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הקדמה
פיתוח עכו כמרחב משות מתחזק ככול שכול התושבי משתתפי
ביצור מרחב זה ,וממשי את זכות האזרחית לייצרו ובמקביל לצרו
אותו .השתתפות של תושבי הינה הוכחה של הגברת שייכות
התושבי למרחב העירוני שה חיי בו וע זאת האחריות שלה
לשמור אותו .כמו כ השתתפות ושיתו תושבי הינה חלק מהתפיסה
המתפתחת שבתכליתה שמירת הזכות של התושבי לעיר שלה
ופיתוח האזרחות העירונית המגוונת המכירה והמכלילה והמכילה.
קיימי מודולי שוני המופעלי ,המצגי ,מסברי ומנתחי
תהליכי שיתו והשתתפות הציבור בתהליכי קבלת החלטות עירוניות
וביישו פרויקטי במרחב העירוני .הבחירות לראשות והנהלת העיר
הינה אחת השיטות של שיתו הציבור על ידי בחירת נציגיה ושליחת
לנהל את מרחב החיי שלה בעיר .א דר זו אינה מספיקה  ,וזאת
לא רק בגלל שהיא מבטאת מימוש של תהלי דמוקרטי פרוצדוראלי,
או שהיא מלווה בגירעו דמוקרטי ,אלא בגלל שהיא מתרחשת באופ
מחזורי תקופתי ,ובהרבה מקרי קיי צור לקבל החלטות כלל
עירוניות ו/או שכונתיות כוללניות או נושאיות הדורשי גיבוי ציבורי
להנהגתו ,לממשו ולנהלו .לכ שיתו והשתתפות שוטפת של הציבור
בקביעת עמדתו ,הגדרת האינטרסי של קבוצות בעלי העניי בו הינה
סוגייה הנמצאת בדיו ציבורי .קיימי אלה התומכי בה ,אחרי
מערערי עליה .בכל מצב ראשי והנהלת רשויות מקומיות הרוצי
בחיזוק הקשר בינ לבי תושביה ,ה אמורי להיות בקשר רצי ע
מגוו האכלוסיות ,קשובי להערותיה ,דרישותיה ,וג משתפי
אות בדילמות והאתגרי של ניהול עיר שיש בה מגוו של סוגי
אוכלוסיות ,שיש לה עמדות ואינטרסי מגווני .אי לכ ,ראש עיר
בוגר ורגיש והנהלה עירונית חכמה זאת אשר מגבירה את השיתו
וההשתתפות של התושבי בעיצוב חיי העיר הפיסיי ,החברתיי
והכלכליי .יצירת במות מגוונות לשיתו הציבור באופ שות אינה

פוגעת במעמד הנהלת העיר אלה מחזקת אותו ,ומייצרת דילוג בונה
בינה לבי האזרחי שבחרו בה בכדי לנהל את ענייניה ולהבטיח
פיתוח סביבה עירונית בריאה.
במסגרת פרויקט מחקרי של חיזוק ופיתוח המרחב המשות בעיר עכו
כמודל ,ממנו נתי ללמוד לערי אחרות ,שמוביל המרכז היהודי ערבי,
נער מחקר ראשוני זה שבוצע על ידי דר' איתי בארי ומר מנסור סעד
שמטרתו לברר את סוגיית קבלת החלטות עירוניות באמצעות
השתתפות הציבור .מחקר מקדי זה ,נער בשיתו ע עיריית עכו
ונועד לזהות עכבות בפני שיתו והשתתפות תושבי בקבלת החלטות
עירוניות דר מדג של בעלי עניי .המחקר האמפירי המסוכ
בחוברת מחקר זו מעלה שוב הצור בשיתו תושבי ,בכלל זה חיפוש
ואיתור שיטות שונות למימוש שיתו תהליכי של מימוש השתתפות/
שיתו זה.
המרכז היהודי ערבי מבקש להודות לעיריית עכו על הנכונות לאפשר
לנו לבצע את המחקר הכללי של פיתוח עכו כמרחב משות ,והמחקר
הספציפי המסוכ בחוברת זו .כמו כ ,המרכז מודה לקר פרידרי
אברט על תרומתה למימו ביצוע מחקר זה .תודתנו ג הינה לחוקרי
דר' איתי בארי ומר מנסור סעד על ביצוע המחקר .מ הראוי לציי כי
המחקר הוא פותח צוהר לחקר הנושא ג בעכו ,וכפי המחקר הזה
ממלי" ,שיש להרחיבו לביצוע מחקרי נוספי .המרכז בהיותו מוסד
מחקרי מקווה שפרסו מחקר יישומי זה יתרו להעלאת הנושא על
הסדר היו הציבורי והמחקרי.
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ראש המרכז יהודי ערבי
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תקציר
בתקופה שבי דצמבר  2012ועד ספטמבר  2014נער מחקר יישומי בנושא שיתו תושבי בקבלת
החלטות בעיריית עכו .המחקר בוצע במסגרת מחקר כולל של המרכז היהודי ערבי מאוניברסיטת
חיפה שכותרתו "עכו כמרחב משות" אשר נועד לקד ולחזק את הקשר בי היהודי לערבי בעיר.
קר פרידרי אברט ישראל מימנה את המחקר וסייעה בקידומו.
מטרות המחקר היו :לשפו אור על מודל המחקר – השפעתה של ההשתתפות בתהליכי קבלת
החלטות מקומיי על תפיסות של תושבי; לשפר את תהליכי השיתו עצמ ברשות המקומית;
לשפר את איכות החיי של התושבי ,בעיקר סביב מרק החיי המשות ליהודי וערבי.
ההכנות הראשונות והמפגשי הראשוניי ע מקבלי ההחלטות והפקידי הבכירי בעירייה
ובראש ראש העיר מר שמעו לנקרי ומנכ"ל העירייה מר אוהד שגב הצביעו על מוכנות העירייה
לשת את תושביה בקבלת ההחלטות.
לאחר ברכת ראש העיר לתחילת המחקר הורכב צוות מוביל אשר קבע יעדי ,תכנית ומסגרת
לתחילת פרויקט השיתו .הוקמה קבוצת שיתו מקרב ראשי המנהל בעירייה ותושבי שנבחרו
ממתנדבי שהגישו מועמדות להשתת בפרויקט .לצד מפגשי שכללו כול אחד מ הנוגעי בדבר –
תושבי ומנהלי בעירייה – עד כה לא נער מפגש משות שכלל את כל חברי קבוצת השיתו.
במסגרת תכנו המחקר תוכנ למדוד פעמיי את תפישות התושבי בשלושה תחומי :מידת
מעורבות התושבי בתהלי קבלת ההחלטות בעירייה ,מערכת היחסי בי העירייה לתושבי ו+
תפישת הייצוג והשוויוניות בקרב התושבי .המדידה הראשונה תוכננה להתקיי טר תחילת
המפגשי המשותפי בי התושבי ונציגי העירייה ,המדידה השנייה תוכננה להתבצע לאחר קיו
המפגשי הללו .בשל ההתקדמות האטית של המפגשי המשותפי ,בפועל נערכה המדידה הראשונה
בלבד.
במדידה זו השתתפו  173תושבי מעכו ,יהודי וערבי ,נשי וגברי ,אשר השיבו על השאלות
שבשאלו המחקר .חלק ניכר מהנשאלי ציינו שה מסופקי לגבי כנותה של העירייה לשת את
התושבי בתהלי קבלת ההחלטות .אמנ מרבית מאמיני כי העירייה פתוחה לשמוע את
התושבי והיא נענית לפתור את בעיותיה ,א יחד ע זאת רוב הנחקרי חשי שחלוקת
המשאבי המוניציפאליי על ידי העיריה נוטה לטובת היהודי.
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מבוא
מטרת מחקר זה כוונה לזהות ,לאפיי ולתת מענה ראשוני לצרכי מקומיי הנקשרי בשיפור
מרק היחסי העדי בי האוכלוסיות השונות בעכו .המענה לצרכי אלו יינת על ידי השתתפות של
תושבי בתהליכי עירוניי ובתהליכי קבלת ההחלטות ברשות המקומית ,עיריית עכו .המחקר בא
להדגיש את הצרכי המשותפי לתושבי היהודי והערבי ואת מקומה המרכזי של העירייה
ומנהיגיה בהובלת תהליכי קהילתיי ובהיענות לצרכי מקומיי .שאיפת המחקר ,כמחקר פעולה
יישומי ,הייתה לכלול פרויקט אחד לפחות ,המשות לרשות המקומית ולתושבי ,כמודל לשיתו
תושבי מקבוצות שונות .במקביל לעשייה בשטח ,תוכנ לערו סקר צרכי וניתוח עמדות בקרב
הקבוצות ההטרוגניות והציבור הרחב ,לפני ואחרי המחקר היישומי.
מטרות המחקר (1) :לשפו אור על מודל המחקר :השפעתה של ההשתתפות בתהליכי קבלת החלטות
מקומיי אלו על תפיסות של תושבי ) (2לשפר את תהליכי השיתו עצמ ברשות המקומית(3) .
לשפר את איכות החיי של התושבי ,בעיקר סביב מרק החיי המשות ליהודי וערבי.
הנחת המחקר היא כי קשרי הגומלי בי הרשות המקומית לתושבי ובי התושבי עצמ יכולי
להתקד ולהשתפר .כמו כ ,עורכי המחקר נשענו על שתי הנחות מרכזיות .הראשונה :תפקידה
המרכזי של הרשות המקומית ליזו ולהוביל מהלכי שעשויי לשפר את המצב הנוכחי .ההנחה
השנייה היא שהמנהיגות המקומית רואה עצמה כגור מוביל בקהילה שעשוי לקד תהליכי
חברתיי חיוביי .אשר על כ ,לצד היותו של מחקר זה מחקר פעולה ,החוקרי לא רואי עצמ
כמי שצריכי להתערב יתר על המידה או להדיח או לעכב מנהיגי ,יזמי ומנהלי מקומיי.
התערבות יתר עלולה להביא לתלות ובסופו של דבר לחוסר מסוגלות .לכ ,ההתקדמות בפרויקט
תלויה בעיקר בשחקני מקומיי ולא בחוקרי המלווי.
בהתא לכ ,מדובר במחקר יישומי שנער במסגרת מחקר כולל של המרכז היהודי ערבי
באוניברסיטת חיפה בש עכו כמרחב משות – והכוונה ,למשות בי יהודי לערבי .לאחר הצגת
רציונל המחקר לראש הרשות ,האחרו מינה את מר יהודה ויסקי ,ראש מחלקת קהילה במנהל
הרווחה בעירייה ,כאיש המקשר בי החוקרי לבי נציגי העירייה השוני על מנת לבצע את המחקר.
החוקרי יחד ע מספר עובדי מהעירייה היוו את הצוות המוביל שבמש מספר חודשי הכי
תכנית וקבע יעדי לפרויקט שיתו התושבי בקבלת החלטות .ואכ סוכ לבנות קבוצה משותפת
מפקידי מהעירייה ומתושבי מעכו .קבוצה זו שתקרא להל קבוצת השיתו הייתה אמורה
להתכנס בתדירות מסוימת על מנת לבחו יחד ,עירייה ותושבי ,את הצרכי העתידיי של עכו
ולקבל החלטות משותפות בנוגע לצרכי שהוגדרו.
תוצאות המחקר נאספו על סמ הפגישות של קבוצת התושבי וקבוצת ראשי המנהל וה על ידי
מספר ראיונות של מספר בעלי תפקידי בעירייה ושל מספר תושבי שהשתתפו בפרויקט .עמדות
הציבור לגבי מידת תחושת השיתו שלו ויחסי הגומלי בינו לבי העירייה נמדדו באמצעות שאלו
שהשיבו עליו  173מתושבי העיר .חשוב לציי ,כי קבוצת השיתו לא התכנסה עדיי בתקופת המחקר
על כל חבריה מהסיבות שיפורטו בהמש.
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התוצאות העיקריות של המחקר מראות כי מקבלי ההחלטות והפקידות הבכירה ביותר בעיריית עכו
מאמיני שהשיתו ע התושבי חשוב מאוד .לצד זאת ,מעבר להצהרות בעניי זה נמצא לעיתי
קושי לגייס את השחקי לפעול על פי הצהרה זו .מנגד התושבי חשי במידה מסוימת ,כי העירייה
אינה מעוניינת לשת את הציבור בהלי קבלת ההחלטות וג לא בתהלי חלוקת המשאבי .מאחר
והמחקר לא מדד את עמדות הציבור לאחר קיו המפגשי המשותפי ,אנו ממליצי להמשי
בקיו המפגשי הללו ,ולאחר מכ לבצע מדידה נוספת בכדי לראות הא יש שינו בעמדות הציבור,
בעמדות התושבי השותפי לתהלי ובעמדות המנהלי מטע העירייה.
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רקע תיאורטי
כיו ,רשויות מקומיות רבות בעול המערבי והדמוקרטי חוות תהליכי מעבר משלטו מקומי
למשילות מקומית ) .(From Local Government to Local Governanceחלק ממאפייני שינוי זה
כולל שיתו תושבי בהיק ובשיטות שטר נראו בעבר .בכ ,הרשות המקומית הופכת לרשות נענית
) (Responsive Authorityונגישה ) (Accessible Authorityיותר מבעבר ) .(Stoker, 2004תפקידה
הייחודי של עיריית עכו ,כגור מנהלי ודמוקרטי מקומי ,עשוי לתרו לשיפור היחסי בי הרבדי
המרכיבי את האוכלוסייה בעיר ושיפור היחסי בינ לבי הרשות המקומית.
כיו ,מוכרי מספר מודלי של שיתו תושבי בקבלת החלטות ובעיצוב המדיניות ברמה
המקומית .אלו ,מאפייני לא מעט מדינות כגו ארצות+הברית ,הולנד ,ובעיקר מדינות סקנדינביות:
נורבגיה שוודיה ודנמרק .השיתו יכול להתקיי במגוו תחומי ,אול מסתמ כי תושבי מעדיפי
בדר כלל להיות שותפי בקבלת ההחלטות הנוגעות לה באופ ישיר .תחומי אלו יכולי להיות
שוני בי תושבי שכונה אחת לאחרת ,בי תושבי רחוב אחד לאחר ובי תקופה אחת לאחרת.
הדרכי העיקריות לביטוי שיתו זה כוללות קבוצות דיו עירוניות וועידות אזרחיות המשותפות
לתושבי ולנציגי הרשות המקומית .הכרה והבנה של הצרכי של האחר מסייעת בגישור על הפערי
בי הצדדי .כמו כ ,ידוע כי שיתו התושבי בשלבי מוקדמי בתכנו פרויקטי עירוניי
מצמצמת את התנגדויות והחיכוכי הנקשרי באות פרויקטי ,ובמיוחד א ה נתפשי
כפוגעי או מפריעי לחלק מהתושבי ).(Michels Ank & De Graaf Laurens, 2010
כשמדברי על שיתו התושבי בקבלת החלטות ברשות המקומית חשוב להדגיש את ההבדל המרכזי
בי "השתתפות התושבי" ל"שיתו התושבי" .מי שיוז את פעולת ה"השתתפות" זה התושבי
עצמ לעומת פעולת "השיתו" שהרשות המקומית היא זאת שיוזמת אותה .על כ התושבי אינ
היוזמי וה ג לא קובעי את מידת ורמת השיתו .מי שיקבע אות זו הרשות עצמה .כמו כ חשוב
להדגיש שלא מדובר ב"שותפות" ,מונח שמבטא יחס שוויוני בי הצדדי .בשיתו התושבי צריכי
להשתת בתהליכי התכנו ובשלבי הביצוע של פרויקטי הקשורי לה וליטול חלק ג בליווי,
בהערכה ובמעקב .בחלק מדגמי השיתו לתושבי יש השפעה על המדיניות ,על קבלת ההחלטות וג
על חלוקת המשאבי .ארנסטי מציינת שדרגת השיתו תלויה במשת .היא פורסת את רמות
השיתו על סול ב  8דרגות וה :מניפולציה ,תראפיה ,דיווח ,התייעצות ,פיוס וריצוי ,שותפות,
האצלת סמכויות ,שליטת תושבי .כאשר שליטת התושבי היא דרגת השיתו הגבוהה ביותר בה
למעשה השלטו מקנה האצלת כוח ושליטה אזרחית לתושבי ).(Arnstein, 1969
א כ ,שיתו הציבור הוא השתתפות אזרחית המוגדרת כתהלי בו תושבי שאינ מחזיקי
במשרה כלשהי ברשות המקומית חולקי את העוצמה הפוליטית ע המחזיקי במשרות בשלטו,
בעיקר בתהלי קבלת ההחלטות וקידו מדיניות הקהילה ) .(Roberts, 2004א כ נית לסכ
ולומר כי ה"שיתו" הוא פעולה מלמעלה שתכליתה לטפח אפיקי נגישות של התושבי אל מקבלי
ההחלטות וליצור פורו לדיו פומבי ,כדי לאפשר ליחידי לבטא השקפות ואינטרסי ולהשתת
בקביעת מדיניות )וקסמ ובלאנדר .(2002
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מהל המחקר
במהל התקופה שבי פברואר  2012ועד ספטמבר  2014נער מחקר יישומי בעכו בנושא שיתו
התושבי בקבלת החלטות בעיריית עכו .המחקר נער במסגרת מחקר כללי שער המרכז היהודי
ערבי באוניברסיטת חיפה תחת הכותרת "עכו כמרחב משות" .הדגש היה על המשות ליהודי
ולערבי.
בתחילת המחקר נערכו פגישות הכנה של עורכי המחקר ע מספר בעלי תפקידי מרכזיי בעירייה
כמו ראש העיר ,המנכ"ל ,מרכז תחו הקהילה בעירייה ועוד אנשי נוספי .במהל פגישות ההכנה
מנכ"ל העירייה הביע את תמיכתו ונכונותו להירת למשימה .יתרה מזו הוא א ציי את חשיבות
הנושא והוחלט לרתו את כל ראשי המנהל.
הצוות המוביל כלל את החוקרי ועוד שני אנשי ממער הקהילה בעירייה :מר יהודה וסקי וגברת
צופית הירש .בשלב מאוחר יותר הצטרפה לצוות גב' לייקי סב שתפקידה היה להנחות את קבוצות
הדיו .הצוות המוביל קבע את דר ההגעה למטרה – "שיתו התושבי בקבלת ההחלטות" .הוחלט
להרכיב קבוצה משותפת מהתושבי ומאנשי העובדי בעירייה ,אשר תתכנס ותגבש נושאי שה
חשובי לתושבי וג לעירייה .לצור למידת נושא שיתו התושבי בקבלת ההחלטות ,הצוות
המוביל ער שני מפגשי ע עובדי מעיריית תל אביב בה מתקיי שיתו ברמה מסוימת.
כאמור ,מנכ"ל העירייה החליט שחברי הקבוצה מהעירייה יהיו ראשי המנהל .בנוגע לתושבי שיהיו
בקבוצה הוחלט לפרס את הנושא באתרי התקשורת העירוניי ולהזמי תושבי להגיש בקשות
להצטר לקבוצה הזו .התושבי נדרשו לשלוח קורות חיי ,והובהר שיתקיימו ראיונות לבחירת
המועמדי המתאימי .כמו כ הובהר שהעבודה בהתנדבות .כשלושי אנשי שלחו קורות חיי.
מה התקבלו לאחר ראיונות עשרי תושבי .הצוות המוביל החליט לערו טר המפגש המשות
של הצוות המורכב מהתושבי ומראשי המנהל יחדיו ,מפגשי הכנה נפרדי ה לראשי המנהל וה
לתושבי .מטרת המפגשי הנפרדי הייתה הכנה למפגשי המשותפי וג לבצע תיאו ציפיות בי
חברי הצוות .בנוס ,בקבוצת התושבי היה צור במפגשי הכנה לש העמקת ההיכרות בי האנשי
בכדי לגבש את הקבוצה.
תוכננו להתקיי שני עשר מפגשי של הקבוצה המשותפת לתושבי ולראשי המנהל ,הקבוצה
שכללה את התושבי שנבחרו לפרויקט יחד ע ראשי המנהל .קבוצה זו תקרא קבוצת השיתו.
בפועל התקיימו כחמישה מפגשי הכנה של התושבי ומפגש ע המנכ"ל וכ מפגש ע יוע" ראש
הרשות לענייני חוק האריזות.
בנוס ,בתקופת המחקר הועבר שאלו בקרב התושבי על מנת לבדוק את רמת השיתו הקיימת.
השאלו הועבר על ידי החוקרי לתושבי מעכו במקומות ציבוריי ונאס מה לאחר שהביעו את
הסכמת להשתת .יש להדגיש שכל השאלוני נאספו טר תחילת הפרויקט ולפני קיו המפגשי
המשותפי בי התושבי לראשי המנהל .השאלוני חולקו ונאספו בי חודש דצמבר  2012ועד חודש
מר" .2013
כמו כ בוצעו מספר ראיונות לאנשי שהיה לה חלק במחקר .כגו ראש העיר ,מנכ"ל העירייה ועוד
תושב שהשתת בקבוצה המשותפת
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ממצאי המחקר המרכזיי
ממצאי המחקר יוצגו במספר קטגוריות :א( הצגת נתוני המדג; ב( התובנות מהראיונות; ג(
האירועי המרכזיי שהתנהלו במהל המחקר.
נתוני המדג:
 173תושבי מעכו השתתפו במדג ) .(173=Nה השיבו על השאלו שחולק במהל תקופת המחקר
וטר תחילת המפגשי המשותפי של קבוצת השיתו .להל טבלה המרכזת את המאפייני
התיאוריי של אוכלוסיית המדג – האנשי שהשיבו על השאלו.
לוח  :1מאפייני תיאוריי של אוכלוסיית המדג
משתנה

ערכי מדידה

שיעור
)(%

גיל

שני

100

173

מי

זכר = 1

49.7

86

נקבה = 2

51.3

87

רווק = 1

20.8

36

נשוי = 2

63.0

109

גרוש/פרוד=3

9.8

17

אלמ=4

6.3

11

יהודי = 1

78.6

136

מסלמי =2

21.4

37

מצב משפחתי

דת

מדג תחו ממוצע
)(N
62

38.32

נוצרי = 3

השכלה

הכנסה נטו

100

170

יסודית=1

7.0

12

תיכונית=2

67.6

115

על תיכונית=2

14.7

25

אקדמית=4

10.6

18

 = 1הרבה מתחת לממוצע )(4 8900

17.3

30

 = 2מתחת לממוצע )(4 8900

43.9

76

 = 3קרוב לממוצע )(4 8900

29.0

51

 = 4מעל לממוצע )(4 8900

8.6

15

 = 5הרבה מעל לממוצע )(4 8900

0.05

1
2.3
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מספר הילדי
מידת דתיות
עובד עירייה

1.8
כ=1

13.3

23

לא=2

86.7

150

לוח  :2רשימת מפגשי והתכנסויות שהתקיימו במהל המחקר

תארי

מהות המפגש ונקודות מפתח

משתתפי

10.12

הגשת הצעת מחקר.

ד"ר איתי בארי; מנצור סעד

20.2.12

כנס השקת הפרויקט.

ראש עיריית עכו – שמעו לנקרי ,פרופ' יצחק ויסמ,
חוקרי נוספי ,נציגי עיריית עכו ,ד"ר איתי בארי;
מנצור סעד

השקת הפרויקט בעיריית עכו; הרצאה
מפיו של ראש הרשות; מפגש בי חוקרי
25.3.12

מפגש ראשוני והיכרות ע מנכ"ל העיריה.

מנכ"ל עיריית עכו – אוהד שגב ,פרופ' יצחק ויסמ,
מנהל כ"א ומשאבי אנוש  +עיריית עכו ,ד"ר איתי בארי;
מנצור סעד

מפגש ראשוני והיכרות ע ראש העיריה.

ראש עיריית עכו – שמעו לנקרי ,פרופ' יצחק ויסמ ,ד"ר
איתי בארי; מנצור סעד

דיו במטרות וגבולות מחקר הפעולה;
תיאו ציפיות לגבי שטחי הפעולה
23.4.12

דיו במטרות וגבולות מחקר הפעולה;
תיאו ציפיות לגבי שטחי הפעולה; מינוי
ראש הצוות לפרויקט
23.4.12

מפגש ראשוני והיכרות ע עובדי העיריה –
עו"סי קהילתיי.

עו"סית במגזר הערבי  +ראידה אבו ראיה ,לאורה ,ד"ר
איתי בארי; מנצור סעד

דיו במאפייני קהילת עכו כפרטי ,תושבי
שכונות וקהילות
15.5.12

מפגש ראשוני והיכרות ע עובד העיריה –
מנהל צוות מתנדבי.
העמקת הדיו במאפייני הפרויקט,
הדילמות הנקשרות בו ,הגבולות והמגבלות
החלות עליו;
דיו במאפייני קבוצת המתנדבי :גודל,
הרכב ,מאזני ,ייצוגיות ,תהלי מיו
וסינו.
דיו בתכני המפגשי ואופי המפגשי ע
התושבי המתנדבי
בחינת הממשקי בי המחלקות וראשי
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מנהל מח' מתנדבי – יהודה ויסקי ,עו"סית ומנהלת
קהילות – צופית הירש ,עו"סית במגזר הערבי  +ראידה
אבו ראיה ,ד"ר איתי בארי; מנצור סעד

המחלקות הבכירי בעירייה
31.5.12

מפגש ע עובדי העיריה – מנהלת מחלקת
הרווחה ועו"סית קהילתית

מנהל מח' מתנדבי – יהודה ויסקי ,עו"סית ומנהלת
קהילות – צופית הירש ,עו"סית במגזר הערבי  +ראידה
אבו ראיה ,ד"ר איתי בארי; מנצור סעד

20.6.12

פיתוח תכנית עבודה לפרויקט באשר לאופי
הפרויקט ,המפגשי והתושבי

ד"ר איתי בארי; מנצור סעד

26.8.12

מפגש ודיו ע צוות עו"סי קהילתיי
בעיריית עכו כהכנה למפגש ע המנכ"ל

מנהל מח' מתנדבי – יהודה ויסקי ,עו"סית ומנהלת
קהילות – צופית הירש ,מנהלת מרכז גישור עכו – לייקי
סב ,ד"ר איתי בארי; מנצור סעד

26.8.12

דיו ,פיתוח ואישור תכנית עבודה
לפרויקט

מנכל העירייה +אוהד שגב ,מנהל מח' מתנדבי – יהודה
ויסקי ,עו"סית ומנהלת קהילות – צופית הירש ,בני
פילק ,עו"סית במגזר הערבי  +ראידה אבו ראיה ,ד"ר
איתי בארי; מנצור סעד

26.8.12

דיו בפיתוח ומיקוד תכנית עבודה
לפרויקט  +פיתוח ומיקוד תכנית העבודה
וניסוח ה'קול קורא להשתתפות במפגשי
שיתו הציבור בעיריית עכו'

מנהל מח' מתנדבי – יהודה ויסקי ,עו"סית ומנהלת
קהילות – צופית הירש ,מנהלת מרכז גישור עכו – לייקי
סב ,ד"ר איתי בארי; מנצור סעד

18.10.12

מפגש למידה משות לצוות העו"סי
הקהילתיי וליחידה לשיתו הציבור
בעיריית ת"א – אתגרי ,מתחי ,ולמידה
מניסיונ של אחרי

מנהל מח' מתנדבי – יהודה ויסקי ,ויולט +מנהלת
מרכז קהילתי בעכו ,לימור שגב +מנהלת מרכז קהילת
בעכו ,עו"סית ומנהלת קהילות – צופית הירש ,מנהלת
מרכז גישור עכו – לייקי סב ,ד"ר איתי בארי; מנצור
סעד ,אדי – מנהל מחלקת תכנו ובקרה ת"א ,דנה
כרמל +מנהלת פרויקט שיתו תושבי – עיריית ת"א

1.11.12

מפגש עדכו והנחיה מפגש עדכו והנחיה
הפרויקט ואופיו

פרופ' יצחק ויסמ ,אמאל עבאס – מרכז יהודי ערבי אונ'
חיפה ,ד"ר איתי בארי; מנצור סעד

עד
15.1.13

פיתוח והקמת קבוצת ההתערבות למחקר

מנהל מח' מתנדבי – יהודה ויסקי ,לימור שגב+
מנהלת מרכז קהילת בעכו ,עו"סית ומנהלת קהילות –
צופית הירש ,מנהלת מרכז גישור עכו – לייקי סב ,ד"ר
איתי בארי; מנצור סעד

31.12.12

מפגש הכנה לראיונות המועמדי לצוות
התושבי

מנהל מח' מתנדבי – יהודה ויסקי ,בני פילק ,עו"סית
ומנהלת קהילות – צופית הירש ,מנהלת מרכז גישור עכו
– לייקי סב ,ד"ר איתי בארי; מנצור סעד

31.12.12

ראיונות המתנדבי

מנהל מח' מתנדבי – יהודה ויסקי ,לימור שגב+
מנהלת מרכז קהילת בעכו ,בני פילק ,עו"סית ומנהלת
קהילות – צופית הירש ,מנהלת מרכז גישור עכו – לייקי
סב ,ד"ר איתי בארי; מנצור סעד

סיכו מבנה הפגישות ותכנ .דיו
בשאלת המפגש המאחד בי קבוצת
המנהלי וקבוצת המתנדבי

ראיונות המתנדבי שנענו לקול קורא

6.1.2013

מפגש הכנה לקראת מפגשי השיתו ע
התושבי

לימור שגב וסיגלית +מנהלת מרכז קהילת בעכו ,בני
פילק ,עו"סית ומנהלת קהילות – צופית הירש ,מנהלת
מרכז גישור עכו – לייקי סב ,ד"ר איתי בארי; מנצור
סעד

3.2.2013

מפגש הכנה להצגת תכנית ההתערבות
והפרויקט בפני המנכ"ל

מנהל מח' מתנדבי – יהודה ויסקי ,בני פילק ,עו"סית
ומנהלת קהילות – צופית הירש ,מנהלת מרכז גישור עכו
– לייקי סב ,ד"ר איתי בארי; מנצור סעד
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3.2.2013

מפגש הכנה למפגש השיתו הכולל
תושבי ומנהלי בכירי מעריית עכו

מנכ"ל העירייה – אוהד שגב ,מנהל מח' מתנדבי –
יהודה ויסקי ,לימור שגב +מנהלת מרכז קהילת בעכו,
בני פילק ,עו"סית ומנהלת קהילות – צופית הירש,
מנהלת מרכז גישור עכו – לייקי סב ,ד"ר איתי בארי;
מנצור סעד

14.3.201
3

מפגש ראשו ע מנהלי מחלקות בכירי
בעיריית עכו

מנכ"ל העירייה +אוהד שגב ,מנהלי מחלקות בכירי
עיריית עכו ,בני פילק ,עו"סית ומנהלת קהילות – צופית
הירש ,מנהלת מרכז גישור עכו – לייקי סב ,מנצור סעד

3.4.13

מפגש שיתו ציבור ראשו ע התושבי

 16תושבי ,בני פילק ,עו"סית ומנהלת קהילות – צופית
הירש ,מנהלת מרכז גישור עכו – לייקי סב ,מנצור סעד

23.4.13

מפגש שיתו ציבור שני ע התושבי

 9תושבי ,יהודה ויסקי ,בני פילק ,עו"סית ומנהלת
קהילות – צופית הירש ,מנהלת מרכז גישור עכו – לייקי
סב ,פרופ' ויסמ ,מנצור סעד

20.6.13

מפגש שני ע מנהלי מחלקות בכירי
בעיריית עכו

מנכ"ל העירייה +אוהד שגב ,מנהלי מחלקות בכירי
עיריית עכו ,יהודה ויסקי ,בני פילק ,עו"סית ומנהלת
קהילות – צופית הירש ,מנהלת מרכז גישור עכו – לייקי
סב ,ראידה אבו ראיה ,פרופ' יצחק ויסמ ,ד"ר איתי
בארי ,מנצור סעד

1.7. 13

מפגש שיתו ציבור שלישי ע התושבי

 10תושבי ,עו"סית ראידה אבו ראיה ,מנהלת מרכז
גישור עכו – לייקי סב ,מנצור סעד

30.9.13

מפגש שיתו ציבור רביעי ע התושבי
ומפגש ראשו המשות לתושבי
ולמנהלי

 7תושבי ,מנכ"ל העירייה  3 +מנהלי מחלקות בכירי
בעיריית עכו ,הדר כנרת – יועצת המשפטית של עיריית
עכו ,עדי דקל – מנהלת מח' רווחה ,דיאנה כה ,מנהלת
מרכז גישור עכו – לייקי סב ,ראידה אבו ראיה ,מנצור
סעד

11.11.13

מפגש שיתו ציבור חמישי ע התושבי

 3תושבי ,דיאנה כה ,מנהלת מרכז גישור עכו – לייקי
סב ,ראידה אבו ראיה ,מנצור סעד

28.1.14

מפגש שיתו ציבור שישי ע התושבי

 3תושבי ,דיאנה כה ,עזר פישר – יוע" העירייה לענייני
מחזור ,מנהלת מרכז גישור עכו – לייקי סב ,ראידה אבו
ראיה ,מנצור סעד

תפריסת מידת המעורבות בתהלי קבלת ההחלטות בעירייה בקרב התושבי
השאלו שחולק לתושבי בדק את תפישת למידת מעורבות בתהליכי קבלת ההחלטות בעירייה.
באופ כללי נית להגיד כי מרבית התושבי חשי שאינ מעורבי בתהלי קבלת ההחלטות
בעירייה .לוח  2מראה כי יותר משלושת רבעי הנחקרי ) (78%אינ מסכימי לאמירה שהתושבי
מעורבי בקביעת מטרות ויעדי העירייה ,לעומת  10%שמסכימי ע אמירה זו .כמו כ אותו לוח
מראה כי כמעט כל התושבי מסכימי ע האמירה שה קובעי מי יהיו הנציגי במועצת העיר.
 94%הסכימו ע אותה אמירה.
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לוח  :3התפלגות הנחקרי לפי תפישת מידת המעורבות בתהליכי קבלת ההחלטות בעירייה
מעורבות תושבי בתהליכי
קבלת ההחלטות בעירייה
בעיר שלנו ,תושבי מעורבי
בקביעת מטרות ויעדי של
העירייה
בעיר שלנו ,תושבי מעורבי
בפיתוח אסטרטגיות להשגת
המטרות של העירייה
בעיר שלנו ,תושבי מעורבי
בפיתוח המדיניות של העירייה
בעיר שלנו ,תושבי מעורבי
במשא ומת על תקציב העירייה
בעיר שלנו ,תושבי מעורבי
בתהליכי אספקת השירותי של
העירייה
בעיר שלנו ,תושבי מעורבי
בבקרה והערכת איכות
השירותי של העירייה
בעיר שלנו ,תושבי מעורבי
בהערכת המדיניות של העירייה
בעיר שלנו ,תושבי קובעי מי
יהיו הנציגי במועצת העירייה
לציבור יכולת פיקוח רבה על
מעשיה של בעלי תפקיד
בעירייה
אד ממוצע יכול להשפיע על
החלטות בדר המקובלת של
פנייה לאנשי ציבור מקומיי
לתושב הממוצע יש השפעה
ניכרת על המתרחש בעירייה
לתושב הממוצע יש השפעה
ניכרת על ניהול העירייה
נבחרי הציבור בעירייה
מתחשבי לרוב בדעת הקהל

ניטרלי

די
מסכי
%
6

מסכי
מאוד
%
4

לא
רלוונטי
%
0

N
173

כלל לא
מסכי
%
33

די לא
מסכי
%
45

%
12

2

0

169

23

65

9

1

0

173

29

52

6

8

5

170

42

53

2

3

0

0

169

14

36

31

14

5

0

173

16

28

21

22

13

0

171

18

31

19

15

17

0

172

2

3

1

21

73

0

173

16

18

5

31

30

0

173

4

33

16

29

18

0

170

21

39

19

11

10

0

169

23

41

8

13

15

0

172

10

32

12

28

18

0

תפישת מערכת היחסי בי העירייה לתושבי
נתוני המחקר כפי שה משתקפי בלוח  3מצביעי על כ שהתושבי בעכו חשי כי העירייה
פתוחה לביקורת 60% .מהנחקרי הסכימו ע אמירה זו .כמו כ כמחצית ) (45%ציינו
שהעירייה מוכנה להיחש לציבור ולתקשורת .וג כמחצית ) (51%מאמיני שהעירייה
מפתחת דרכי סבירות ליידע את הציבור על מעשיה ופעולותיה .אול מרבית הנחקרי )(55%
אינ מאמיני כי העירייה מאפשרת השתתפות פעילה בקבלת החלטות הנוגעות לחייה .רק
 23%הסכימו ע האמירה "אני מאמי כי העירייה כיו מאפשרת השתתפות פעילה בקבלת
החלטות הנוגעות לחיי" .כמו כ רק רבע מהנשאלי ) (25%הסכימו ע האמירה "נראה לי כי
העירייה מוכנה בכנות לשת תושבי בתהליכי קבלת החלטות".
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לוח  :4התפלגות הנחקרי לפי תפישת מערכת היחסי בי העירייה לתושבי

היחסי
מערכת
העירייה לתושבי

בי

פתוחה
שלי
העירייה
לביקורת ולהצעות הציבור
כיו ,יותר מבעבר ,העירייה
שלי מוכנה להיחש לציבור
ולתקשורת
אני מאמי כי העירייה
מפתחת דרכי סבירות
ליידע את הציבור על מעשיה
ופעולותיה
נראה לי כי פניות אזרחי
לרשות המקומית נענות
באופ הול ,מסודר ,ותו
זמ סביר
נראה לי כי העירייה שלי
מאפשרת לתושבי מידה
רבה של השפעה על קבלת
ההחלטות
כיו יותר מבעבר ,העירייה
מאפשרת לתושבי להביע
את דעת
אני מאמי כי העירייה כיו
מאפשרת השתתפות פעילה
בקבלת החלטות הנוגעות
לחיי
העירייה שלי רואה בזכות
הציבור לדעת כזכות אזרחית
מוגנת
נראה לי כי העירייה מוכנה
תושבי
לשת
בכנות
בתהליכי קבלת החלטות
העירייה שלי מוכנה לקבל
את התייחסות הציבור
לנושאי שעל סדר היו
המקומי
נראה לי כי העירייה שלי
מנסה ברצינות למלא אחר
הבטחותיה
כיו יותר מבעבר ,העירייה
יוזמת ומעלה סוגיות לדיו
ציבורי
נראה לי כי העירייה שלי
אינה מתעלמת מדעתו של
הציבור
העירייה מתייעצת כיו יותר

כלל לא די לא ניטרל די מסכי
מסכי מסכי י מסכי מאוד

%
%
%
%
%

לא רלוונטי

%

N
171

7

11

22

39

21

0

173

4

13

18

42

23

0

173

11

15

23

34

17

0

198

13

14

28

22

23

0

172

13

32

31

16

8

0

171

4

29

28

26

13

0

170

19

40

18

16

7

0

173

19

31

9

35

6

0

173

36

32

7

17

8

0

173

15

20

14

32

19

0

172

6

11

18

39

26

0

173

12

18

16

29

25

0

172

5

11

21

32

31

0

173

8

14

14

34

30

0
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מבעבר ע הציבור בנושאי
לשירותי
הקשורי
עירוניי
העירייה שלי מגלה פתיחות
לשת את הציבור בקביעת
המדיניות המקומית

173

23

29

19

22

7

0

תפישת הייצוג והשוויוניות בקרב התושבי
תוצאות המחקר כפי שה מוצגות בלוח  4שלעיל מצביעות על כ שהתושבי תופשי את מדיניות העירייה
בחלוקת המשאבי כלא שוויונית כלפי היהודי והערבי בעיר .כ לדוגמה כמעט שלושת רבעי הנחקרי
) (73%אינ מסכימי ע האמירה "העירייה מעדיפה שכונות שמרבית תושביה ערבי" .מנגד מעל
למחצית ) (54%מסכימי ע האמירה "העירייה מעדיפה שכונות שמרבית תושביה יהודי".
כמחצית הנחקרי ) (48%מסכימי ע האמירה "חלוקת המשאבי העירוניי נוטה לטובת היהודי
לוח  :5התפלגות הנחקרי לפי תפישת הייצוגיות והשוויוניות
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תובנות מהראיונות
התובנה המרכזית משני הראיונות שנערכו ע ראש עיריית עכו וע מנכ"ל העירייה היא ששיתו
התושבי חיוני להצלחת הרשות המקומית למלא את ייעודה המרכזי ,והוא אספקת השירותי
העירוניי לתושבי עכו .ראש העיר ציי מספר פרויקטי שבה שית את התושבי בעשייה ,כגו
תחרות בניי המגורי היפה בעיר .ראש הרשות הדגיש את חיוניות שיתו התושבי ג מבחינה
פוליטית ,ובעיקר להצלחתו בבחירות כבר בשלושת מערכות הבחירות האחרונות.
מנכ"ל עיריית עכו הזכיר בראיו כי מדיניותו של ראש הרשות הינה לשת את התושבי בעשיה
בעיר ,וחידד שג הוא כמנכ"ל מאמי בדר פעולה זו .המנכ"ל הביע את תקוותו שפרויקט שיתו
התושבי יקבל תאוצה בקרוב .לטענתו הדעיכה שהייתה בחודשי האחרוני קשורה למערכת
הבחירות שהתנהלה בעכו .צופית ,עו"ס קהילתית ,ידעה לחבר היטב את התושבי למלאכה.
מנגד ,אחת מעובדות העירייה ואחד התושבי שהשתתפו בפרויקט והיו בקבוצת השיתו ציינו א
ה את חשיבות השיתו בי העירייה והתושבי ,א הביעו את אכזבת מהתוצרי .עובדת העירייה
ציינה כי לעירייה אי אינטרס לשת את התושבי בהלי קבלת ההחלטות בעירייה .לדעתה ,ראש
העיר רוצה שיתו למראית עי .לטענתה ,הוא לא כל כ מעוניי ואינו רוצה באמת לשת את
התושבי בקבלת ההחלטות בעיר  .מנגד התושב טוע כי הרגיש שהעירייה אכ מעוניינת לשת את
התושבי בקבלת ההחלטות .הוא הביע את התלהבותו מדברי מנכ"ל העירייה בפגישת ההכנה
המשותפת .אותו תושב ציי ,כי לדעתו חלק מהתושבי שהיו שותפי בתחילת הפרויקט נשרו ועזבו
בגלל שלא הרגישו התקדמות של ממש .לטענתו במפגשי האחרוני "נטחנו מי" .בעיניו המפגשי
לא נוהלו כראוי) .שני המשיבי ביקשו להישאר בעילו ש(

תובנות מהראיונות
התובנה המרכזית משני הראיונות שנערכו ע ראש עיריית עכו וע מנכ"ל העירייה היא ששיתו
התושבי חיוני להצלחת הרשות המקומית למלא את ייעודה המרכזי ,והוא אספקת השירותי
העירוניי לתושבי עכו .ראש העיר ציי מספר פרויקטי שבה שית את התושבי בעשייה ,כגו
תחרות בניי המגורי היפה בעיר .ראש הרשות הדגיש את חיוניות שיתו התושבי ג מבחינה
פוליטית ,ובעיקר להצלחתו בבחירות כבר בשלושת מערכות הבחירות האחרונות.
מנכ"ל עיריית עכו הזכיר בראיו כי מדיניותו של ראש הרשות הינה לשת את התושבי בעשיה
בעיר ,וחידד שג הוא כמנכ"ל מאמי בדר פעולה זו .המנכ"ל הביע את תקוותו שפרויקט שיתו
התושבי יקבל תאוצה בקרוב .לטענתו הדעיכה שהייתה בחודשי האחרוני קשורה למערכת
הבחירות שהתנהלה בעכו .צופית ,עו"ס קהילתית ,ידעה לחבר היטב את התושבי למלאכה.
מנגד ,אחת מעובדות העירייה ואחד התושבי שהשתתפו בפרויקט והיו בקבוצת השיתו ציינו א
ה את חשיבות השיתו בי העירייה והתושבי ,א הביעו את אכזבת מהתוצרי .עובדת העירייה
ציינה כי לעירייה אי אינטרס לשת את התושבי בהלי קבלת ההחלטות בעירייה .לדעתה ,ראש
העיר רוצה שיתו למראית עי .לטענתה ,הוא לא כל כ מעוניי ואינו רוצה באמת לשת את
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התושבי בקבלת ההחלטות בעיר  .מנגד התושב טוע כי הרגיש שהעירייה אכ מעוניינת לשת את
התושבי בקבלת ההחלטות .הוא הביע את התלהבותו מדברי מנכ"ל העירייה בפגישת ההכנה
המשותפת .אותו תושב ציי ,כי לדעתו חלק מהתושבי שהיו שותפי בתחילת הפרויקט נשרו ועזבו
בגלל שלא הרגישו התקדמות של ממש .לטענתו במפגשי האחרוני "נטחנו מי" .בעיניו המפגשי
לא נוהלו כראוי) .שני המשיבי ביקשו להישאר בעילו ש(

תכני ותובנות מהמפגשי
במהל תקופת המחקר התקיימו שמונה מפגשי בנוגע לפרויקט .המפגש הראשו התקיי ב+
 14.3.2013והאחרו ב .28.1.2014 +בשניי מתו מהמפגשי הללו השתתפו רק ראשי המנהל.
מטרת העיקרית הייתה הכנת ראשי המנהל והתושבי טר המפגשי המשותפי יחד ע
התושבי .המפגש הראשו התקיי בתארי  .14.3.2013במפגש זה נכחו כל ראשי המנהל ומטרתו
העיקרית הייתה להסביר לראשי המנהל את מהות הפרויקט .במהל המפגש הועברה סקירה
אקדמית על ידי החוקרי על מהות השיתו ,דגמי השיתו ועל המשילות המקומית .מנכ"ל העירייה
הציג לראשי המנהל את מהות הפרויקט ,את חשיבת שיתו התושבי בקבלת ההחלטות בעירייה
ואת האני מאמי שלו .במפגש השני של ראשי המנהל שהתקיי בתארי  20.6.2013נכחו רוב ראשי
המנהל ,והמפגש היה מפגש המש למפגש הראשו שעסק בהכנת ראשי המנהל לקראת המפגשי
המשותפי ע התושבי .זה היה ג המפגש האחרו בו השתתפה גב' צופית הירש.
המפגשי האחרי שהתקיימו היו מפגשי של התושבי ע הצוות המוביל את הפרויקט .למעשה
התקיימו  6מפגשי כאלה ,כאשר  4המפגשי הראשוני היו של התושבי בלבד ובשני המפגשי
האחרוני השתתפו נציגי של ראשי המנהל מעיריית עכו .המפגש הראשו של התושבי התקיי
בתארי  3.4.2013ומטרתו הייתה היכרות בי התושבי וגיבוש קבוצה ע מטרה אחידה .במפגש זה
הועברה סקירה אקדמית על ידי החוקרי בנושא השיתו ודגמי שיתו התושבי בקבלת ההחלטות.
במפגש השני של התושבי שנער ב 23.4.2013+השתתפו  9תושבי בלבד .המפגש היה מפגש המש
לקודמו והתמקד בגיבוש הקבוצה .במפגש השלישי שנער ב 1.7.2014+השתתפו רק  10תושבי ,וג
הוא עסק בהכנת הקבוצה לקראת המפגשי ע ראשי המנהל וג בגיבוש הקבוצה.
המפגש הרביעי של קבוצת התושבי התקיי בתארי  .30.9.2013במפגש זה נכחו  7תושבי ו3 +
מראשי המנהל ,וה :מנכ"ל העירייה ,ראש מנהל רווחה והיועצת המשפטית של העירייה .מטרת
מפגש זה הייתה מת הסבר של מנכ"ל העירייה לתושבי על התנהלות העבודה השוטפת בעירייה
הכוללת ממשקי ע משרדי הממשלה השוני ,מבנה העירייה והמנהלי בתוכה ,אופ הטיפול
בפניות הציבור ועוד .בנוס היועצת המשפטית הציגה את הסוגיות המשפטיות הקשורות לשיתו
הציבור והאחריות המשפטית המוטלת על העירייה במילוי משימותיה.
המפגש החמישי של התושבי התקיי בתארי  .11.11.2013במפגש זה נכחו א ורק  3תושבי.
מפגש זה הוקדש לשלושה דברי :הראשו – אי להתקד בפרויקט השיתו מנקודה זו .השני – אי
לגבש ולעצב את קבוצת התושבי .והשלישי – לדו על פרויקט המחזור בעכו .במפגש זה כבר הורגש
התסכול .המפגש השישי של התושבי ,שהוא למעשה המפגש השני בו השתתפו נציגי של התושבי
ע נציגי העירייה התקיי בתארי  ,28.1.2014ובו נכחו  3תושבי ונציג אחד מהעירייה ,מר עזר
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פישר שהוא יוע" העירייה לענייני מחזור .באותו מפגש הציג מר פישר את סטטוס המחזור בעיריית
עכו .הוא דיבר על פרויקט המחזור שיז המשרד להגנת הסביבה ,על המענקי שיינתנו לרשויות
שייכנסו לפרויקט המחזור ועל הסנקציות שיוטלו על הרשויות שלא ייכנסו לפרויקט זה .כמו כ הוא
סקר חלק מהמגעי שבי העירייה למשרדי ממשלה.
למעשה היו רק שני מפגשי שבה השתתפו תושבי וג ראשי מנהל או נציגיה .הראשו מבי שני
המפגשי המשותפי היה למטרת גיבוש הקבוצה המשותפת והשני עסק בנושא קונקרטי אחד –
סוגיית הפרדת האשפה והמחזור .אול במפגשי אלו לא השתתפו כל ראשי המנהל.
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סיכו ,המלצות ומסקנות
נושא שיתו התושבי בקבלת ההחלטות קיי ברמות שונות בחלק מהרשויות המקומית בעול .לפי
המודל של ארנסטי ) (Arnsteinרמות השיתו תהיינה שונות ממקו אחד למשנהו .במחקר הנוכחי
שנער בעיר עכו זוהתה נכונות בקרב מקבלי ההחלטות ופקידי בכירי בעיריית עכו לשת את
התושבי בקבלת ההחלטות בעיר .במקביל זוהו התלהבות ,נכונות ורצו עז מצד חלק מהתושבי
שנענו לקריאת העירייה לבוא ולהתנדב בקבוצת השיתו וליטול חלק בהשפעה על עתיד העיר .עובדי
העירייה ,ובעיקר העובדי בתחו הקהילה השקיעו מאמצי כבירי להצלחת הפרויקט .הדיוני
לוו על ידי אנשי מקצוע ואנשי אקדמיה .נערכו סיורי ופגישות בעיריית תל אביב ובעיקר ע אנשי
שהובילו ש את פרויקט שיתו התושבי ,בכדי ללמוד ולהפיק לקחי .ג תהלי מיו ובחירת
התושבי היה קפדני ומעניי .לא מעט תושבי הגישו את מועמדות והביעו נכונות להשתת
בפרויקט.
התושבי שנבחרו בקפידה לא חששו להביע את התלהבות מהרעיו .חלק רצו להשפיע על עתיד
ילדיה ,ובעיקר לטווח הרחוק .אחרי הסתפקו בהשפעה היומיומית .הקבוצה של התושבי הייתה
הטרוגנית ומשקפת במידה גבוהה את כלל התושבי של העיר .בקבוצה היו צעירי ומבוגרי.
נשואי ורווקי .סטודנטי ועובדי .פועלי ,אנשי עסקי ,גברי ונשי .היו יהודי וערבי.
כול נרתמו למשימה החשובה בעיניה.
אול המפגשי התארכו .במקו מפגש הכנה בודד לכל קבוצה נעשו שני מפגשי הכנה לקבוצת ראשי
המנהל ושלושה מפגשי הכנה לקבוצת התושבי .ג שלושת המפגשי הנוספי שבה השתתפו
התושבי לא דנו ממש ביעדי ובמטרות אשר נקבעו בתחילת התהלי .בנוס זמ רב עבר בי מפגש
אחד למפגש שאחריו .כמו כ ניתוח נתוני ההשתתפות במפגשי מלמד על מגמת ירידה במספר
המשתתפי ה בקרב ראשי המנהל ובעיקר בקרב התושבי .כ לדוגמה ,למפגש הראשו של ראשי
המנהל שהתקיי ב 14.3.2013 +הגיעו כל ראשי המנהל ,ואילו למפגש השני שנער ב20.6.2013 +
הגיעו מעט יותר ממחצית .מנגד למפגש התושבי הראשו שנער ב 3.4.2013 +הגיעו  16תושבי.
למפגש השני שנער ב 23.4.2013 +הגיעו  9תושבי .למפגש השלישי שנער ב 1.7.2013 +הגיעו 10
תושבי .למפגש הרביעי שנער ב 30.9.2014 +הגיעו  7תושבי .ורק  3תושבי הגיעו לכל אחד משני
המפגשי החמישי והשישי שנערכו ב 11.11.2013 +ו.28.1.2014 +
כמו כ א אחד מהתושבי שנבחרו לפרויקט לא הגיע לכל המפגשי .נית לייחס זאת לתסכול
שהעלה אחד התושבי במהל הריאיו שערכנו אתו במהל ספטמבר  .2014הוא סיפר כי בתחילת
הדר התלהב מאד עת שראה את הפרסו בכלי התקשורת על כ שעיריית עכו מחפשת מתנדבי
בעלי חזו שיצטרפו לקבוצת ראשי המנהל על מנת להשפיע ולקבל החלטות ביחד .1אול אותו תושב
ראה שאי התקדמות משמעותית בפרויקט לאור זמ .מהריאיו אתו נית להבי ,כי הוא פחות
מאשי את העירייה ואת ראשי המנהל באי רציפות הפרויקט אלא את מידת שיתו הפעולה בי
ראשי המנהל והתושבי .נוס על כ תושבי אחדי שלא נרשמו קוד הצטרפו לקבוצת התושבי.
כשהצטרפו ה עודכנו על הפרויקט במהל מפגשי ההכנה .פעולה זו גרמה למספר דברי .אחד,
בזבוז זמ יקר .שנית ,שעמו הנוכחי הוותיקי.
 1ראה נספח  .1פרסום עיריית עכו להגשת מועמדות תושבים להשתתף בתוכנית שיתוף תושבים בקבלת החלטות.
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ג במפגשי של ראשי המנהל הייתה האטה .למפגש השני הגיעו פחות ראשי מנהל מאשר למפגש
הראשו .כמו כ הורגשה זליגה החוצה של חלק מה .הערכתנו היא שלא כל ראשי המנהל התלהבו
ולא כול הביעו עניי בהשתתפות בפרויקט .חלק המשיכו להתעסק ע מכשירי הטלפוני
הסלולריי תו כדי המפגשי .חלק לא הביעו שו דעה על הפרויקט .הערכתנו היא שחלק הגיעו
למפגשי ,כי ה היו חייבי להגיע בהוראת מנכ"ל העיריה .זאת בניגוד לתושבי שהגיעו מרצונ.
היו שני דברי נוספי שלטעמנו השפיעו על ההאטה בפרויקט ,וה :יציאתה לחופשת לידה של הגב'
צופית הירש ומערכת הבחירות לרשות המקומית שהתקיימה בנובמבר  .2013צופית הייתה האד
שהניע את הפרויקט בתו העירייה .היא מילאה משימות רבות והשקיעה זמ ומאמצי להצלחת
הפרויקט .תמיד הגיעה לפגישות ע רעיונות ודרכי פעולה .ע יוזמות קונקרטיות .היא תיאמה את
הפגישות ע גורמי העירייה השוני .צופית ארגנה ותיאמה את מפגש הלמידה על שיתו התושבי
בתל אביב ע נציגי עיריית תל אביב שהתקיי ב  .18.10.2012יציאתה לחופשת לידה השאירה חלל.
ג הבחירות שהתקיימו ברשויות המקומיות בעכו במהל נובמבר  2013עיכבו מעט את התמשכות
הפרויקט .א לטעמנו מערכת הבחירות והבחירות עצמ ה לא הגור המשמעותי בהאטה ובעיכוב
זה.
המלצות
אנו ממליצי לעיריית עכו להמשי בפרויקט שיתו התושבי בקבלת ההחלטות בעירייה .אנו
ממליצי לצוות המוביל לחדש את הקשר ע התושבי וע ראשי המנהל ובעיקר ע מנכ"ל
העירייה .המלצתנו היא לתא את לוחות הזמני ע מנכ"ל העירייה בתדירות שנקבעה בתחילת
הפרויקט – מפגש בכל שלושה שבועות ,ולאחר מכ להפי" אל לוח הזמני שנקבע לתושבי .לטעמנו
עדי לערו שיחות טלפו מקדימות ע התושבי החברי בקבוצת השיתו בכדי להדגיש את
הרצינות והרציפות .כמו כ אנו ממליצי שהפעילות תתחיל מיד אחרי החגי הבאי עלינו לטובה,
ללא מפגשי הכנה נוספי אלא "לקפו" למי" בכדי שלא לקטוע את רצ המפגשי.
בנוס אנו ממליצי למרכז היהודי ערבי באוניברסיטת חיפה וה לעיריית עכו לבדוק את תפישות
הציבור בעכו לאחר קיו המפגשי המשותפי שהמלצנו עליה לעיל .זאת באמצעות הפצת אותו
שאלו שחולק לתושבי ובאמצעותו נמדדו :תפישת מידת המעורבות בתהלי קבלת ההחלטות
בעירייה בקרב התושבי ,תפישת מערכת היחסי בי העירייה לתושבי ותפישת הייצוג
והשוויוניות בקרב התושבי.
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נספחי
נספח  1שאלו המחקר
תושב/ת יקר/ה
שאלו זה הוא חלק ממחקר הנער בבית הספר למדעי המדינה של אוניברסיטת חיפה בתחו השלטו המקומי.
השאלו מתמקד בעמדות של כתושב .השאלוני אנונימיי לחלוטי ואי כל דר לזהות את המשתתפי במחקר.
אנו מבקשי ממ להשיב על כל השאלות )כ 10+דקות( ,מבלי לדלג על א אחת ג א הדבר קשה לפעמי.
אי תשובות נכונות יותר או פחות ורוב השאלות נוגעות לדעותי האישיות .השאלות מנוסחות בלשו זכר א ורק
מטעמי נוחות ומכוונות לנשי וגברי כאחד.
אנו מודי ל מאד על שיתו הפעולה.
ד"ר איתי בארי – itaibeeri@poli.haifa.ac.il

,

מנצור סעד – masurs@bezeqint.net

ביה"ס למדעי המדינה אוניברסיטת חיפה
המשפטי הבאי מתייחסי למידת המעורבות של התושבי בתהליכי קבלת ההחלטות בעירייה.
אנא ציי /ני באיזו מידה הנ מסכי או לא מסכי לאמור בכל אחד מה ,בסול מ) 1+כלל לא מסכי( ועד ) 5מסכי
מאוד(.
מעורבות תושבי בתהליכי קבלת ההחלטות בעירייה
בעיר שלנו ,תושבי מעורבי בקביעת מטרות ויעדי של העירייה
בעיר שלנו ,תושבי מעורבי בפיתוח אסטרטגיות להשגת המטרות של העירייה
בעיר שלנו ,תושבי מעורבי בפיתוח המדיניות של העירייה
בעיר שלנו ,תושבי מעורבי במשא ומת על תקציב העירייה
בעיר שלנו ,תושבי מעורבי בתהליכי אספקת השירותי של העירייה
בעיר שלנו ,תושבי מעורבי בבקרה והערכת איכות השירותי של העירייה
בעיר שלנו ,תושבי מעורבי בהערכת המדיניות של העירייה
בעיר שלנו ,תושבי קובעי מי יהיו הנציגי במועצת העירייה
לציבור יכולת פיקוח רבה על מעשיה של בעלי תפקיד בעירייה
אד ממוצע יכול להשפיע על החלטות בדר המקובלת של פנייה לאנשי ציבור מקומיי
לתושב הממוצע יש השפעה ניכרת על המתרחש בעירייה
לתושב הממוצע יש השפעה ניכרת על ניהול העירייה
נבחרי הציבור בעירייה מתחשבי לרוב בדעת הקהל
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כיו ,יותר מבעבר ,העירייה שלי מוכנה להיחש לציבור ולתקשורת
אני מאמי כי העירייה מפתחת דרכי סבירות ליידע את הציבור על מעשיה ופעולותיה
נראה לי כי פניות אזרחי לרשות המקומית נענות באופ הול ,מסודר ,ותו זמ סביר
נראה לי כי העירייה שלי מאפשרת לתושבי מידה רבה של השפעה על קבלת ההחלטות
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1
1
1

2
2
2
2

3
3
3
3

כיו יותר מבעבר ,העירייה מאפשרת לתושבי להביע את דעת
אני מאמי כי העירייה כיו מאפשרת השתתפות פעילה בקבלת החלטות הנוגעות לחיי
העירייה שלי רואה בזכות הציבור לדעת כזכות אזרחית מוגנת
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3
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נראה לי כי העירייה מוכנה בכנות לשת תושבי בתהליכי קבלת החלטות
העירייה שלי מוכנה לקבל את התייחסות הציבור לנושאי שעל סדר היו המקומי
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4
4

העירייה שלי פתוחה לביקורת ולהצעות הציבור
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ניטרלי
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נראה לי כי העירייה שלי מנסה ברצינות למלא אחר הבטחותיה
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כיו יותר מבעבר ,העירייה יוזמת ומעלה סוגיות לדיו ציבורי
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נראה לי כי העירייה שלי אינה מתעלמת מדעתו של הציבור
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העירייה מתייעצת כיו יותר מבעבר ע הציבור בנושאי הקשורי לשירותי עירוניי
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העירייה שלי מגלה פתיחות לשת את הציבור בקביעת המדיניות המקומית
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המשפטי הבאי מתייחסי למערכת היחסי בי העירייה לתושבי .ציי באיזו מידה הנ מסכי או לא מסכי
לאמור בכל אחד מה ,בסול מ) 1+כלל לא מסכי( ועד ) 5מסכי מאוד(.

המשפטי הבאי מתייחסי לייצוגיות ושוויוניות .ציי באיזו מידה הנ מסכי או לא מסכי לאמור בכל אחד מה,
בסול מ) 1+כלל לא מסכי( ועד ) 5מסכי מאוד(.
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מסכי מסכי
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העירייה מעדיפה שכונות שמרבית תושביה ערבי
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X

העירייה מעדיפה שכונות שמרבית תושביה יהודי
העירייה משקיעה בשכונות העיר בהתא לצרכי וללא קשר ללאו התושבי
חלוקת המשאבי העירוניי נוטה לטובת הערבי
חלוקת המשאבי העירוניי נוטה לטובת היהודי
אנשי כמוני לא מיוצגי כראוי בעירייה
יש אוכלוסיות שהאינטרסי שלה לא מקבלות ייצוג הול בעירייה
א העירייה הייתה מעניקה שוויו הזדמנויות לכול התושבי חיי היו טובי יותר
ישנ תושבי שאינ זוכי לתמיכה ולתגמולי לה ה ראויי מצד העירייה
אנשי כמוני יכולי לקבל שירותי מהעירייה רק באמצעות קשרי אישיי או
דרכי עוקפות
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 .1מי .1 :זכר  .2נקבה
 .2גיל )בשני( _______.
 .3מצב משפחתי .1 :רווק  .2נשוי  .3גרוש /פרוד  .4אלמ
 .4מספר הילדי שברשות+4 3 2 1 0 :
 .5דת .1 :יהודי  .2מוסלמי  .3נוצרי  .4אחר__________
 .6מידת דתיות כלל לא דתי  + 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 +דתי מאוד
 .7השכלה .1 :יסודית  .2תיכונית  .3על+תיכונית  .4אקדמאית
 .8ההכנסה החודשית הממוצעת בישראל עומדת על  4 8,900ברוטו .הא אתה משתכר:
 .4מעל לממוצע
 .3קרוב לממוצע
 .2מתחת לממוצע
 .1הרבה מתחת לממוצע
 .9הא את/ה מועסק/ת כעובד עיריית עכו?

 .2כ.

 .1לא

אנו מודי ל על שיתו הפעולה!
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 .5הרבה מעל לממוצע.

נספח  2פרסו קריאה לתושבי להשתת בפרויקט שיתו התושבי בקבלת
ההחלטות בעיריית עכו
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נספח  3שאלות לראיו פתוח וראיו עומק
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9
.10

מה דעת על נושא שיתו תושבי בקבלת החלטות ברשות המקומית?
מה לדעת יתרונות שיתו התושבי בקבלת ההחלטות הרשות המקומית?
מה לדעת חסרונות שיתו התושבי בקבלת ההחלטות הרשות המקומית?
מהי התרשמות מפרוייקט שיתו התושבי בקבלת ההחלטות שנער בעיר מאז
פברואר ?2012
באיזו מידה לדעת פרויקט זה תר לקידו העיר?
הא לדעת פרויקט שיתו התושבי בקבלת ההחלטות הגביל את העיריה בצורה
כלשהי?
באיזו מידה לדעת הפרויקט הצליח?
מה לדעת תר להצלחתו?
מה לדעת תר לאי הצלחת הפרויקט?
מהי מידת שביעות רצונ מפרוייקט זה?

23

Akko as a Shared Space
Local Decision Making:
Involving Residents in Municipal Affairs
ك

 

 إﺵاك اﻝن  اﻝ ون اﻝ! ی: اﺕ ذ ارات

© All rights reserved to
Friedrich-Ebert-Stiftung Israel and Jewish-Arab Center
No part of this publication may be reproduced or transmitted In any form or by any
means, electronic or mechanical, including photocopying, recording or any
information storage or retrieval system, without permission from the publishers.

ISBN 978-965-92351-2-4

The views expressed in this publication are not necessarily those of the FriedrichEbert-Stiftung or the organizations for which the author works.

The commercial use of media published by FES without written permission by FES is
strictly forbidden.

24

Abstract
During the period December 2012 through September 2014 an action research was
conducted on the subject of Local Decision Making – Involving Residents in Municipal
Affairs in Akko. The study was conducted as part of a comprehensive study at the
Jewish-Arab Center at University of Haifa entitled "Akko as a Shared Space" that was
designed to promote and strengthen the relationship between Jews and Arabs in the
city. The research was suported by Friedrich-Ebert-Stiftung Israel.
The research’ objectives were to shed light on the research model – the impact of
participation in local decision-making processes on the perceptions of residents;
improve the local processes of local decision making; improve the quality of life of
residents, particularly the common fabric of life for Jews and Arabs.
During the first preparatory meetings with decision makers and municipal officials,
Mayor Shimon Lankri and city CEO Ohad Segev expressed the municipality’s readiness
to include residents of Akko in decision-making processes.
After the receiving the blessing of the Mayor a leading team set goals and planned a
framework for the project. A group of co-heads from the municipal management and
selected volunteer residents was established. Several preparatory meetings with the
management and with the residents were held. However, besides one meeting that
included all of the relevant parties – residents and municipal managers – no joint
meeting that included all members of the group was held to date.
The study was designed to measure the perceptions of residents in three areas: the
extent of involvement of residents in municipal decision-making processes, the
relationship between the municipality and the residents, and the perception of
representation and equality among the residents. The first measurement was set to
take place before starting the scheduled joint meetings between residents and city
officials. The second measurement was set to take place after having these meetings.
Due to the fact that no joint meetings took place to date, in practice only the first
measurement was conducted.
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173 people from Acre, Jews and Arabs, men and women, participated in the survey and
answered the questions in the research questionnaire. A significant portion of
respondents indicated that they did not completely trust the sincerity of the
municipality with regard to the involvement of residents in decision-making processes.
While most respondents believe that the municipality is willing to hear the residents
and is responsive to solve their problems, yet most of the participants feel that the
municipality is not really interested to involve residents in municipal decision making.
In addition, more than 50% of the respondents believe that the distribution of
municipal resources by the municipality is in favor of the Jews.
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