8

מגישי הבקשה מתבקשים להתייחס ל -

נכונות ומוטיבציות להשתתף במהלך זה●
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דוגמאות לתהליכים שנעשו בעבר ביישוב בשיתוף ומעורבות של תושבים●

אזרחיםאסיפתלקיוםמבחינתכםהאפשריותסוגיות3ל-הצעה●

22.7.2021לתאריך:עדמועמדותלהגשת

על גבי הטופס הנלווה + מסמכים נוספים רלוונטיים :

citizensassemblyil@gmail.comלכתובת:

לשאלות ופרטים נוספים

לשאלות בוואטסאפ:

050-6943214כרמל-

054-6213223דבי-

אליכם.ניתן לפנות גם למייל הנ"ל עם שאלות וטלפון ואנו נחזור

קישור לטופס לינק כאן-להגשת מועמדות
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